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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Nytt regionalt serviceprogram för perioden 2023-2030 fastställs.
Sammanfattning

Region Gotland tar fram ett nytt regionalt serviceprogram (RS 2021/1353) för
perioden 2023-2030. Ett regionalt serviceprogram (RSP) är en konkretisering
av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, i form av prioriterade
områden och konkreta insatser för att stärka tillgängligheten till kommersiell
service på hela Gotland. Med kommersiell service menas tillgången till
grundläggande tjänster som dagligvaror, drivmedel, apotek, postservice och
betaltjänster.
Kommersiell service är en fråga som berör många aktörer och som ingen aktör
ensam har ansvar för. Det regionala serviceprogrammet stärker samordning
och prioritering av olika stöd och insatser och för att stärka samverkan mellan
aktörer på flera nivåer. Samverkan har även präglas framtagandet av det
regionala serviceprogrammet. Till arbetet har kopplats en styrgrupp med
Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, GUBIS
(Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) och Hela Sverige ska Leva Gotland.
En projektledare har haft en arbetsgrupp med representanter från Region
Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län som stöd i arbetet.
För att möta samhällsutmaningar krävs insatser inom många områden. Vid
framtagandet av programmet och vid de samråd som genomförts i anslutning
till har det framkommit tydliga behov inom olika områden. De identifierade
områdena är:
1. Stärka det lokala engagemanget.
2. Mötesplatser och nätverk.
3. Stärka service- och landsbygdsutvecklingsfrågornas roll i regional
planering.
4. Stärka servicegivare med kompetens och rådgivning.
Övergripande mål i programmet: En grundläggande nivå av kommersiell
service kan anses vara uppnådd när vardagen fungerar på ett tillfredsställande
sätt för människor och företagande.
Tillgängliga medel under perioden 2023-2030 prioriteras till kompetenshöjande
insatser och rådgivning för Gotlands aktörer. Vid bedömningen av
ansökningar som uppfyller grundkriterierna enligt förordningen kommer det
att prioriteras samverkanslösningar.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tillgänglighet till kommersiell
service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och
växa över hela Gotland. När service finns lokalt och samlat på en plats skapas
ekonomisk nytta genom att andra verksamheter kan fungera på platsen.
Genom att rikta stöden till kommersiell service mot områden eller platser som
är prioriterade skapas långsiktiga möjligheter till utveckling och lönsamma
företag. Människors behov av tillgång till mat, drivmedel, kommunikation och
mötesplatser tillgodoses. Flernivåsamverkan gör också att fler kan ha inflytande
över utvecklingen på sin plats. Det minskar transportbehovet och utsläppen
samtidigt som möjligheterna för lokala kretslopp ökar.
Det regionala serviceprogrammet konkretiserar arbetet inom ramen för
prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften” i Vårt Gotland 2040. Det regionala
serviceprogrammet är en viktig byggsten i arbetet med hållbara platser och
platsutveckling på Gotland. Det kopplar samman den regionala
utvecklingspolitikens mål om stärkt lokal och regional konkurrenskraft och
landsbygdspolitikens mål om livskraftiga landsbygder med likvärdiga
möjligheter till företagande, arbete och boende.
Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga 1, Regionalt serviceprogram för 2023-2030
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Nytt regionalt serviceprogram för perioden 2023-2030 fastställs.

Sammanfattning

Region Gotland tar fram ett nytt regionalt serviceprogram (RS 2021/1353) för
perioden 2023-2030. Ett regionalt serviceprogram (RSP) är en konkretisering
av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 i form av prioriterade
områden och konkreta insatser för att stärka tillgängligheten till kommersiell
service på hela Gotland. Med kommersiell service menas tillgången till
grundläggande tjänster som dagligvaror, drivmedel, apotek, postservice och
betaltjänster.
Kommersiell service är en fråga som berör många aktörer och som ingen aktör
ensam har ansvar för. Det regionala serviceprogrammet stärker samordning
och prioritering av olika stöd och insatser och för att stärka samverkan mellan
aktörer på flera nivåer. Samverkan har även präglas framtagandet av det
regionala serviceprogrammet. Till arbetet har kopplats en styrgrupp med
Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, GUBIS
(Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) och Hela Sverige ska Leva Gotland.
En projektledare har haft en arbetsgrupp med representanter från Region
Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län som stöd i arbetet.
För att möta samhällsutmaningar krävs insatser inom många områden. Vid
framtagandet av programmet och vid de samråd som genomförts i anslutning
till har det framkommit tydliga behov inom olika områden. De identifierade
områdena är:
1. Stärka det lokala engagemanget
2. Mötesplatser och nätverk
3. Stärka service- och landsbygdsutvecklingsfrågornas roll i regional
planering
4. Stärka servicegivare med kompetens och rådgivning
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Övergripande mål i programmet: En grundläggande nivå av kommersiell
service kan anses vara uppnådd när vardagen fungerar på ett tillfredsställande
sätt för människor och företagande.
Tillgängliga medel under perioden 2023-2030 prioriteras till kompetenshöjande
insatser och rådgivning för Gotlands aktörer. Vid bedömningen av
ansökningar som uppfyller grundkriterierna enligt förordningen kommer det
att prioriteras samverkanslösningar.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tillgänglighet till kommersiell
service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och
växa över hela Gotland. När service finns lokalt och samlat på en plats skapas
ekonomisk nytta genom att andra verksamheter kan fungera på platsen.
Genom att rikta stöden till kommersiell service mot områden eller platser som
är prioriterade skapas långsiktiga möjligheter till utveckling och lönsamma
företag. Människors behov av tillgång till mat, drivmedel, kommunikation och
mötesplatser tillgodoses. Flernivåsamverkan gör också att fler kan ha inflytande
över utvecklingen på sin plats. Det minskar transportbehovet och utsläppen
samtidigt som möjligheterna för lokala kretslopp ökar.
Det regionala serviceprogrammet konkretiserar arbetet inom ramen för
prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften” i Vårt Gotland 2040. Det regionala
serviceprogrammet är en viktig byggsten i arbetet med hållbara platser och
platsutveckling på Gotland. Det kopplar samman den regionala
utvecklingspolitikens mål om stärkt lokal och regional konkurrenskraft, och
landsbygdspolitikens mål om livskraftiga landsbygder med likvärdiga
möjligheter till företagande, arbete och boende.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Regionalt serviceprogram för 2023-2030.
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1. Inledning
1.1 Inledning
Region Gotland har beslutat att ta fram ett nytt regionalt serviceprogram (RS 2021/1353)
för perioden 2023-2030. Ett regionalt serviceprogram (RSP) är en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 i form av prioriterade områden och
konkreta insatser för att stärka tillgängligheten till kommersiell service på hela Gotland.
Med kommersiell service menas tillgången till grundläggande tjänster som dagligvaror, drivmedel, apotek, postservice och betaltjänster
RSP är en viktig byggsten i arbetet med hållbara platser och platsutveckling på Gotland.
Det kopplar samman den regionala utvecklingspolitikens mål om stärkt lokal och regional
konkurrenskraft, och landsbygdspolitikens mål om livskraftiga landsbygder med likvärdiga
möjligheter till företagande, arbete och boende.
Tabell 1 illustrerar hur det regionala serviceprogrammet integreras i Region Gotlands
arbetsmodell för landsbygdsutveckling (nationella och regionala mål inom området).
Arbetsmodellen presenterar en struktur för Region Gotlands arbete för landsbygders utveckling med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och dess verktyg samt den
genomförandekraft som finns i den kommunala organisationen. Modellen bidrar därmed
till att stärka synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik - Hållbar
regional utvecklingspolitik. Arbetsmodellen identifierar insatser vars genomförande ska ske
med stöd av arbetsmodellen, Region Gotlands förvaltningars löpande arbete och de verktyg som finns till förfogande för boende-, besöks- och näringslivsattraktivitet över hela ön
samt i dialog med regionala och lokala utvecklingsaktörer.
Region Gotland arbetar med att integrera landsbygdsperspektivet i genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin - Vårt Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de
tre genomförandeprogrammen, Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram (RSP),
Gotlands lokala utvecklingsstrategi samt med stöd av verktygen inom ramen för denna arbetsmodell.

Ärendenr RS 2021/1353 Datum 2022-10-20

Ansvar, roller och ekonomiska verktyg av betydelse för landsbygders utveckling är delvis
överlappande mellan administrativa nivåer stat, region, kommun, länsstyrelse samt de sektorsområden som olika aktörer har huvudansvar för. Dessutom tillkommer samverkansformer och finansiella resurser från EU:s strukturfonder, inte minst Leader Gute genom den
Strategiska planen (tidigare Landsbygdsprogrammet).
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Tabell 1. Arbetsmodellen och insatser i relation till nationella och regionala mål inom politikområdet.
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1.2 Bakgrund
I den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 identifierar
regeringen likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet som ett av fyra
strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. God tillgång till kommersiell och offentlig service är en av de utpekade prioriteringarna inom området. En god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service är
grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av landet.
När service finns lokalt och samlat på en plats skapas ekonomisk nytta genom att andra
verksamheter kan fungera på platsen. Genom att rikta stöden till kommersiell service mot
områden eller platser som är prioriterade skapas långsiktiga möjligheter till utveckling och
lönsamma företag. Människors behov av tillgång till mat, drivmedel, kommunikation och
mötesplatser tillgodoses. Flernivåsamverkan gör också att fler kan ha inflytande över utvecklingen på sin plats. Det minskar transportbehovet och utsläppen samtidigt som möjligheterna för lokala kretslopp ökar.
Att hållbarhetsaspekterna beaktas i alla planeringsdokument är ett krav i den förordning
som styr Region Gotlands regionala utvecklingsuppdrag. ”Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet skall vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i
det regionala tillväxtarbetet”. Det gäller inte minst insatser som finansieras med regionala
utvecklingsmedel. RSP kan bidra till alla tre hållbarhetsdimensioner beaktas och bidra till
möjligheten att nå de globala målen i Agenda 2030.
Det regionala serviceprogrammet har tre funktioner:




Att generellt beskriva förhållandena på Gotlands landsbygder och utgöra en grund för
arbetet med regional utveckling.
Att mer i detalj beskriva förhållanden vad gäller service på Gotland samt fungera som
ett underlag för de prioriteringar som görs inom stödet för kommersiell service.
Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategierna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och genomförandeprogrammet ”Näringslivets förutsättningar
och innovation” i form av prioriterade områden och konkreta insatser.
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1.3 Samverkan
Kommersiell service är en fråga som berör många aktörer och som ingen aktör ensam har
ansvar för. RSP fyller funktionen av att stärka samordning och prioritering av olika stöd
och insatser och för att stärka samverkan mellan aktörer på flera nivåer. Det ska vidare ge
en bild av vilka aktörer som ska samverka och på vilka sätt samverkan mellan olika aktörer
ska organiseras och vilka funktioner den ska fylla.
Samverkan har även präglat framtagandet av det regionala serviceprogrammet. Ansvarig för
framtagandet av programmet är Region Gotlands, avdelning för regional utveckling. Till arbetet har kopplats en styrgrupp under ledning av Region Gotlands tillväxtchef och representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland/Gotlands handel, GUBIS
(Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) och Hela Sverige ska Leva Gotland. En projektledare har haft en arbetsgrupp med representanter från Region Gotland och Länsstyrelsen
som stöd i arbetet.

5 (16)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Regionalt
serviceprogram 2023-2030

Under arbetet har olika samrådsmöten ägt rum både kopplat till samrådsprocessen kring en
ny översiktsplan för Gotland samt möten med enskilda intressegrupper, exempelvis Svensk
Handels Gotlandsavdelning.
Processen kan beskrivas med Samverkanstrappan nedan

Figur 1: Samhandlingstrappan beskriver såväl olika steg som olika djup i samverkan. Samtal
och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling.
(Källa: Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland)
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1.4 Avgränsningar
Tillgång till dagligvaror och drivmedel (petroleum, gas, el), apotek och apoteksombud, post
och paketservice samt betaltjänster anses som grundläggande kommersiell service. RSP avgränsas till dessa områden och innehåller förslag på insatser/insatsområden som bidrar till
en tillfredställande kommersiell service på hela Gotland.
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2. Utmaningar för långsiktigt hållbart serviceutbud på landsbygden
2.1 Demografisk utveckling.
Gotlands befolkning ökar och under 2021 passerades för första gången 61 000 invånare.
Befolkningen ökar genom att fler flyttar till än från Gotland, men antalet födslar är färre än
antalet som avlider.
Tillgängligheten till kommersiell och offentlig service är god, bland annat tack vare korta
avstånd och en väl utbyggd digital infrastruktur. För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna. För att kunna
bibehålla underlaget för den kommersiella servicen på de gotländska landsbygderna är det
nödvändigt att det ges möjligheter för nya grupper att bosätta sig där, till exempel de studenter som studerar på Campus Gotland. För att göra det möjligt krävs riktade insatser för
ökat bostadsbyggande och fortsatt utveckling av de allmänna kommunikationerna.
Delar av de gotländska landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende och en
ökande andel deltidsboende. En låg andel permanentboende är i vissa områden en utmaning för underlaget för kommersiell och offentlig service. Samtidigt ger deltidsboende, som
många gånger bor stora delar av året på ön, ett positivt bidrag till den gotländska ekonomin
och samhället. Enligt Handelsfakta1 hade Gotland ett handelsindex på 110 för dagligvaruhandeln 2020. Det betyder att besökare/deltidsboende på årsbasis svarar för en ökning av
volymen dagligvaruhandel jämfört med en handel beräknat på den bofasta befolkningen
(index 100). Till stor del antas denna ökning ske på landsbygderna.
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2.2 Teknikutveckling
Svenskarnas vanor har snabbt digitaliserats under åren med Coronapandemin (2020-2022)
och fördelarna med att sköta bland annat handel av dagligvaror via nätet överväger tydligt
nackdelarna för de flesta. Samtidigt blir både servicen och det digitala utbudet bättre och
det kommer enligt många bedömare snart att bli det vanligaste sättet att handla. Vilket i sin
tur innebär att butikerna troligtvis blir mer nischade och inbjudande att besöka. E-handel
ökar servicenivån inte minst i landsbygderna, där avstånden till handeln ofta är längre än i
städerna. Detta förutsätter dock att paketen kan levereras lokalt. Behovet av bra lösningar
för leveranser av postpaket ökar i takt med att e-handeln ökar.
Under 2019 och 2020 använde boende i städer både mobilt bank-id och Swish i något
högre utsträckning än de som bor på landsbygder. Under Coronapandemin har emellertid
boende på landsbygder kommit ifatt när det gäller användande av mobilt bank-id och till
och med gått om när det gäller användningen av Swish. Boende på landsbygder ligger nu på
96 procent för användningen av mobilt bank-id och 93 procent för användning av Swish.
Motsvarande siffror för de som bor i städer är 96 respektive 92 procent. Det är ingen skillnad i användning av digitala betalningar mellan de som bor på landsbygden och de som bor
i städerna. (Källa: SCB Befolkningens IT-använding 2020) Boende och företag på den got-

1

Handelsfakta ägs av Handelsrådet och drivs av HUI Research.
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ländska landsbygden har goda möjligheter att utnyttja den nya tekniken då utbyggnaden av
fiber är god över hela Gotland.
2.3 Hållbarhet
I allt regionalt utvecklingsarbete ska social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet integreras och beaktas. Hållbarhet är både ett mål och ett medel för långsiktig regional tillväxt och
utveckling på Gotland. Övergripande samhällsutmaningar behöver mötas, och dessa kan
också innebära betydande möjligheter. Några av Gotlands samhällsutmaningar är den demografiska utvecklingen, frågor som rör klimat, miljö och energi, social sammanhållning,
globalisering och digitalisering
Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att
vistas, verka och växa i Sveriges landsbygder. Det ska bidra till alla tre hållbarhetsdimensioner och till att nå de globala målen i Agenda 2030.
När service finns lokalt och samlad på en plats kan ekonomisk nytta skapas genom att
andra verksamheter kan fungera på platsen. Genom att rikta stöden till kommersiell service
mot områden eller platser som är prioriterade skapas långsiktiga möjligheter till utveckling
och lönsamma företag.
Att tillgodose gotlänningarnas behov av tillgång till mat, drivmedel, kommunikation och
mötesplatser gör också att fler kan ha inflytande över utvecklingen på Gotland.
Ett minskat transportbehov medför en minskning av utsläppen samtidigt som möjligheterna för lokala kretslopp ökar.
Det kan i vissa sammanhang finnas målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. Som exempel kan nämnas:
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Stöd till investeringar i fossila drivmedel ger miljöpåverkan som måste vägas mot människors tillgänglighet. En snabb omställning till förnyelsebara drivmedel med ökade
kostnader riskerar att drabba landsbygders ekonomiska och sociala utveckling negativt.
Obemannade lösningar kan höja tillgängligheten till olika serviceslag, men stänga ute
grupper som inte är digitalt delaktiga och påverka redan befintliga butiker negativt.
Investeringar i befintliga lokaler kan innebära bevarande av tillgänglighetshinder och att
cementera strukturer som inte tar hänsyn till inflyttade eller andra gruppers behov.
Service som inte är bärkraftig kan leda till att enskilda företagare som inte tar ut lön eller gör avsättningar till pension, och inte kommer att kunna generationsväxla och riskerar att gå i personlig konkurs.

För att kunna bedöma hur hållbarhetsdimensionerna påverkas är det viktigt att sökande
och stödmottagare av stöd för utvecklingen av kommersiell service kan beskriva och analysera på vilket sätt de tre hållbarhetsaspekterna påverkas vid genomförandet av förändringsinsats (projekt)/investeringar.
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3. Stöd till kommersiell service
Som tidigare nämnts ska stöd till kommersiell service bidra till att uppfylla målen i den nationella utvecklingspolitiken. Stöd får enligt förordning (SFS 2000:284) lämnas till kommuner samt till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror och drivmedel samt i
vissa fall försäljning av fackhandelsvaror. Stöd kan lämnas enligt vissa kriterier för att det
på gotländska landsbygder ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och
drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
Stöd till kommersiell service får lämnas som driftsstöd samt som investeringsbidrag och
investeringslån för:





anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad av lokaler som behövs för verksamheten
anskaffning eller större reparation av utrustning som behövs försäljning och leverans
kompetenshöjande insatser för näringsidkare och anställda inom dagligvaruhandel/drivmedel
kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets lönsamhet
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De medel Region Gotland har tillgängliga för att stödja kommersiellt service finns inom
anslaget för regional utveckling (1:1). Övriga regionala medel som kan användas är exempelvis medel från Leader-programmet. Även särskilda nationella medel eller EU-medel kan
vara aktuella exempelvis medel från Post och telestyrelsen (PTS) för förstärkt tillgång till
grundläggande betaltjänster, vilka administreras av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Bild 2: Liv och rörelse utanför matbutiken.
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4. Utveckling av kommersiell service 2014 – 2020
4.1 Mål och prioriteringar perioden 2014-2020
Under perioden 2014-2020 har stöd till kommersiell service regionalt fördelas av två finansiärer. Region Gotland inom ramen för regionala utvecklingsmedel anslag 1:1 och Länsstyrelsen i Gotlands län inom ramen från Landsbygdsprogrammet. Inför programperioden
2023-2030 så kommer det att ske en förändring. Stödet till kommersiell service kommer att
lyftas bort från landsbygdsprogrammet och finansieras helt med nationella medel. Utformning av regelverk och tilldelning av medel till Region Gotland är i dagsläget (september
2022) ännu inte beslutade.
Målen för perioden 2014-2020 har varit:
100 procent av den gotländska befolkningen har mindre än tjugo minuter till närmaste
serviceställe som erbjuder kommersiell service.
 Andelen individer som har mellan 10-20 minuter till närmste serviceställe inte ökar under perioden.
 Under perioden 2014-2020 har prioriteringar vid bedömning av stöd till kommersiell
service utgått från:
 Servicepunkter där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 10 kilometer
 Serviceställe med låg lönsamhet och liten förmåga till självfinansiering av åtgärder.
 Insatser som minskar energiåtgången hos enskilda serviceställen prioriteras i programmet.
Resultatet av dessa prioriteringar, är att som tidigare beskrivits så har tillgången till kommersiell service på de gotländska landsbygderna förbättrats under perioden. Sedan 2014 har
tillgången till kommersiell service på Gotland bibehållits eller utvecklats positivt. Andelen
gotlänningar som har tillgång till dagligvarubutiker inom 10 minuters resa ökade från cirka
95 procent år 2014 till cirka 96 procent år 2020. (Källa: Tillväxtverket plattform Pipos)
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10 (16)

Figur 2: Tillgänglighet till dagligvaror fullsortiment 2022 (Källa: Tillväxtverkets plattform
Pipos)
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Tillgängligheten till konventionella drivmedel har även den ökat. År 2016 hade 91 procent
av den gotländska befolkningen tillgång till ett tankställe för bensin och diesel inom 10
minuters resa från bostaden. År 2020 hade den andelen ökat till 94 procent.

Figur 3: Tillgänglighet till drivmedel 2022(Källa: Tillväxtverkets plattform Pipos)
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Ett område som avviker från trenden om ökad tillgänglighet är området betaltjänster där
möjligheterna att göra kontantuttag och betalningsförmedling har minskat under de senaste
åren bland annat genom minskad kontanthantering hos bankerna.

4.2 Utbetalade medel 2014-2020
För att bibehålla och utveckla den kommersiella servicen har det under perioden 2014-2020
på Gotland betalats ut cirka 11,4 miljoner kronor i stöd till kommersiell service. Huvudde12 (16)
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len, cirka 10,8 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet och cirka 0,6 miljoner kronor
från regionala utvecklingsmedel, anslag 1:1 enligt följande fördelning:
Region Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län

Särskilt driftsstöd

Hyra uttagsautomat

Investeringsstöd och projektstöd

342 803 kr

554 960 kr

10 516 418 kr (RG del är inräknad)

Tabell 2: Fördelning av stöd till kommersiell service

5. Den regionala processen
För att genomföra det regionala serviceprogrammet är det nödvändigt att länets aktörer
samverkar. Utgångspunkten för samverkan och val av etableringsorter för den kommersiella servicen ska vara den antagna servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland 2019- 2030”.
Det är även viktigt att programmet koordineras med insatser och aktiviteter från andra program och styrdokument, såväl de som tagits fram av Region Gotland som de som hanteras
av andra organisationer, till exempel Länsstyrelsen i Gotlands län ”Regionala urvalskriterier
för landsbygdsprogrammet 2023-2027” och ”Havs och fiskeriprogrammet 2021-2027”
samt Gotlands lokala utvecklingsstrategi (Leader).
5.1 Forum för landsbygdsutveckling
För att koordinera de olika insatserna inom landsbygdsutvecklingsområdet har Region Gotland beslutat att ett ”Forum för landsbygdsutveckling” ska bildas under 2022. Forumet ska
bestå av representanter från samhällets alla sektorer, offentlig sektor, näringsliv och ideell
sektor. Forum för landsbygdsutveckling ska vara en plattform där fokus ligger på regional
utveckling och flernivåsamverkan kopplat till landsbygdsutveckling. Stärkt samarbete mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället ligger inom ramen för Region Gotlands
regionala utvecklingsuppdrag och därför initierar Region Gotland detta forum. Den nationella landsbygdspolitiken ska genomföras i ett flernivåsystem, där genomslagskraften är beroende av förmågan att mobilisera resurser från olika nivåer i samhället. Samverkan över
sektorsgränserna med stöd av exempelvis långsiktiga tillitsskapande av forum för dialog är
avgörande för en hållbar landsbygdsutveckling.
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5.2 Samhällets behovstrappa
Organisationen Hela Sverige Ska Leva har tagit fram ”Samhällets behovstrappa”, en teori om
en hierarki av komponenter som gör att samhället kan utvecklas, se Figur 4.
Samhällets behovstrappa bygger på Abraham Maslows kända modell om vad en människa
behöver för att nå självförverkligande. Samhällets behovstrappa är en förklaringsmodell
som tagits fram för att beskriva vad ett samhälle behöver för att vara komplett. Modellen
visar att för att ett samhälle eller en plats ska kunna vara innovativ och tillväxt ska skapas,
så behöver andra basala funktioner vara på sin plats. I trappan utgörs det nedersta steget av
infrastruktur och andra basala funktioner som behövs för att kunna leva på en plats. Nästa
steg handlar om service och trygghet, till exempel att det finns livsmedel att köpa och ett
fungerande polisväsende. Tredje steget rör till exempel mötesplatser som har en stor betydelse för en plats attraktivitet. I det fjärde steget finns de komponenter som har med själv13 (16)
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känsla att göra, som lokalt inflytande och balansen mellan stad och land. Först i det femte
och sista steget kan ett samhälle eller en plats nå sin fulla potential och tillväxt, innovationer
och entreprenörskap skapas. För att detta ska ske måste alltså de lägre stegen vara uppfyllda.

Figur 4: Behovstrappan beskriver faktorer av vikt för landsbygdernas utveckling. (Källa:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva)

6. Mål och prioriteringar
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6.1 Bakgrund
Under perioden 2014-2020 har investeringar genomförts i många serviceställen på de gotländska landsbygderna, vilket har bidragit till en god måluppfyllelse med bra standard i butiksnätet.
Under perioden 2023-2030 förväntas utvecklingen gå mot nya servicelösningar för att tillgodose det grundläggande behovet av kommersiell service. Det är lösningar som ofta kan
utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. Utvecklingen av nya servicelösningar är nödvändig för att möta de framtida utmaningarna inom alla dimensioner av hållbar utveckling
inom miljö- och klimat, socialt och ekonomiskt. För att möta dessa samhällsutmaningar
krävs insatser inom många områden. Vid framtagandet av programmet och vid de samråd
som genomförts i anslutning till det har det framkommit tydliga behov inom olika områden.
Identifierade områden
1. Stärka det lokala engagemanget
14 (16)
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För att bibehålla och stärka den service som finns i ett område är det lokala engagemanget
och den lokala förmågan att genomföra insatser av största vikt.
2. Mötesplatser och nätverk
För att skapa samhandling, ta del av kunskap och koordinera insatser är mötesplatser och
nätverk nödvändiga. Dessa mötesplatser kan bestå av olika nivåer, där exempelvis näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor möts och utbyter erfarenheter och kunskaper.
3. Stärka service- och landsbygdsutvecklingsfrågornas roll i regional planering
För att landsbygderna ska utvecklas är det viktigt att dess frågor lyfts i planering på regional
nivå till exempel vid upprättande av regionens översiktsplan.
4. Stärka servicegivare med kompetens och rådgivning
Många servicegivare på landsbygderna kämpar med sviktande lönsamhet och hård konkurrens från både städernas handelsområden samt näthandeln. Det är därför viktigt att informera om de stöd och möjligheter till rådgivning som finns, samt att i detta även arbeta proaktivt.

6.2 Mål för perioden 2023-2030
6.2.1 Övergripande mål

En grundläggande nivå av kommersiell service kan anses vara uppnådd när vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt för människor och företagande.
6.2.2 Specifika mål



100 procent av den gotländska befolkningen har mindre än tjugo kilometer till närmaste ställe som erbjuder kommersiell service (serviceställe).
Andelen individer som har mellan 10-20 km till närmste serviceställe inte ökar under
perioden

6.3 Prioriteringar för perioden 2023-2030
6.3.1 Geografisk prioritering
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Enligt förordning, SFS: 2011:1205, § 5 får stöd till kommersiell service lämnas till områden
där servicen är gles. Utifrån tidigare angivna kriterier omfattas området för stöd av hela
Gotlands län förutom Visby.
6.3.2 Prioritering av tillgängliga medel och insatsområden

Enligt förordning SFS 2000:284 kan medel som stöd för kommersiell service användas till:
Anskaffning eller ombyggnad av lokaler
2. Anskaffning eller reparation av utrustning
3. Kompetenshöjande insatser
4. Rådgivning.
1.
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Tillgängliga medel under perioden 2023-2030 kommer att prioriteras till kompetenshöjande
insatser och rådgivning. Vid bedömningen av ansökningar som uppfyller grundkriterierna
enligt förordningen prioriteras samverkanslösningar. Prioriterade områden är:





Öka möjligheterna att ta del av ny teknik för att tillgodose behovet av kommersiell service.
Öka tillgängligheten till förnybara drivmedel över hela Gotland.
Utveckla samverkansformer mellan företag, myndigheter och civilsamhälle.
Öka förmågan att hantera en krissituation.

Exempel på insatser





Rådgivande insatser gentemot servicegivare
Underlätta för servicegivare att hitta nya metoder för att öka marknadsandelar och utveckla nya servicelösningar
Tydliggöra stödformer och villkor för stöd
Kompetensutvecklingsinsatser gentemot servicegivare och deras personal

7. Organisation för genomförandet av programmet
Region Gotland ansvarar för att genomförandet det regionala serviceprogrammet och beslutar om fördelning av tilldelade medel.
Det regionala serviceprogrammet gäller för perioden 2023-2030. För att möta förändringar
i omvärlden och förändrade behov ska tvååriga handlingsplaner tas fram. Ansvarig för
framtagandet av handlingsplanerna är Region Gotlands avdelning för Regional utveckling.
Handlingsplanerna tas fram i samverkan med relevanta medlemmar i ”Forum för landsbygdsutveckling”.
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8. Uppföljning och utvärdering
En uppföljning av det regionala serviceprogrammet ska årligen genomföras och rapporteras till ”Forum för landsbygdsutveckling’ av Region Gotland. Inför beslut om ny handlingsplan görs en utvärdering av den innevarande. Vid utvärderingen kan även en revidering av
det regionala serviceprogrammet initieras. Uppföljningen ska även vara en del av redovisningen av Region Gotlands genomförandeprogram ”Näringslivets förutsättningar och innovation”.
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

REGU § 61

Protokoll
Sida 7 (30)

Romas lokala utvecklingsplan

Ärendenummer: RS 2022/1009
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
Sammanfattning

Att arbeta fram en lokal utvecklingsplan (process) handlar om att genomföra
ett strategiskt arbete med fokus på utveckling på en specifik och avgränsad
plats. Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell; nuläge - vision
och målbild – insatsplan/handlingsplan. I den lokala utvecklingsplanen
beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på attraktionskraft, leva & bo,
etablera & utveckla och besöka & uppleva.
Roma beskriver i sin lokala utvecklingsplan bygdens mål att vara en aktiv bygd
med framtidstro. Bygden vill särskilt fokusera på ökad samverkan i bygden
kring bygdens utveckling, strategiskt arbete för en växande befolkning och ett
ökat elevunderlag för bygdens skolor. Bygden ska vidare vara en attraktiv plats
för företagare. Hälsa och fritid ska vara i fokus och målet är att bygdens
befolkning ska vara Gotlands friskaste.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med att
stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av stor
betydelse för en hållbar regional utveckling. Att bygder arbetar systematiskt
med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta landsbygdsstrategier som metod
för att hantera lokala utvecklingssträvanden är en viktig del i ett långsiktigt och
systematiskt arbete med landsbygdsutveckling och leder till stärkta bygder.
För Region Gotland är det värdefullt med en aktör som tar ansvar för att samla
bygden i gemensamma och övergripande frågor, föreningen Roma
Intresseförening och det nystartade Bygderådet är sådana.
Bygdens lokala utvecklingsplan hanteras inom ramen för Region Gotlands
Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för landsbygdsutveckling har en
stor bredd och kan återfinnas inom följande prioriteringar och effektmål i den
regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040
Gå före i klimat- och
energiomställningen.
Stimulera innovation och förnyelse.
Stärk och utveckla näringslivet.
Utveckla attraktionskraften.

Digital justering

Effektmål 2040
1. En god, jämlik och jämställd
hälsa.
2. En trygg och attraktiv livsmiljö
med goda uppväxtvillkor.

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

Främja hälsa, delaktighet och
trygghet.
Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna.
Stärk tillgängligheten.
Skapa förutsättningar för byggande
och bostadsförsörjning.

Protokoll
Sida 8 (30)

4. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande.
5. Ett klimatneutralt Gotland.
6. Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven.
12. God tillgänglighet och hållbara
kommunikationer.

I Bilaga 3 beskrivs den insats som Roma har fått medel till av Region Gotland
för att arbeta vidare med de insatser som beskrivs i den Lokala
utvecklingsplanen. Medlen kommer delvis gå till att genomföra en
förändringsinsats tillsammans med utvecklingsaktörer i Hemse och
Klintehamn kring lokal utveckling på sina tre platser.
I ärende RS 2020/183 Fördelning av Investeringsmedel till
landsbygdsutveckling beskrivs tre insatser som Region Gotland ansvarar för:
1. Parken vid lekplatsen: Utveckla parkdelen utanför ungdomsgården i
samband med att lekplatsen utvecklas 2022.
2. Sockerparken: Region Gotland äger en del av Sockerbruksparken,
vilket är mark som skulle kunna tillgängliggöras i ökad utsträckning.
Utveckla aktivitetsytor och mötesplatser som möjliggör möten mellan
generationer. Tillgänglighetsanpassad infrastruktur som möjliggör
fysisk aktivitet. Utvecklad grillplats. Belysning som ökar tryggheten.
3. Plantera träd på Region Gotlands mark vid väg 143, som inramning av
Sockerparken.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Skickas till

Föreningen Roma Intresseförening, sammankallande i det nystartade
Bygderådet

Digital justering
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Mottagare
Regionstyrelsen

Romas lokala utvecklingsplan
Förslag till beslut

Informationen mottages.

Sammanfattning

Att arbeta fram en lokal utvecklingsplan (process) handlar om att genomföra
ett strategiskt arbete med fokus på utveckling på en specifik och avgränsad
plats. Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell; nuläge - vision
och målbild – insatsplan/handlingsplan. I den lokala utvecklingsplanen
beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på attraktionskraft, leva & bo,
etablera & utveckla och besöka & uppleva.
Roma beskriver i sin lokala utvecklingsplan bygdens mål att vara en aktiv bygd
med framtidstro. Bygden vill särskilt fokusera på ökad samverkan i bygden
kring bygdens utveckling, strategiskt arbete för en växande befolkning och ett
ökat elevunderlag för bygdens skolor. Bygden ska vidare vara en attraktiv plats
för företagare. Hälsa och fritid ska vara i fokus och målet är att bygdens
befolkning ska vara Gotlands friskaste.

Ärendebeskrivning

Den lokala utvecklingsplanen för Roma är en produkt av dialogmöten som har
bedrivits genom Region Gotlands försorg samt möten i bygden som hållits
under perioden 2019-2021.
Roma äger sin egen plan, som är ett verktyg för dialog med både närliggande
bygder och lokala såväl som regionala utvecklingsaktörer. Styrkan ligger i den
gemensamma planeringsprocessen och likt andra strategidokument behöver
utvecklingsplanen utvärderas regelbundet. Det nybildade nätverket, Bygderådet
i Roma ansvarar för uppföljning och revidering. För att nå störst framgång är
bred representation och tillit i den lokala samverkansprocessen viktigt.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Innehåll i Romas lokala utvecklingsplan

Utvecklingsplanen finns som bilaga 1 i ärendet, här följer en sammanfattning.
Nulägesbeskrivning
Den lokala utvecklingsplanen utgår primärt från Roma tätort, vilket innefattar
socknarna Björke och Roma.
Bygden har en historisk prägel med flera knutpunkter som påminner om detta.
De tre som satt störst prägel på utvecklingen är Roma kloster och kungsgård,
Roma sockerbruk och järnvägen.
Bygdens geografiska läge, mitt på Gotland och närheten till Visby upplevs som
positivt. Uttrycket ”Alla vägar bär till Roma” påminner om att det är en god
infrastruktur i form av bilvägar i alla väderstreck. Roma är lättillgängligt och
har Gotlands bästa bussförbindelser till och från Visby vilket gör det relativt
lätt att pendla åt bägge håll. Det geografiska läget med kort väg till Visby gör
dock att det på längre sikt finns risk för butikstapp till Visby och de
handelsområden som byggs ut åt Romas håll.
Orten är geografiskt lång och utspridd och Roma har ingen egentlig
centrumbildning. En stor del av utbudet ligger längs med genomfartsvägen.
Vatten och avloppsnätet är utbyggt och fiberföreningen tillsammans med andra
aktörer har utvecklat infrastrukturen kring fiber i området.
Roma är en företagsam bygd med ett gott företagsklimat. Kännetecken för det
lokala näringslivet är välmående företag och en blandning av både små och
medelstora företag och en export som sker både nationellt och internationellt.
Dominerar gör åkeribranschen, byggbranschen, det gröna näringslivet inkl.
veterinär och tillverkning av bland annat tobak, whisky och öl på det gamla
sockerbruksområdet. Roma sockerbruk som idag fungerar som ett
företagshotell har flera framgångsrika etableringar. Roma Kungsgård är en
viktig och attraktiv plats för såväl boende som besökare.
Roma är en serviceort både för kommersiell och offentlig service. Service och
handel omfattar folktandvård, gym, veterinär, bank, apotek, två järnaffärer,
skoaffär, två dagligvarubutiker, en bankomat, två posttjänster, flera frisörer och
tre tankställen/drivmedel, flera affärsverksamheter mm. Det finns tre lunchrestauranger, en på Gotland Grönt Centrum och två i Roma samhälle och ett
café på Kungsgården och på Träffpunkt Roma.
Offentlig service bland annat i form av skola (förskolan-grundskola (åk 1-9) naturbruksprogrammet på gymnasienivå), trygghetspunkt, förskola, AMOR
ungdomsgård, två enheter på äldreboendet och ett bibliotek.
Romabygden är ett bördigt område med intensiv växtodling och
djurproduktion som sysselsätter många. Satsningen på Gotland Grönt
Centrum AB (start 2015) har varit lyckosam för bygden, det har satt ett större
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regionalt fokus på bygden samt lockat nya företag till bygden. Det är också
platsen för evenemanget Gotlands skördefestival som startade 2013.
Det finns cirka 200 lägenheter i Roma (65 bostadsrätter och 135 hyresrätter).
Det finns ingen sammanställning över vilka lokaler som står tomma eller
bostadshus som står öde. Region Gotland äger relativt lite mark i området.
Närhet mellan människor präglar Gotland och Roma, civilsamhällets kraft är
påtaglig med engagerade invånare och ett aktivt föreningsliv. Även i den
digitala världen är kommunikationen intensiv med regelbundna uppdateringar i
Facebookgruppen Roma med omnejd.
Befolkningsutvecklingen de senaste 30 åren är positiv och samhället har ökat
med över 200 personer. Bygden har en relativt ung befolkning.
Bygden ligger på sträckan Ljugarn/Östergarnslandet – Visby vilket gör att
många besökare rör sig i området. Besökare är primärt hänvisade till ett
bilburet färdsätt för att ta sig runt i bygden eftersom gång- och
cykelinfrastrukturen inte är skyltad i någon större utsträckning. Friluftslivet har
fantastiska möjligheter, området har flera kyrkor och vackra natur och
kulturlandskap och ståtliga alléer.
På Region Gotlands mark finns ett motionsspår med grillplats. Det finns två
utomhusplaner med fotbollsplaner, träningsplaner och varpaplaner varav en är
konstgräs, Klostervallen och Lärkparken. Det finns två gymnastiksalarna, en
vid Romaskolan och en på Gotland Grönt Centrum, de är dock för små för
många av de behov som finns inom idrotten i bygden. Det upplevs som en
svaghet att det privatägda Varplösebadet är stängt, att Romabadet är tillsvidare
stängt och den tidigare isbanan Romarinken är nedlagd.
Flera olika boendealternativ finns, vandrarhem och hotell (exempelvis
Brukshotellet, Hotell Dalhem och Suderbys gård). Det finns ingen organiserad
camping eller ställplatser för husbilar.

Vision
Bygden har identifierat en vision och slogan.



Vision: Roma - en aktiv bygd med framtidstro
Slogan: Roma - friskt och sunt, året runt.

Mål


Ökad samverkan i bygden kring bygdens utveckling.



En växande befolkning, och ett ökat elevunderlag för bygdens skolor.



Ökat antal företag och arbetstillfällen i bygden.
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Med hälsa och fritid i fokus är Romabor Gotlands friskaste befolkning.

Handlingsplan
Handlingsplanen beskrivs i detalj i Bilaga 1. Romas lokala utvecklingsplan. Målen
ska nås genom en handlingsplan som består av sex punkter med aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ökad lokal samverkan kring bygdens utveckling
Utveckla bygdens historiska platser
Samverka kring platsmarknadsföring
Satsa på friskvård och friluftsliv
Bostadsbyggande och industrimark
Infrastruktur och fysisk miljö

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med att
stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av stor
betydelse för en hållbar regional utveckling. Att bygder arbetar systematiskt
med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta landsbygdsstrategier som metod
för att hantera lokala utvecklingssträvanden är en viktig del i ett långsiktigt och
systematiskt arbete med landsbygdsutveckling och leder till stärkta bygder.
För Region Gotland är det värdefullt med en aktör som tar ansvar för att samla
bygden i gemensamma och övergripande frågor, föreningen Roma
Intresseförening och det nystartade Bygderådet är sådana.
Bygdens lokala utvecklingsplan hanteras inom ramen för Region Gotlands
Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för landsbygdsutveckling har en
stor bredd och kan återfinnas inom följande prioriteringar och effektmål i den
regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040
-

Gå före i klimat- och
energiomställningen
Stimulera innovation och
förnyelse
Stärk och utveckla näringslivet
Utveckla attraktionskraften
Främja hälsa, delaktighet och
trygghet.
Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna.
Stärk tillgängligheten.

Effektmål 2040
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.
4. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande
5. Ett klimatneutralt Gotland.
6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
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Skapa förutsättningar för
byggande och
bostadsförsörjning.

11. En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
12. God tillgänglighet och hållbara
kommunikationer

I Bilaga 3 beskrivs den insats som Roma har fått medel till av Region Gotland
för att arbeta vidare med de insatser som beskrivs i den Lokala
utvecklingsplanen. Medlen kommer delvis gå till att genomföra en
förändringsinsats tillsammans med utvecklingsaktörer i Hemse och
Klintehamn kring lokal utveckling på sina tre platser.
I ärende RS 2020/183 Fördelning av Investeringsmedel till landsbygdsutveckling
beskrivs tre insatser som Region Gotland ansvarar för.
1. Parken vid lekplatsen: Utveckla parkdelen utanför ungdomsgården i
samband med att lekplatsen utvecklas 2022.
2. Sockerparken: Region Gotland äger en del av Sockerbruksparken,
vilket är mark som skulle kunna tillgängliggöras i ökad utsträckning.
Utveckla aktivitetsytor och mötesplatser som möjliggör möten mellan
generationer. Tillgänglighetsanpassad infrastruktur som möjliggör
fysisk aktivitet. Utvecklad grillplats. Belysning som ökar tryggheten.
3. Plantera träd på Region Gotlands mark vid väg 143, som inramning av
Sockerparken.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Föreningen Roma Intresseförening, sammankallande i det nystartade
Bygderådet

Lokal utvecklingsplan för Roma
Version 1, 2022

Inledning
Vad är en lokal utvecklingsplan?
En lokal utvecklingsplan handlar om utveckling på en specifik och avgränsad plats. Den geografiska
avgränsningen för en lokal utvecklingsplan grundas i lokala samtal. Lokala utvecklingsaktörer samlas
och sätter aktiviteter och utvecklingsinsatser i ett strategiskt sammanhang. Styrkan ligger i den
gemensamma planeringsprocessen. För att nå störst framgång är bred representation och tillit i den
lokala samverkansprocessen viktigt. Likt de flesta
strategidokument behöver utvecklingsplanen utvärderas
regelbundet.
Platsen äger sin egen plan, som är ett verktyg för dialog
med både närliggande bygder och lokala såväl som
regionala utvecklingsaktörer.
Modellen utgår från platsens attraktionskraft; bo & leva,
verka, besöka.
Arbetet med att ta fram den första versionen av en lokal utvecklingsplan för Roma har pågått hösten
2019 till våren 2022. Ett antal träffar för bygdens utvecklingsaktörer har arrangerats. Roma
intresseförening har varit sammankallade och är en förening som samverkar kring utvecklingsfrågor
med lokala företagare, i sin ordinarie verksamhet.

Koppling till Vårt Gotland 2040
- den regionala
utvecklingsstrategin för
Gotland
Förhoppningsvis kan visionen och de övergripande målen i
Vårt Gotland 2040 vara inspiration för aktörer som arbetar
med det lokala utvecklingsarbetet i Roma. En regional
utvecklingsstrategi kan aldrig vara styrande för vare sig
näringsliv eller föreningsliv, men inspirerande.
Frågeställning som bör vara närvarande i det lokala
utvecklingsarbetet är: Vad betyder Gotlands mål i Roma?

Nulägesbeskrivning
Den lokala utvecklingsplanen utgår primärt från Roma tätort, vilket innefattar socknarna Björke och
Roma.

Bildtext: Kartbild över Romatrakten

Historia
Bygden är en historisk ort med flera intressanta knutpunkter som påminner om detta. De tre som
satt störst prägel på utvecklingen är Roma kloster och kungsgård, Roma sockerbruk och järnvägen.
Roma kloster och kungsgård
På 1100-talet byggde Cisterciensermunkarna ett kloster på platsen som fick namnet Roma kloster.
Efter den danska reformationen, omkring 1531, förklarades klosteregendomarna som säte för
konungens länsherre. Efter freden i Brömsebro 1645 blev Roma kloster kronogods under den
svenske kungen och mot slutet av seklet arrenderade kronan ut kungsgården. Landshövdingen Johan
Didrik Grönhage lät skapa en mönstergård av den då förfallna kungsgården. 1733 byggdes den

huvudbyggnad med två flyglar i putsad kalksten som vi ser än idag. Kungsgården användes som
landshövdingens residens fram till 1822 och har därefter arrenderats ut. År 1937 överläts
anläggningen för militära ändamål. Under andra världskriget anlades ett militärflygfält vid Roma och
byggnader användes som militära förråd, mässar och förläggningar. Statens fastighetsverk förvaltar
Roma kloster och Roma kungsgård sedan 1993.
Roma sockerbruk
Var i drift mellan 1894 och 1997. En delegation från
hushållningssällskapet på Gotland reste 1892 till Skåne för att
närmare studera betodlingen och sockertillverkningen. Redan
efter två dagars besök var samtliga med på att det skulle bli en
fabrik på Gotland. Den lämpligaste platsen för ett sockerbruk
blev platsen vid Roma järnvägsstation, beläget mitt på
Gotland med tillgång av vatten från Roma myr och med goda
förbindelser. Byggnadsritningarna och teknisk utrustning kom
från Tyskland. I och med bygget av sockerbruket anlades
också ett antal olika järnvägar på Gotland för att underlätta
transporten av sockerbetor. Bland annat Klintehamn-Roma Järnväg, SliteRoma Järnväg och Sydvästra Gotlands Järnväg. Betodlingen blev det som
kom att påverka hur järnvägarna drogs på ön och inte förslagen som tagits
fram innan bruket anlades. Betodlingen var på uppgång under 1930-talet
och sockerbruket i Roma var ett år det fjärde största i landet. 1993 köptes
Svenska Sockerfabriks AB upp av danska Danisco Sugar. 1996 kom ägaren,
regeringen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) överens om att lägga ned
verksamheten.
Mittemot Sockerbruket/Gotlands korvfabrik finns en minnessten för
Sockerbruket som restes 1944.
Järnvägsknut
Roma var tidigare Gotlands största järnvägsknut där de två
huvudlinjerna Lärbro–Visby–Roma–Burgsvik och Slite–Roma–
Klintehamn–Hablingbo korsades.
Den senare linjen lades ned 1953 och Lärbro–Burgsvik lades ned
som Gotlands sista järnväg 1960.

Näringsliv, infrastruktur, service
Bygdens geografiska läge, mitt på Gotland och närheten till Visby är positivt. Uttrycket ”Alla vägar
bär till Roma” påminner om att det är en god infrastruktur i form av bilvägar åt alla väderstreck.
Roma är lättillgängligt och har Gotlands bästa bussförbindelser till och från Visby vilket gör det
relativt lätt att pendla åt bägge håll.
Det geografiska läget med kort väg till Visby gör dock att det på längre sikt finns risk för butikstapp till
Visby och de handelsområden som byggs ut åt Romas håll. Pendlingsavståndet till Visby är kort.
Boende i Roma har bara 15 minuter till handelsutbudet på Stenhuggaren, t ex, vilket gör att utbudet
är lite mindre än i flera andra tätorter.
Orten är rent geografiskt lång och utspridd och Roma har ingen egentlig centrumbildning. En stor del
av utbudet ligger längs med genomfartsvägen.
Under 2019/2020 utförde Trafikverket förbättrande åtgärder på väg 143 samt angränsande
trottoarer vilket förbättrar miljön för såväl bilister och gång och cykeltrafikanter. Vatten och
avloppsnätet är utbyggt och fiberföreningen tillsammans med andra aktörer har utvecklat
infrastrukturen kring fiber i området.
Roma är en företagsam bygd med ett gott företagsklimat och många duktiga företagare.
Kännetecken för det lokala näringslivet är välmående företag och en blandning av både små och
medelstora företag och en export som sker både nationellt och internationellt. Dominerar gör
åkeribranschen, byggbranschen, det gröna näringslivet inkl. veterinär och tillverkning av bland annat
tobak, whisky och öl på det gamla sockerbruksområdet. Företaget Swedish match är en stor aktör
med tillverkning av snus. Roma sockerbruk som idag fungerar som ett företagshotell har haft flera
framgångsrika etableringar. 2020 är det 17 stycken företag på bruksområdet med cirka 80 anställda
på bruket, vilket är lika många som det var när bruket var igång.
Roma är en serviceort både för kommersiell och offentlig service. Service och handel omfattar
folktandvård, gym, veterinär, bank, apotek, två järnaffärer, skoaffär, två mataffärer, en bankomat,
två posttjänster, flera frisörer och tre tankställen/drivmedel, flera affärsverksamheter mm. Det finns
tre lunch-restauranger, en på Gotland Grönt Centrum och två i Roma samhälle och ett café på
Kungsgården och på Träffpunkten.
Offentlig service bland annat i form av skola (förskolan-grundskola (åk 1-9) - naturbruksprogrammet
på gymnasienivå), trygghetspunkt (närmaste vårdcentral i Visby, cirka 15 km enkel väg), förskola,
AMOR ungdomsgård, två enheter på äldreboendet och bibliotek (med konceptet meröppet).
Romabygden är ett bördigt område med intensiv växtodling och djurproduktion som sysselsätter
många. Satsningen på Gotland Grönt Centrum AB (start 2015) har varit lyckosam för bygden, det har
satt ett större regionalt fokus på bygden samt lockat nya företag till bygden. Gotland Grönt Centrum
fortsätter att utvecklas som ett centrum för de gröna näringarna på Gotland, med ett ökande antal
elever på lantbruksgymnasiet och flera företag och organisationer som arbetar med rådgivning och
service åt företag i de gröna näringarna.
Det är också platsen för evenemanget Gotlands skördefestival som startade 2013. Evenemanget har
snabbt växt till ett permanent evenemang som 2019 lockade 12 000 besökare och har tydliga

ambitioner att växa ännu mer. Det är en bra plattform för bygden. Det är en även en plats för
evenemang året runt, ex Traktorpulling och hundutställningar med mera.
Röda korsets och Svenska kyrkans satsning på samlingsplatsen ”Träffpunkt Roma” som etablerades
under hösten 2020 i f.d. vårdcentralen är en satsning som knyter ihop flera olika organisationer och
satsar på verksamhet för alla åldrar.

Bostäder och mark
Det finns cirka 200 lägenheter i Roma (65 bostadsrätter (BRF Ekgatan, Kungsallén, Trumfen) och 135
hyresrätter (103 st Gotlandshem, Riksbyggen, Örjan Billgren, EHABS (gamla skolan i Roma kyrkby)).
Det finns ingen sammanställning över vilka lokaler som står
tomma eller bostadshus som står öde.
Sockerbruket ägs av företaget Klosterfastigheter.
Region Gotland äger relativt lite mark i området.
- Ingen outnyttjad planlagd industrimark.
- Marken mellan samhället och kyrkan utgörs av prima
jordbruksmark. Det är svårt att få rättigheter att
ianspråkta åkermark för bebyggelse och i nuläget finns
det inte några planer för denna mark.
- Bostadsbyggrätter finns på Ekgatan som ingår i
försäljningen av Romapaketet.

Bildtext: Regionägda fastigheter i Roma är markerade i lila.

Lokala utvecklingsaktörer
Närhet mellan människor präglar Gotland och Roma, civilsamhällets kraft är påtaglig med
engagerade invånare och ett aktivt föreningsliv. För att nämna ett exempel har idrottsföreningen
Roma IF växt både vad gäller antal medlemmar och aktiviteter och vann Årets idrottsförening på
Gotland 2019.
Även i den digitala världen är kommunikationen intensiv med regelbundna uppdateringar i
Facebookgruppen Roma med omnejd.

Sammanställningen av föreningar och organisationer
Roma PRO
Dede Halla gille
Roma bygdegårdsförening
LRFs lokalavdelning Roma-Björke
Roma intresseförening
Vängeortens SPF
Roma IF (625 medlemmar 2020)
Barlingbo sockenförening
Föreningen Roma Kungsgårds Framtid
Gotlandståget
BRF Romahus
Röda korset
Björke hembygdsförening
Dalhem sockenförening
Roma hembygdsförening
Romakloster pastorat
Halla sockenförening
Föreningen Svenskbyborna
Roma Björke fiberförening
Kungsallén bostadsrättsförening
Sjonhem hembygdsförening
Trumfen Bostadsrättsförening
Klustret på Gotland Grönt Centrum
Halla-Sjonhem-Viklau fiberförening
Politiska partier
*Ej fullständig.

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen de senaste 30 åren är positiv och samhället har ökat med över 200
personer. Bygden har en relativt ung befolkning.
Tabellen beskriver antal invånare och genomsnittsålder:
Årtal
Antal invånare Roma
Genomsnittsålder Antal invånare
tätort
Roma tätort
Gotland
1989
978
38,44
56 383
1999
1019
57 643
2009
1014
57 004
2019
1177
42,94
59 249
2021
1205
43,28
61 001

Besöka
Roma har vackra omgivningar och nära till naturen och
öppna landskap. Bygden ligger på sträckan
Ljugarn/Östergarnslandet – Visby vilket gör att många
besökare rör sig i området.
Besökare är primärt hänvisade till ett bilburet färdsätt för att
ta sig runt i bygden eftersom gång och cykelinfrastrukturen
inte är skyltad i någon större utsträckning.

Genomsnittsålder
Gotland
39,06

44,88
45,20

Flera olika boendealternativ finns, vandrarhem och hotell
(ex Brukshotellet, Hotell Dalhem och Suderbys gård). Det
finns ingen organiserad camping eller ställplatser för
husbilar.
Roma Kungsgård är en viktig och attraktiv plats för såväl
boende som besökare. Platsen har potential att utvecklas
ännu mer som besöksmål/besöksnod både för en lokal,
nationell, internationell marknad samt en arena för
evenemang i större utsträckning. Föreningen Roma kungsgårds framtid arbetar för att utveckla
området och öka samverkan med ägaren Statens fastighetsverk.
Romas historiska noder har möjlighet att lyfta och profilera sin historia på ett utvecklat sätt. De är
alla stora platser som har möjlighet att rymma många besökare.
Besöksmål i bygden:
Vilket
Gamla sockerbruket; Gotlands Whisky, Gotlands snus m.fl.
Gotland Grönt Centrum
Halfvede musteri, Dalhem
Svenskbygården
Roma Kungsgård
Gotlandståget
Pilgrimsleden Roma-Dalhem
Ridskolor i Sjonhem, Ganthem
Klosteränget
Sjonhems sojde
Kyrkor i området
Motionsspår (Roma IF och Region Gotland)
Tjaukle, Viklau
Vandringsleder
Möteslokaler för stora sällskap: Gotland Grönt Centrum,
Svenskbygården, Halla bygdegård, Roma bygdegård,
Björkegården, Dalhem bygdegård, Brukshotellet, Bryggarhuset
på Kungsgården (150 pax)

Antal besökare per år
Gotlands Whisky cirka 2000 st
Gotlands skördefestival 12000 st

Museet på Kungsgården har
drygt 25 000 st
11 140 (varav 2000 är
kryssningsgäster)

Fritid

Bildtext: Symbol för Pilgrimsled mellan Roma kloster och Dalhem//Broschyr om Pilgrimsleden//F.d. järnvägen norrut.

Friluftslivet har fantastiska möjligheter med stora naturvärden, området har många fina kyrkor och
vackra natur och kulturlandskap och många vackra alléer.
På Region Gotlands mark finns ett motionsspår med grillplats. Spåret grusades under 2020. Region
Gotland äger en del av Sockerbruksparken, vilket är mark som skulle kunna tillgängliggöras i ökad
utsträckning.
Det finns två utomhusplaner med fotbollsplaner, träningsplaner och varpaplaner varav en är
konstgräs, Klostervallen och Lärkparken. Det finns två gymnastiksalarna, en vid Romaskolan och en
på Gotland Grönt Centrum, de är dock för små för många av de behov som finns inom idrotten i
bygden. Det upplevs som en svaghet att det privatägda Varplösebadet är stängt, att Romabadet är
tillsvidare stängt och den tidigare isbanan Romarinken är nedlagd.
Ungdomsgården AMOR är en positiv mötesplats för ungdomar från årkurs 5 till 19 år. AMOR har
öppet måndag, onsdag, fredag, under veckan kommer cirka 25 personer per kväll och under
fredagen 100 stycken. Endast på fredagar det är öppet för årkurs 5 och 6 ett kortare tag.
Människor trivs på i sin bygd!

Mål och vision
Bygden har identifierat vision, slogan, ett antal mål och aktiviteter att arbeta vidare med. Dessa
presenteras i detta kapitel.
Vision:
Roma - en aktiv bygd med framtidstro
Slogan:
Roma - friskt och sunt, året runt.

Mål för Roma:
 Ökad samverkan i bygden kring bygdens utveckling.
 En växande befolkning, och ett ökat elevunderlag för bygdens skolor.
 Ökat antal företag och arbetstillfällen i bygden.
 Med hälsa och fritid i fokus är Romabor Gotlands friskaste befolkning.

Målen ska nås genom en handlingsplan som består av sex punkter med ett antal aktiviteter:

1. Ökad lokal samverkan kring bygdens utveckling
Åtgärd
Inrätta ett bygderåd med representanter för bygdens föreningar och organisationer som tillsammans
arbetar för ökad lokal samverkan. Bygderådet är inte en ny förening utan ett nätverk för samverkan.
Ansvarig
Roma intresseförening (företagarförening) är paraplyorganisation och kallar till ett första möte.
Aktörer
Alla lokala utvecklingsaktörer i området.
Effekter på lång sikt
1. Bygdens lokala utvecklingsplan hålls aktuell och uppdateras i detta forum.
2. Ökat informationsutbyte mellan utvecklingsaktörer.
3. Ökad integrering av bygdens barn och unga i utvecklingsfrågor.
4. Samlat engagemang i bygden kring evenemang såväl befintliga som nya evenemang.
Uppdrag
Ansvara för revidering och uppföljning av lokal utvecklingsplan.

2. Utveckla bygdens historiska platser
Åtgärd
Utveckla och profilera Romas historiska noder och besöksplatser.
Ansvarig
Hembygdsföreningar, Roma Intresseförening, Föreningen Roma Kungsgårds Framtid
och bygdens näringsliv.
Effekter på lång sikt
 Kungsgården blir ett attraktivt besöksmål med många hyresgäster och aktiviteter året runt.
 Spinn-off effekter för hela bygden.
 Fler besökare i bygden.
 Ett bra sätt att koppla ihop Gotland Grönt Centrum – Kungsgården - Roma samhälle.

3. Samverka kring platsmarknadsföring
Åtgärd
1. Bygderådet identifierar gemensamt en arbetsgrupp med deltagare från bygdens
föreningar/organisationer.
2. Paketera destinationen genom en gemensam hemsida/sociala medier (Facebook, Instagram)
som lockar både boende, besökare och företag. (Lyfta fram möjligheterna med Roma –
spetsa till det unika/utmärkande med platsen).
3. Information på trafikplats vid två infarter till orten.
4. Utöka Roma Intresseföreningens tidning ”Romabladet”.
5. Utökad fysisk skyltning
6. Ta fram översikt över vad bygden erbjuder för tjänster och produkter.
Tidsplan
2022- framåt.
Ansvarig:
Det nya ”Bygderådet”.
Finansiering:
Gemensam satsning
Effekt på lång sikt:
1. Ökad samverkan mellan Gotland Grönt Centrum – Kungsgården - Roma samhälle och
Sockerbruk.
2. Ett lättillgängligt Roma med omnejd där man enkelt kan hitta det man behöver.
3. Samordning av aktiviteter, produkter, tjänster, event (smart planering av när aktiviteter ska
arrangeras)
4. Ökat antal kunder, besökare, boende.

4 Satsa på friskvård och friluftsliv
Åtgärd: (Exempel)
 Fortsätta att arrangera idrottsarrangemang, tävlingar och föreläsningskvällar.
 Inspiration/kampanj för att öka fysisk aktivitet i bygden
 Utnyttja områdets naturvärden genom utveckling och tillgängliggörande av gång- och
cykelinfrastruktur i bygden. Utveckla skyltat gång- och cykelstråk hela vägen mellan Gotland grönt
centrum – Roma kyrka – Svenskbygården/Roma bygdegård – Roma Kungsgård (kopplar här på
Pilgrimsleden till Dalhem och Halla) – Roma samhälle.
 Undersöka behov av att identifiera nya sträckningar på leder.
 Utveckla pastoratets Pilgrimleden, låta det hända mer längs vägen, placera ut bänkar, reparera den
sydligaste delen.
 Identifiera alternativa trafiksäkra cykelvägar till/från Visby.
 Arrangera utegympa
 Organisera gemensamma promenader.
 Låne-elcyklar med laddstationer
 Sprida information om ”Hitta ut” och Fotopasset
 Utökad belysning i motionsspåret i Sockerbruksparken.
 Bygga utegym i anslutning till motionsspåret.
 Skapa social yta i anslutning till utegym för alla åldersgrupper.
 Förbättra skyltning till motionsspåret.
 Starta Friskvårdscentrum/Aktivitetscentrum med inomhus och utomhusbad, SPA, idrottshall, lokal
anpassad efter moderna idrotter.
 Öppna befintlig boulebana vid Sockerparken/Roma sockerbruk
 Hundsportsled
 Skapa attraktiv plats för bygdens unga, ex ”action – park ”
 Kolonilotter för odling
Ansvarig
Huvudansvarig: Roma IF
Delansvarig: Intresseförening, hembygdsföreningar, kyrkan. (Bygderådet)
Aktörer:
Boende, företagare och besökare i bygden.
Finansiering:
Exempelvis sponsring från näringslivet.
Effekter på lång sikt:
Ökad stolthet, nya mötesplatser, möjligheter till att utveckla naturturism, social hållbarhet, människor mår
bättre, ökad lokalkännedom, er rörelse för alla åldrar, mer sammanhållning/gemenskap - ett friskare Roma.

5 Bostadsbyggande och industrimark
Åtgärd:





Stötta genomförandet av ”Romapaketet”. Romapaketet handlar om att Region Gotland säljer tre
platser till Roma tomtmark på Ekgatan, gamla Klostergården och Romabadet för att bidra till
utveckling orten.
Etablera en arbetsgrupp som inventerar ledig tomt/industrimark och tillgängliga lokaler.
Kommunicera inventeringen löpande till intressenter. Ansvarig: Roma intresseförening kommande
arbetsgrupp för bostad- och markfrågor.
Stötta entreprenörer som visar intresse för byggnation av lägenheter.
Ökad samverkan mellan bygdens fastighetsägare.

6 Infrastruktur och fysisk miljö
Åtgärd:

Tidsplan:

Ansvarig

Aktörer:

Finansieri
ng:

Effekter på
lång sikt:

Genomföra ett gemensamt projekt
med Romas fastighetsägare gällande
att knyta ihop bygdens olika delar,
Roma samhälle - Kungsgården –
Gotland grönt centrum.

2020 och
framåt.

Ansvarig:
Roma
Intresseföre
ning

Roma
intressefören
ing, ideella
föreningar,
fastighetsäga
re,
Trafikverket
och
Region
Gotland.

Fastighet
sägare,
Trafikver
ket,
Intressef
öreninge
n,
förening
ar,
Region
Gotland,

Ökad
handel.
Ökad trivsel.
Stolthet för
bygden.

Göra den fysiska miljön ännu
attraktivare.
Uppmuntra entreprenörer att skapa
fler boendemöjligheter för besökare,
ex utveckla ställplatser för husbilar.

*Notering: Region Gotland kommer 2022-2023 att förbättra den fysiska miljön i samhället på
busstorget och lekplatsen.

Regionstyrelseförvaltningen
2021-12-07

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

Roma
1 miljon kr
Stärkt platsutveckling/destinationsutveckling med fokus på att bland annat stärka
samverkan, knyta ihop och marknadsföra Romas fem områden/destinationer; Gotland
Grönt Centrum (Lövsta) – Roma kyrkby – Roma Kungsgård – Sockerbruksområdet –
Roma centrum (inkl. järnvägen).
Mottagare

Föreningen Roma Kungsgårds framtid (intresseförening) i samverkan med övriga
utvecklingsaktörer i bygden.
Utbetalning

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

Under januari och februari 2022 önskar Region Gotland genom Malena Bendelin att ha
ett avstämningsmöte med er förening, där går vi igenom ärendet och ni får ställa frågor.
Återkom till Malena med förslag på datum och tider vecka 3-7 som passar er bra.
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

REGU § 62

Protokoll
Sida 9 (30)

Utvärdering och återrapportering av
"Sommarservice" 2022

Ärendenummer: RS 2022/478
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2022 ett ramtillskott på 2 miljoner kronor till
”Stärkt sommarservice”. Bakgrunden till detta är de senaste årens besökstryck
under sommaren vilket har skapat hög belastning på många platser runt om på
Gotland. Medlen fördelades enligt:
1 100 000 kr till välbesökta platser i naturen, med fokus på miljöer för
bad.
500 000 kr till Region Gotlands Turistbyrå.
400 000 kr till stärkt kommunikation inom ramen för ”code of
conduct”.
Efter sommaren 2022 har en utvärdering och uppföljning genomförts med
respektive aktör som tilldelats medel. En omfattande uppföljning presenteras i
Bilaga 1, Utvärdering Stärkt sommarservice 2022.
Sju områden fick motta medel inom ramen för extra medel till välbesökta
platser. Respektive mottagande aktör har utvärderat sommaren, vilket
presenteras i detalj i bilaga 1.
Insatser inom stärkt kommunikation koordinerades med det material, som
utarbetades av Gotlands förenade besöksnäring och samordning gjordes även
med teknikförvaltningen. På gotland.com kommunicerades inför och under
sommaren tips på hur besökare och gotlänningar kan agera mer hållbar under
semestern gällande exempelvis vattenförbrukning och nedskräpning. Enheter
togs också fram för bland annat sociala medier för att nå ut bredare.
Samordnat och i bred förankring med Gotlands förenade besöksnäring och
med teknikförvaltningen lades en gemensam kommunikativ plan med 6
ingångar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digital justering

Spara Vatten.
Hållbara transporter.
Vett och etikett i naturen.
Närproducerad mat och dryck.
Upplev mer av Gotland.
Du är en del av någons upplevelse.

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

Genom ökat anslag kunde Region Gotlands Turistbyrå stärka upp
bemanningen på kryssningskajen vid anlöp under 2022 samt erbjuda ökade
öppettider på Donners plats. Sommarsäsongen 2022 hade Turistbyrån förutom
två fast anställda även fem deltidsanställda.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ”Stärkt sommarservice” har
genomförts på ett framgångsrikt sätt. Det är ett nytt arbetssätt för
förvaltningen som delvis varit arbetskrävande att navigera eftersom det delvis
ligger utanför förvaltningens ordinarie arbete.
Det har krävts samverkan mellan en stor andel aktörer, vilket också varit
framgångsfaktorn.
Arbetssätt och lärdomar tas till vara inom ramen för Region Gotlands
arbetsmodell för landsbygdsutveckling, arbete med besöksnäring och
attraktionskraft. Lärdomar och förslag på åtgärder tas vidare i den utvärdering,
som regionstyrelseförvaltningen gör av besökssommaren 2022.
När det gäller aktiviteten ”Stärkt sommarservice till välbesökta platser i
naturen” har det varit stora skillnader i hur de mottagande aktörerna har tagit
sig an uppdraget, så klart beroende på områdets storlek, antal aktörer och de
lokala behoven. Svårast har det varit för de områden med geografiskt mest
komplicerad indelning: Slite, Hemse och Klintehamn.
I utvärderingen presenterar utvecklingsaktörerna flera konkreta lösningar för
att underlätta på respektive plats. Kopplat till Region Gotlands verksamhet
behöver frågor som rör avfallsavdelningen, gata och parkavdelningen,
hamnavdelningen och kultur- och fritidsavdelningen arbetas vidare med
internt. Vilket kan vara tillgänglighet till återvinningscentraler, service till
besökare som reser utan ett boende på sopabonnemang, tillgänglighet till
offentliga toaletter, öppettider på offentliga serviceställen och kommunikation.
Dessa frågor fångas upp och hanteras inom ramen för ”Utvärdering av
besökssommaren 2022”.

Ärendets behandling under mötet

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

Digital justering
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Sida 10 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Malena Bendelin, strateg

Ärende RS 2022/478
Datum 20 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Utvärdering och återrapportering av "Sommarservice
2022”
Förslag till beslut

Informationen mottages.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2022 ett ramtillskott på 2 miljoner kronor till
”Stärkt sommarservice”. Bakgrunden till detta är de senaste årens besökstryck
under sommaren vilket har skapat hög belastning på många platser runt om på
Gotland. Medlen fördelades enligt:


1 100 000 kr till välbesökta platser i naturen, med fokus på miljöer för
bad.



500 000 kr till Region Gotlands Turistbyrå.



400 000 kr till stärkt kommunikation inom ramen för ”code of
conduct”.
Efter sommaren 2022 har en utvärdering och uppföljning genomförts med
respektive aktör som tilldelats medel. En omfattande uppföljning presenteras i
Bilaga 1, Utvärdering Stärkt sommarservice 2022.
Sju områden fick motta medel inom ramen för extra medel till välbesökta
platser. Respektive mottagande aktör har utvärderat sommaren, vilket
presenteras i detalj i bilaga 1.
Insatser inom stärkt kommunikation koordinerades med det material som
utarbetades av Gotlands förenade besöksnäring och samordning gjordes även
med Teknikförvaltningen. På gotland.com kommunicerades inför och under
sommaren tips på hur besökare och gotlänningar kan agera mer hållbar under
semestern gällande exempelvis vattenförbrukning och nedskräpning. Enheter
togs också fram för bland annat sociala medier för att nå ut bredare.
Samordnat och i bred förankring med Gotlands förenade besöksnäring och
med Teknikförvaltningen lades en gemensam kommunikativ plan med 6
ingångar:
1. Spara Vatten
2. Hållbara transporter
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E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
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3.
4.
5.
6.

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/478
Sida 2 (2)

Vett och etikett i naturen
Närproducerad mat och dryck
Upplev mer av Gotland
Du är en del av någons upplevelse

Genom ökat anslag kunde Region Gotlands Turistbyrå stärka upp
bemanningen på kryssningskajen vid anlöp under 2022 samt erbjuda ökade
öppettider på Donners plats. Sommarsäsongen 2022 hade Turistbyrån förutom
två fast anställda även fem deltidsanställda.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ”Stärkt sommarservice” har
genomförts på ett framgångsrikt sätt. Det är ett nytt arbetssätt för
förvaltningen som delvis varit arbetskrävande att navigera eftersom det delvis
ligger utanför förvaltningens ordinarie arbete.
Det har krävts samverkan mellan en stor andel aktörer, vilket också varit
framgångsfaktorn.
Arbetssätt och lärdomar tas till vara inom ramen för Region Gotlands
arbetsmodell för landsbygdsutveckling, arbete med besöksnäring och
attraktionskraft. Lärdomar och förslag på åtgärder tas vidare i den utvärdering
som regionstyrelseförvaltningen gör av besökssommaren 2022.
När det gäller aktiviteten ”Stärkt sommarservice till välbesökta platser i
naturen” har det varit stora skillnader i hur de mottagande aktörerna har tagit
sig an uppdraget, så klart beroende på områdets storlek, antal aktörer och de
lokala behoven. Svårast har det varit för de områden med geografiskt mest
komplicerad indelning: Slite, Hemse och Klintehamn.
I utvärderingen presenterar utvecklingsaktörerna flera konkreta lösningar för
att underlätta på respektive plats. Kopplat till Region Gotlands verksamhet
behöver frågor som rör avfallsavdelningen, gata och parkavdelningen,
hamnavdelningen och kultur- och fritidsavdelningen arbetas vidare med
internt. Vilket kan vara tillgänglighet till ÅVC, service till besökare som reser
utan ett boende på sopabonnemang, tillgänglighet till offentliga toaletter,
öppettider på offentliga serviceställen och kommunikation. Dessa frågor fångas
upp och hanteras inom ramen för ”Utvärdering av besökssommaren 2022”.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Utvärdering Stärkt sommarservice 2022

1. Uppdraget
1.1 Bakgrund
De senaste årens besökstryck under sommarmånaderna har skapat hög belastning på
många platser runt om på Gotland. Den ökade efterfrågan på naturupplevelser över hela
ön har vidare skapat ökade förväntningar på fungerande infrastruktur gällande renhållning,
avfall och toaletter.
Efter sommaren 2021 genomförde Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands förenade besöksnäring, Gotlands Krögarförening och Polisen Gotland
en utvärdering och analys av besökssommaren 2021. Med målet att få bättre kunskap kring
vilka effekter ett ökat antal besökare har inneburit och utifrån det föreslå åtgärder för att
möta upp negativa effekter och samtidigt bidra till en fortsatt utveckling av besöksnäringen.
Med denna analys som underlag arbetade Region Gotland fram ett antal insatser inom ramen för ”Stärkt sommarservice”. Region Gotland beslutade om ett ramtillskott 2022 för att
genomföra specifika insatser till ett värde av 8 miljoner kronor. Fördelningen är följande:
 3 Mkr till hantering sopor och städning i offentliga miljöer (Teknikförvaltningen)
 3 Mkr till underhåll av enskilda vägar med stadsbidrag (Teknikförvaltningen)
 Fler insatser för att förebygga störningar från musikbuller.
 2 Mkr till stärkt sommarservice - turistbyrå, kommunikationsinsatser och stärkt service
(Regionstyrelseförvaltningen)
Regionstyrelseförvaltningen gjorde följande fördelning:
 1 100 000 kr till välbesökta platser i naturen, med fokus på miljöer för bad.
 400 000 kr till kommunikation inom ramen för ”Code of conduct”
 500 000 kr till Turistbyrån
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1.2 Stärkt sommarservice till välbesökta platser i naturen
Regionstyrelseförvaltningen valde metoden att kroka arm med aktörer som driver lokal
platsutveckling för att hitta långsiktiga hållbara lösningar kring renhållning, avfalls- och toalettlösningar på de platser där de ser att behovet är som störst. Med syftet att stärka attraktionskraften och den lokala platsutvecklingen. Det övergripande målet är att skapa hållbara
platser som är attraktiva för såväl boende, företagare och besökare.
Så fick medlen användas
Mottagaren förfogar över fördelningar av medlen i sitt geografiska område under 2022.
Medlen ska användas till:
 Praktisk skötsel och tillsyn av välbesökta och utsatta platser under sommaren.
 Stimulera till innovation och förnyelse på ovan nämnda utmaningar.
 Tillgänglighetsanpassa platser.
Medlen fick inte användas till skötsel av:
 Region Gotlands mark eller infrastruktur, det ansvarar Region Gotlands teknikförvaltning för.
 Länsstyrelsen i Gotland läns platser.
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1.2.1 Så fördelades medlen

Sju områden fick ett fast belopp och fördelningen utgick från Servicestrategins geografiska indelning (se karta). Visby med omnejd
omfattas inte då det området bland annat hanteras
inom ramen för sommarservice inom teknikförvaltningen samt innefattar naturreservat där Länsstyrelsen har ett skötselansvar. Inspiration till arbetssättet kom bland annat från föreningen Visby
centrums arbete med toaletter i Visby innerstad.
Fårö och Fårösundstrakten
Mottagare: Fårö bygderåd

225 000 kronor

Hemse med omnejd
Mottagare: Knutpunkt Hemse utveckling AB och Hemse Företagarförening i samverkan

200 000 kronor

Storsudret
Mottagare: Företagarföreningen Hoburgs Näringslivs Intresseförening

150 000 kronor

Östergarnslandet och Ljugarn
Mottagare: Utvecklingsbolagen Nygarn utveckling AB och Ljusa
udden AB i samverkan

150 000 kronor

Klintetrakten (Inkluderar Tofta och Gnisvärd)
Mottagare: Föreningen Klintetraktens framtid

150 000 kronor

Slite med omnejd
Mottagare: Företagarföreningen Slite intresseförening

150 000 kronor

Romatrakten
Mottagare: Företagarföreningen Roma intresseförening

75 000 kronor

Avstämningsmöten
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Två avstämningsmöten har arrangerats med mottagande aktörer, den 2 maj 11.00-12.00
och den 4 oktober 15.00-17.00. Utöver dessa har det varit avstämning med aktörerna enskilt.
1.3 Stärkt kommunikation
Region Gotlands utvärdering av besökssommaren 2021 påvisade ett behov av att genom
kommunikation bidra till en mer hållbar besökssommar. Kommunikationsinsatsen har gått
under arbetsnamnet ”Code of conduct”. Denna kommunikation koordinerades med det
material som utarbetades av Gotlands förenade besöksnäring och samordning gjordes även
med teknikförvaltningen. På gotland.com kommunicerades inför och under sommaren tips
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på hur besökare och gotlänningar kan ha en mer hållbar semester gällande exempelvis vattenförbrukning och nedskräpning. Enheter togs också fram för bland annat sociala medier
för att nå ut bredare. Samordnat och i bred förankring med Gotlands förenade besöksnäring och med teknikförvaltningen lades en gemensam kommunikativ plan med 6 ingångar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spara Vatten
Hållbara transporter
Vett och etikett i naturen
Närproducerad mat och dryck
Upplev mer av Gotland
Du är en del av någons upplevelse

En funktionell digital plattform byggdes med ovan sex olika ingångar med tips och råd som
samverkade med övrig kommunikation. Plattformen presenterades på gotland.com som är
Region Gotlands inspirerande skyltfönster för Gotland, där även Turistbyrån ingår. Turistbyrån har varit en viktig kanal och resurs i arbetet och i vidare kommunikation med besökare och gotlänningar.
För varumärket Gotland som inkluderar både gotlänningar och besökare i kommunikationen valdes det lite bredare kommunikativa anslaget ”Välkommen till Semesterlivet på Ön”
snarare än GFBs ”Be a local” som enbart riktar sig till besökare och turister. Det går också
i linje med den kommunikativa strategin för varumärket Gotland som tagits fram och kan
fortsätta byggas på med nya delar. Vikten av att hushålla med Gotlands begränsade grundvatten valdes ut som ett särskilt viktigt budskap att kommunicera till alla som vistades på
Gotland under sommarmånaderna.
Konceptet bestod av tre delar :
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1. En film togs fram som innehöll alla sex delar. Den gav oss en HERO-film (den
som välkomnar, högst upp på första sidan) till gotland.com, Turistbyråns skärmar,
skärmarna på Destination Gotland, ankomsthallen på flyget, skärmarna i kollektivtrafiken, rörligt material till sociala medier.
Syfte: väcka känsla och bygga kunskap om var du hittar väl utbyggda svar.
2. Stillbilder producerades. Dessa användes i digitala- och analoga annonsmaterial
samt för att illustrera de olika områdena på webbplatsen.
Syfte: bygga kunskap om var du hittar svar och aktivera individen.
3. En digital spjutspetskampanj skapades med syfte att aktivera husägare att spara vatten samt starta en bredare konversation om vattensparande insatser. Tävling ”Gotland fulaste gräsmatta” var en central del i kampanjen.
Syfte: Aktivera, skapa attityd, beteendeförändring.

1.4 Ökad bemanning på Turistbyrån
På grund av Rysslands invasion i Ukraina och kryssningsbåtarnas avbokningar i Sankt Petersburg ökade antalet anlöp i Visby hamn markant under säsongen (170 anlöp vilket innebär cirka 150 000 kryssningsresenärer vilket är att jämföra med 120 000 resenärer föregående år).
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Med ett ökat antal besökare samt ökat antal kryssningsanlöp, har turistbyrån en viktig roll
att fylla för att såväl välkomna besökare till Gotland, som vara behjälpliga att ge tips och rekommendationer på aktiviteter. Turistbyrån fyller här en viktig roll avseende att ge tips som
kan sprida besökarna till olika platser och bidra till ett mer hållbart besök.
Genom ökat anslag kunde Region Gotlands turistbyrå stärka upp bemanningen på kryssningskajen vid anlöp under 2022 samt erbjuda ökade öppettider på Donners plats.
Sommarsäsongen 2022 hade Turistbyrån förutom två fast anställda även fem deltidsanställda.

2. Utfall
2.1 Stärkt sommarservice till välbesökta platser i naturen
Samtliga mottagare har inkommit med rapport från sommaren, i detta kapitel presenteras
dessa rapporter.
2.1.1 Storsudret

Mottagaren Hoburgs näringslivs intresseförening (HNI) inledde arbetet genom att identifiera de områden som styrelsen ansåg stå inför de största utmaningarna; sophantering och
tillgång till toaletter.
Avsaknaden av offentliga toaletter är ett stort problem på Storsudret. Ett problem som
länge belastat näringsidkare och andra aktörer i området. På många håll saknas
kommunalt VA vilket bland annat innebär stora kostnader för tömning av septiktankar
samt investeringar i underhåll och tillgång till vatten. I tillägg till detta innebär
tillhandahållande av toaletter för allmänheten extra kostnader för städning, papper
och tvål. Gruppen enades om att hyr-toaletter dels är en alltför kostsam lösning, och dels
kräver underhåll i form av regelbundna tömningar, städning och påfyllning av papper.
I stället för bajamajor, föreslog HNI att ett servicebidrag betalas ut till de verksamheter
som är belägna i anslutning till populära utflyktsmål och där många enbart använder
toaletterna utan att göra någon form av köp.
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Åtgärd:
Fördela 130 000 kronor i servicebidrag till särskilt utsatta verksamheter enligt
beskrivningen ovan. Pengarna är en kompensation för de merkostnader som är kopplade
till städning, materialförbrukning samt vatten- och avloppshantering under sommarmånaderna.
Burgsviks Hamn, servicehuset

20 000 kronor

Gulf

20 000 kronor

Bottarve museigård

20 000 kronor

Vamlingbo Prästgård

20 000 kronor

Körsbärsgården

20 000 kronor

Pensionat Holmhällar

20 000 kronor
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Majstre

10 000 kronor (Får sedan tidigare årligt
bidrag till toalett från Region Gotland/SBF)

Föreningen som sköter om gamla Vändburgs
hamn

5000 kronor

HNI administration

5000 kr

Överskott fördelades till samtliga aktörer.
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Burgsviks hamn (BUAB)
Utöver toaletter för hamnens betalande båtgäster, tillhandahåller BUAB en handikappanpassad gratis toalett, öppen dygnet runt för allmänheten. Den toaletten var i år
öppen 1/6 – 15/9.
Sedan BUAB tillträdde hamnen 2019 har servicen för besökare i hög grad utökats.
Renoverat servicehus med moderna sanitetsutrymmen, badbryggor, badstegar,
sittplatser, planteringar, strandskötsel och inte minst ett mycket populärt soldäck
längs havet har lett till att antalet besökare under sommarperioden år från år ökat
väldigt mycket, inte bara dagtid utan även på kvällar. BUAB har ingen statistik eller ens
gissning av hur många besök vi har under högsäsong, men alla vet att hamnen är
knökfull dagtid. På kvällarna är restaurangen i Guldkaggen full, och på bryggorna och
soldäcket sitter många med medhavd pizza, vin öl mm och njuter av solnedgången.
Hamnen är allas träffpunkt. Det är trevligt och det är vad vi jobbat för men det medför
också kostnader. Vi är tacksamma för det bidrag vi fått i år.
Sommaren 2021 fick vi problem med allmänna toaletten. Vi två tillfällen fick vi tillkalla
rörmokare då det blivit stopp p.g.a. att olämpligt material spolats ner. Åtgången på
pappershanddukar var mycket stor. Vi beslutade därför att till årets säsong installera
blåstork i stället för pappershanddukar vilket fungerat bra.
Den allmänna toaletten kräver väsentligt mer städning än övriga toaletter, och
åtgången av toapapper och tvål är större. Utöver daglig städning av lokalvårdare krävs
under högsäsong att våra hamnvärdar varje morgon städar upp efter kvällens
besökare, tömmer papperskorgar och vid behov fyller på toapapper.
På grund av det stora städbehovet kommer vi att överväga att stänga toaletten under
perioder när vi inte har anställda hamnvärdar och daglig städning.
Gulf macken
Vår toalett är väldigt välbesökt. I högsäsong är det alltid kö till toaletten. Många
kommer till Burgsvik för att handla på ICA och sedan kommer de in till oss för att gå på
toaletten. Så var det i somras och så har det alltid varit.
Allting måste finnas; toalettpapper, tvål och pappershanddukar. Det kostar pengar. I
Burgsvik har vi dessutom fått höjt vattenpris, från 36 till 40 kr per kubik, vilket bidrar
till ökade kostnader. Och så ska det städas varje dag, även efter de som uträttar sina
behov utanför toalettsitsen.
Ett annat stort problem är sopor. Vi fick sätta kedjor på våra soptunnor så att det inte
ska gå att stoppa i större påsar. Innan vi gjorde det luktade det ofta illa från tunnorna.
Det har blivit bättre även om många fortfarande pressar in soporna ändå.
Bidraget är välkommet, även om jag tycker att det inte löser problemet. Det behövs
både en offentlig toalett i Burgsvik och en sophantering som gör det lättare för folk att
slänga sina sopor. Som den utanför Ica i Havdhem till exempel.
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Bottarve museigård
Vi har haft cirka 11 000 besökare under sommaren, vilket är något sämre än vanligt.
Men det är svårt att säga hur många av dessa som har utnyttjat toaletterna utan att
betala inträde eller göra någon form av köp.
Städning och påfyllning av papper tar cirka en halvtimme om dagen. Vi har en
septiktank som regelbundet måste tömmas vilket skett ett 10-tal gånger och kostar
cirka 1 000 kr vid varje tillfälle. Så bidraget är mycket välkommet.
Vi håller helt med om att det saknas offentliga toaletter på Storsudret, det är ett
problem.
Körsbärsgården
Under sommaren har parkeringen varit fylld av bilar.
Jag är osäker på hur många som besöker toaletterna, men kan tänka mig 15–20 tusen
på ett år. Många nyttjar parkeringen för promenader och går till toaletterna för att de
vet att de finns där – även de som inte är kafé- och/eller konsthallsgäster. En del
husbilar blir kvar på parkeringen över natt.
Några veckor i juli stängde vi en av toaletterna då det blev lukt. Storsudret måste förses
med offentliga toaletter och ett fungerande system för sophantering under somrarna med
start 2023. Bidragen 2022 måste anses som tillfälliga.
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Pensionat Holhällar
Vi har haft en bra sommar och jämfört med förra året har tempot varit behagligare
med lagom många gäster. Inte fullt lika många lunchgäster, men stor beläggning i
stugor och rum.
Bristen på offentliga toaletter är en stor fråga på Storsudret och den är särskilt
problematisk för oss som ligger i anslutning Austres 3 km långa badstrand.
Under sommarmånaderna är det massor av turister som ställer sina bilar och husbilar
på pensionatets parkering för att ta sig stranden och raukfältet. På väg dit passar man
på att använda både våra toaletter och våra soptunnor. Så har det alltid varit och det
är oerhört frustrerande av flera anledningar. Att städa och fylla på papper och tvål för
allmänhetens skull är visserligen jobbigt, även om det utförs av vår städpersonal. Men
det största problemet är att vattnet inte räcker till för det stora trycket på toaletterna
sommartid. Många som använder dem passar dessutom på att fylla sina vattendunkar
i handfaten. Eftersom receptionen är obemannad går det inte att ha koll på vem som använder de tre toaletterna i entrén. Våra gäster förväntar sig att det finns toaletter där och
om vi låser någon av dem för att minska arbetsbelastningen, och framförallt spara vatten,
blir de irriterade och tycker att servicen är dålig. Så kan vi inte ha det.
Bidraget från regionen är välkommet men löser egentligen inte det stora problemet.
Det behövs servicestationer på Storsudret, med både toaletter, soptunnor och
möjlighet att fylla på vatten.
Majstre
På Majstre är sommaren 2022 på många sätt lik sommaren 2021. Antalet gäster i både
restaurangen och caféet är ungefär detsamma, även om vi kunde notera en något
tidigare avmattning mot slutet av säsong det här året.
Med ett läge intill ett synnerligen populärt utflyktsmål, och där traktens enda toaletter
är de som finns på Majstre, är det en stor utmaning att räcka till för alla som besöker
Hoburgen. Både ur perspektivet kapacitet och aspekten service. Utifrån Trafikverkets
trafikdata, estimerar vi att det kommer minst 150 000 besökare varje säsong. Alla
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dessa är inte kunder hos oss och alla dessa behöver heller inte gå på toaletten.
Vårt avloppssystem består av två septiktankar på totalt 12 kubik. Under högsäsong
måste dessa tömmas två gånger i veckan och kostnaden för varje tömningstillfälle är
cirka 2 000 kr.
Vi har totalt fem toaletter; fyra inne i restaurangen för våra gäster samt en betaltoalett
med ingång från husets utsida som besökare kan köpa en kod till i caféet. Den är hårt
belastad i högsäsong med långa köer som följd. Vi vet inte exakt hur många som
passerar genom lokalerna på Majstre under sommarmånaderna, men vi ser dagligen
att ett stort antal personer går in i restaurangen och bildar kö till restaurangens fyra
toaletter så att våra betalande gäster inte kommer fram.
Resenärer med turistbussar som stannar för att titta på Hoburgsgubben uppmanas av
chauffören eller guiden att använda Majstres toaletter. Då köper oftast en person i
sällskapet koden och håller sedan upp dörren för alla de andra.
I somras hade vi även en incident med stopp i avloppet på betaltoaletten. Någon hade
helt enkelt spolat ned för mycket papper i den. Detta inträffade en fredagseftermiddag
med stor röra som följd de kommande dagarna, eftersom vi inte kunde få hjälp med
problemet förrän efter helgen.
Med tanke på att platsen är en av södra Gotlands mest populära utflyktsmål, borde
det finnas en offentlig toalett i närheten av Hoburgen. I tillägg till detta finns även ett
stort behov för besökare att kunna slänga hushållssopor. Vi tar i stort sett dagligen
hand om allt från pizzakartonger och ölburkar till blöjor och påsar med hundbajs.
Sommaren på Storsudret 2022
En majoritet av Storsudrets näringsidkare och andra aktörer vittnar om ett något mindre
besöksantal än 2021. Detta gäller framför allt inom områdena restaurang och kafé. Företag
som erbjuder logi i någon form, rapporterar däremot en viss ökning, liksom flera museer
och utställare. Många ger uttryck för att tempot på Storsudret har varit lugnare i sommar,
vilket bidragit till en trevligare stämning. I Burgsvik, där de flesta uträttar ärenden som att
handla mat och tanka bilen, var det mindre kaosartat i trafiken, på parkeringarna och i butikerna.

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Vid insamling av feedback från de aktörer som har fått bidrag genom programmet Sommarservice 2022, framgår att problemen som HNI identifierade vad avser sophantering och
brist på allmänna toaletter, fortsatt är stora. Bidraget har varit välkommet men frustrationen är fortfarande stor på flera håll. Hög efterfrågan innebär i vissa fall ett kapacitetsproblem, i andra fall leder det omfattande behovet till sanitära utmaningar.
Så här tycker HNI att det ska vara 2023.
 I Burgsvik behövs en centralt belägen återvinningsstation likt den vid Ica i Havdhem
(glas, papper, plast osv).
 Storsudret måste förses med offentliga toaletter med start 2023. Våra förslag att lösa
problemen 2022 måste anses som tillfälliga. Med god framförhållning kan frågor gällande placering etc. diskuteras med HNI.
 Tillfälliga besökare måste informeras om service på Storsudret. Dels via en informationsskylt placerad vid Käldhagens trafikplats. Dels via Storsudret-kartan där text och
ikoner alternativt QR-kod kopplad till regionens hemsida kan informera besökare om
serviceutbudet på Storsudret.
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2.1.2 Ljugarn

Mottagaren Ljusa udden utveckling AB är mycket nöjda med Region Gotlands initiativ att
kroka arm med oss kring sommarservicen. De hoppas att Region Gotland fortsätter med
sommarservicen nästa år.
Ljusa udden har:
 köpt in ytterligare soptunnor som placerats ut på Ljugarns strand.
 skapat en bokningssida på ljusaudden.se där frivilliga kan boka pass
 engagerat ett 50-tal frivilliga som bokat upp sig och tömt soptunnor (passen vecka 2536 är 2 eller 3 dagar långa och passar ihop med öppethållande på ÅVC, innebär att pass
1 börjar lördag em och slutar måndag fm, pass 2 måndag em till torsdag fm och pass 3
torsdag em till lördag fm.) Vissa frivilliga har tagit flera pass och vissa pass har betjänats
av flera frivilliga.
 kört iväg i snitt en kubik sopor/vecka till ÅVC sedan midsommar.
 Belönat de frivilliga med en restaurangcheck på 500:-/pass som tack för besväret (Wåffelmagasinet, Bruna Dörren och Strandcafe).
 haft en täckt släpvagn disponeras för att förvara och frakta sopsäckar där det också
finns nycklar, säckar och handskar.
Så här tycker Ljusa udden att det ska vara 2023.
 Utvecklad samverkan med ÅVC kring hantering av avfall.

2.1.3 Fårö och Fårösund

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Hur var sommaren
Turistsäsongen börjar tidigare och slutar senare. Från påsk och till och med Fårönatta och
senare så syns ökningen framförallt på ökad färjetrafik. Restaurangerna på Fårö har dock
anmält minskade gästtillfällen. Grusvägar som vanligt sönderkörda och har behov av tillsyn.
Exempelvis så blir vägen till Engelska kyrkogården bredare och bredare eftersom inget görs
åt håligheter och suvarna bara brummar fram.
Fördelning av medel
Fårösund, 50 000 kronor
F-sund Biluthyrning (Carina Björklund) fler soptunnor, hämtning och
lämning på återvinningen
5 restauranger längs Fåröleden för upplåtande av toaletter till nödiga i
färjekön, städning längs vägen
Fårö, 175 000 kronor
Sudersand Resort, strandstädning- ökade kostnader drivmedel, sophantering
Frans Brozén/Solhaga Camping, ”ordningsman” på återvinningen Fårö
Lauters Fiskehamnsförening, stöd åt husbilar mm, tömning

25 000 kr
25 000 kr

15 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
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Fåröfiber, lån av bil till sophantering

15 000 kr

Fårö Samfällighetsförening, sophantering Sudersand

20 000 kr

Grusning av vägar, återställning (genomförs okt-nov 22)

20 000 kr

FUAB/Fårö Framtid sophantering , ökade kostnader av avtal

40 000 kr

Container för sophantering

25 000 kr

Reserv

10 000 kr

Funktion
Hantering av sopor måste kunna hanteras bättre. Vi har höga kostnader för containerhämtning och tömning eftersom turisterna inte sorterar sopor. Öppethållande av toaletter måste
bli bättre och tidigare öppning. Varför stänga?
Vi vill stödja på orten och vi har fått positiva synpunkter på våra åtgärder.
Utveckling
Vi vill fortsätta men det beror på ekonomin och samarbete med Region Gotland avseende
containrar, hämtning och tillgång till toaletter

2.1.4 Roma

Så här var besökssommaren i vår bygd (övergripande)
Besökssommaren i Roma är tillbaka på 2019-års siffror. Mycket besök på Kungsgården och
Teatern, likadant i våra livsmedelsbutiker. Våra kryssnings- resenärer har också hittat ut hit
till Roma och framförallt till Gotlandståget.

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Så här använde vi medlen 2022 (vilka har fått del av medlen)
Av de medel som tilldelades till Roma har vi utnyttjat och fördelat på följande sätt.
 Roma IF:s fotboll, 25 000: Roma Hembygdsförening, 5000: Björke Hembygdsförening, 5000: Ukraina City, 10 000: Intresseföreningen, 10 000: Tidig Vårstädning, 20 000:- (Reserverat)
Så gick det (Vad har fungerat/inte fungerat)
Inget att klaga på när det väl kom igång och de fick information från Region Gotland.
Så här tycker vi att det ska vara 2023 (Förslag på utveckling)
Blir det en fortsättning, så måste vi få veta det nu så vi kan planera in det med dem som ska
utföra det.
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2.1.5 Hemse

Fokus lades på inspiration och aptitretare för att kunna hitta möjligheter.
Kontaktade områdets hembygdsföreningar, 13 nappade (vissa föreningar samlar 7 socknar).
Svajde Fiskeläge 7 500 kr
 Burs hembygdsförening 5 000 kr
 Föreningen Stavgard 5 000 kr
 Garda hembygdsförening 10 000 kr
 Havdhems hembygdsförening 15 000 kr
 Levide Gerum hembygdsförening 7 500 kr
 Lojsta hembygdsförening 7 500 kr
 Lye sockenförening 10 000
 Stånga hembygdsförening 7 500 kr
 Etelhems hembygdsförening 10 000 kr
 Viruddens utcecklingsbolag 10 000 kr
 Fardums hembygdsförening 10 000 kr
 Hemse hembygdsförening 15 000 kr
 Knutpunkt Hemse 20 000 kr
Betalat ut totalt 140 000 kr inkl. administrationsbidraget, 60 000 kr kvarstår.


2.1.6 Slite med omnejd

Enligt modellen som användes har Slite en relativt komplicerad indelning med många socknar. Slite Intresseförening kontaktade områdets föreningar, nedan presenteras de som fått
medel till befintligt arbete.







Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20



Ar fiskeförening, Fleringe
Bläse
Boge bygdegård och sockenutveckling
Lärbro Hembygdsförening
Tingstäde Hembygdsförening
Gothem sockenförening
Slite intresseförening

2.1.7 Klintetrakten

Den geografiska indelningen ledde till vissa utmaningar, normalt ingår inte Tofta i föreningens ansvarsområde, samt att Eksta o Sproge som normalt ingår fördelats till Hemse.
Klintehamn övertog Eksta och Sproge från Hemse.
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Mottagare
 Björkhaga Camping
 Gnisvärds Fiskarförening
 Västergarns hembygdsförening
 Föreningen Klintebergets vänner
 Sanda Hembygdsförening
 Mästerby Hembygdsförening
 Gotlands Fiskerimuseum, Kovik
 Re:Market, Klintehamn
 Warfsholms Hotell, Restaurang o Butik
 Klinte Hembygdsförening
 Röda Korset/Kupan Klintehamn
 Equmeniakyrkan/Snäckan
 Snögrinde 5:1, (Warfsholm)
 Klintetraktens Framtid (OH)
Totalt utbetalt: 122 500 kronor
Återstår, reserveras till 2023: 27 500 kr
Verksamheten har således spritts till 14 aktörer i 5 socknar, bidragen har varierat mellan
3000-22,500 kr. Utbetalning har gjorts efterhand ansökningar inkommit och behandlats av
vårt arbetsutskott.

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Genomförande
Vi var först mycket tveksamma till att ta på oss detta helt oförberedda och icke dialogiserade uppdrag, inte nåt vi hade i vår verksamhetsplan direkt.
Vi valde att arbeta genom de lokala hembygdsföreningarna och bjöd in dessa till ett möte
den 23 maj för att presentera bidraget och hur man kunde få ta del av detta (blankett). Vi
uppmanade också till att ta med föreningar som man uppfattade kunde beröras.
Många av dess kom och de som inte dök upp kontaktades via telefon o-/eller mail.
Vi tog fram och distribuerade också skyltar som skulle sättas upp på lämpliga platser för att
visa att RG och vår förening gav stöd till sophantering och öppna toaletter.
Följande fem socknar avstod helt från denna möjlighet/problem: Väte, Hejde, Fröjel, Eksta
o Sproge. Motivet kan väl sammanfattas som: ”Vi har inga problem och vill inte skaffa oss
det”.
Utfall och erfarenheter samt synpunkter framåt
Utvärdering hos mottagarna har genomförts, av de 14 bidragstagarna har 6 svarat.
Erfarenheten är väl klart positiv, framförallt hos de ideella aktörerna. Dessa har känt sig
uppskattade och mer motiverade att hålla en högre servicenivå med stöd av pengarna.
Några har pengar kvar till kommande år.
För föreningen Klintetraktens framtid del så är detta först ett ganska svårt uppdrag eftersom det inte var något vi planerat för i vår årsplan och våra resurser är begränsade. En av
utvärderingarna ifrågasätter också Region Gotlands allt tydligare vilja att lägga över arbete
på civilsamhällets frivilliga och resonerar om huruvida detta är en hållbar strategi när vi ser
att föreningarna får allt svårare med resurser till allt annat än sin kärnverksamhet.
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Vi har dock med givna förutsättningar försökt att handa dessa skattepengar på ett seriöst
sätt. Om det ska fortsätt så krävs en mycket bättre framförhållning från RGs sida, beslut o
besked senast i februari. Viktigt är då också att detta besked omfattar en långsiktighet som
sträcker sig över mer än en mandatperiod. En annan viktig fråga är att erforderliga rutiner
finns på plats från början och inte ändras/fylls på efterhand. För att göra ett bättre jobb så
krävs också att RGs samtliga åtaganden o samarbeten i detta verksamhetsområde (oavsett
förvaltning/nämnd) finns kartlagda och är kända av oss för att vi skall fokusera på rätt
mottagare o platser. Här bör också en översyn av rimligheten i de olika åtagandena och de
väldigt olika villkor de olika aktörerna fått så att en mer likartad ersättningsnivå för lika insats kan tillämpas över hela ön. Region Gotland informerade sent om hur lämning på Återvinningscentralen skulle organiseras.
2.1.8 Östergarnslandet

Så här var besöksommaren hos oss
Vad vi förstår har det varit en mindre nedgång mot vad det varit de 2 senaste åren med
pandemi. Nu är besökandet jämförbart med 2019. Omsättningen hos näringsidkarna har
minskat med mellan 10-15% beroende på verksamhet. Vissa dagar har det varit oerhörda
problem med vildparkering på vägarna vid stränderna framförallt i Sandviken. Kontakter
har tagits med Länsstyrelsen gällande detta och kontakter kommer också att tas med markägare och Region Gotland. Det är trafikfara och framförallt fara för utryckningsfordon och
begränsningar för lantbrukarna.
Så här använde vi medlen för 2022 vilka har fått del av medlen
Vi har fördelat medlen till utförare, Ukrainare och Nygarns utvecklings personal. Däremot
har vi inte ersatt någon aktör för service med sopor och toaletter etc. Program för nästa år
utarbetas, men en del problem finns med tillstånd osv.

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Så gick det, vad har fungerat och vad har inte fungerat.
Strandstädning och tillsyn och städning av besöksplatserna samt vandringsleden har fungerat bra. Våra stränder är exemplariska tack vare insatser med LOVA medel och insatser av
sommarstugeägare och disciplinerade besökare. Nya parkeringsområden för badare i Sandviken har inneburit stora avstånd till dass/toaletter, vilket gjort ökad nedskräpning, med
mycket dasspapper i området, som krävt extra städåtgärder.
Inventeringen av vad som behöver förbättras har varit omfattande och inte enkel. Markägare och näringsidkare har utfrågats om förbättringar och i stort fungerar det. På vissa
ställen vill vi förbättra med dass men det måste tillstånd till och i vissa fall var näringsidkarna tveksamma vilket innebar att det inte gick att lösa denna sommar. I Ängmansviken
vill vi ha mer ordnad parkering men där har en konflikt dykt upp mellan markägare och
Länsstyrelse så ingen förbättring kunde ske under denna sommar. Att öppna Region Gotlands toalett i Herrvik gick heller inte att lösa under denna sommar men arbetet fortgår. På
fyllning av vatten har vi försökt åstadkomma i Katthammarsvik och Herrvik men det är
också ett arbete att intensifiera till nästa sommar.
Så här tycker vi det ska vara inför 2023
Vi räknar med att de insatser vi gjort under 2022 skall fortsätta under 2023.
Åtgärdsförslag för kommande säsonger
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Sandviken badstrand

1 toavagn vid infarten mot Sysne, nytt parkeringsområde.
Ängmansviken badstrand
1 toavagn och sopställning.
Färseviken längs Östkustleden Privat dass ersättning för detta
Region Gotlands WC i Herrvik Behöver vara öppen för allmänheten, och skapa möjligheter för att fylla på vatten
Sysne fiskeläge
Förbättrad situation för Toa/dass och sopor. Möjligt
att ersätta näringsidkaren.
Katthammarsviks badstrand
Förbättrad situation gällande toa, sophantering och vattenkran. I Katthammarsvik finns egentligen inget för
badgästerna, utan det är Rökeriet som gäller, där måste
förstärkning av medel för att ev. hyra en toavagn.
Sjaustru badstrand
Förbättrad situation gällande toa och sophantering
Baju
Har idag bara privata toaletter/dass
Fler ställen att fylla på vatten
Om arbetet med servisen ska arbetas med på liknade sett framöver och att lokala krafter
ska vara utförare utav arbetet, hoppas vi att det blir till en utökad ersättning, då mer behövs
utföras framöver än vad som varit möjligt i år.

2.2 Stärkt kommunikation
Kommunikationskonceptet ”Semesterlivet på ön” har tagits emot väl. Under juni-augusti
har konceptet via plattformen gotland.com haft 4 461 sidvisningar och under samma period har det via sociala medier (Facebook och Instagram) haft 99 471 sidvisningar.
Kampanjen och den på Instagram digitala tävlingen ”Gotlands fulaste gräsmatta” fick redan från start stor uppmärksamhet av både lokal och nationell media. Vid utnämningen av
tävlingens vinnare tog det ordentlig fart. Det stora mediala intresset i Sverige väckte tanken
att det även kunde vara intressant för internationella medier, särskilt då rekordtorka drabbade stora delar av Europa och Asien. Genom bearbetning av utländska medier och då
med fokus på deras miljöredaktioner fick kampanjen en bred internationell spridning bland
annat via publiceringar i The Guardian och Washington Post följt av intervjuer i CBC och
BBC samt en mängd miljöpublikationer samt andra aktörer så som Apple News och MSN.
Kampanjen har med andra ord blivit både viral och global vilket hittills gett en räckvidd på
788 miljoner människor. Siffran för Return on investment (ROI) inväntar vi fortfarande
men med tanke på räckvidden kommer siffran ligga högt över initial förväntan.

Ärendenr RS 2022/478 Datum 2022-10-20

Intressant under hösten blir att få fram årets siffror för vattenanvändningen på ön och därefter analysera hur vida denna kampanj samt övriga kommunikativa insatser har haft för inverkan på resultatet.
2.3 Turistbyrån
Kryssningsbåtarna var under säsongen 2022 inte fullbelagda vilket gjorde att det i år fungerade bra med planerad bemanning på kryssningskajen. Om antalet anlöp under 2023 fortsatt ökar och kryssningsbåtarna då även i större utsträckning har full beläggning kommer
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Turistbyrån behöva stärka upp med ytterligare en person på deltid för att ha lämplig bemanning vid stora anlöp.
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REGU § 63

Protokoll
Sida 11 (30)

Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud 2019-2030 - koncept för
servicepunkter

Ärendenummer: RS 2019/1161
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan
för Region Gotlands arbete med servicepunkter som beskriver vilken
organisation, ägarskap och resurser som behövs framöver för att
bedriva arbete med servicepunkter inom Region Gotland. Planen ska
också beskriva målsättningarna med servicepunktsarbetet på längre
sikt. Planen ska presenteras på budgetberedningen våren 2023.
Låta testet med servicepunkt på Hemse fortsätta fram till den
långsiktiga planen presenteras på budgetberedningen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige antog under 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Ett konkret sätt att förverkliga strategin
är att utveckla ett koncept med servicepunkter.
Med start under våren 2022 genomfördes ett test på servicepunkt på Hemse i
kommunhuset. Syftet har varit att tillgängliggöra Region Gotlands offentliga
service på den södra delen av ön och arbetet har utgått från den kartläggning
som Stärkta Bibliotek genomförde på Hemse innan testets uppstart. Den
redovisar vad de som använder Hemse som sin primära serviceort vill ha ut av
en servicepunkt.
Testet, som pågick mellan april och september 2022, ställde iordning digitalt
bokningsbara arbets- och mötesrum till Region Gotlands personal i
kommunhuset på Hemse. Rummen har nyttjats både som temporära
arbetsplatser likväl som för möten med invånare. Verksamheter från flera olika
förvaltningar har nyttjat rummen. Det organiserades också en demokratipunkt,
uppdaterade informationen i huset och samverkades med enheten för
beredskap- och säkerhetsskydd i syfte att tillgängliggöra huset även för deras
behov.
Testperioden har mottagit mycket positiv feedback. Samtidigt som
testperioden har upplevts som kort, så har testet på Hemse visat att det finns
behov av servicepunkter på Gotland och att det finns stora
utvecklingsmöjligheter för både en permanentad servicepunkt på Hemse, likväl
som på andra platser på Gotland. Testet visar också på behoven för Region
Gotland att ha en långsiktig och konkret plan för hur, när och var
servicepunkter ska tillgängliggöras över ön under kommande år.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det koncept för servicepunkter som
testats på kommunhuset på Hemse har potential att utvecklas vidare och bidra
med stor ekonomisk, social och ekologisk nytta för både Region Gotland och
södra Gotland. Därför bör testet också tas vidare.
Vidare bedömer förvaltningen att en långsiktig strategisk och operativ plan
behövs för att sätta riktningen och målen för hur servicepunkter ska utvecklas
inom Region Gotland i samverkan mellan förvaltningarna kommande år.
Frågor att lägga extra vikt vid i den långsiktiga planeringen är att Region
Gotland säkerställer tillgängliggörandet av mer rådgivande service till invånare,
ökad koncernnytta genom stärkt samverkan mellan verksamheter och hur
servicepunkterna kan utvecklas som hubbar för ökad intern och extern
hållbarhet i alla tre hållbarhetsperspektiven.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv.
Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv.
Genom att arbeta med servicepunkter kan Region Gotland bidra till
effektivisering och hitta möjligheter att samnyttja lokaler för verksamheter.
3. Barnperspektiv.
Ej aktuell.
4. Jämställdhetsperspektiv.
Ej aktuell.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv.
Servicepunkter handlar om att tillgängliggöra service utanför centralorten och
bidrar således till målet om en levande landsbygd på Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv.
En viktigt poäng med servicepunkter överlag är att minska transporterna och
genom detta bidra till minskade utsläpp. På Gotland används kollektivtrafiken i
relativt liten utsträckning och många använder bensinbilar. Minskade
transporter är därför särskilt på Gotland en viktig del av klimatomställningen.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport, Behovsutredning service på Hemse 2021-02-24
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen daterad 2020-06-10
Beslut RegU § 32, 2020-06-02
Beslut RS § 340, 2019-11-21
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen daterad 2019-11-15
Beslut Regionfullmäktige § 122, 2018-09-24
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen

Digital justering

Protokoll
Sida 13 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare, Anna
Malm, tf enhetschef samhällsplanering

Ärende RS 2019/1161
Datum 22 september 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 20192030 - koncept för servicepunkter
Förslag till beslut

1. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan
för Region Gotlands arbete med servicepunkter som beskriver vilken
organisation, ägarskap och resurser som behövs framöver för att
bedriva arbete med servicepunkter inom Region Gotland. Planen ska
också beskriva målsättningarna med servicepunktsarbetet på längre
sikt. Planen ska presenteras på budgetberedningen våren 2023.
2. Låta testet med servicepunkt på Hemse fortsätta fram till den
långsiktiga planen presenteras på budgetberedningen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog under 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Ett konkret sätt att förverkliga strategin
är att utveckla ett koncept med servicepunkter.
Med start under våren 2022 genomfördes ett test på servicepunkt på Hemse i
kommunhuset. Syftet har varit att tillgängliggöra Region Gotlands offentliga
service på den södra delen av ön, och arbetet har utgått från den kartläggning
som Stärkta Bibliotek genomförde på Hemse innan testets uppstart, som
redovisar vad de som använder Hemse som sin primära serviceort vill ha ut av
en servicepunkt.
Testet, som pågick mellan april och september 2022, ställde iordning digitalt
bokningsbara arbets- och mötesrum till Region Gotlands personal i
kommunhuset på Hemse. Rummen har nyttjats både som temporära
arbetsplatser likväl som för möten med invånare. Verksamheter från flera olika
förvaltningar har nyttjat rummen. Det organiserade också en demokratipunkt,
uppdaterade informationen i huset och samverkade med enheten för
beredskap- och säkerhetsskydd i syfte att tillgängliggöra huset även för deras
behov.
Testperioden har mottagit mycket positiv feedback. Samtidigt som
testperioden har upplevts som kort, så har testet på Hemse visat att det finns
behov av servicepunkter på Gotland, och att det finns stora
utvecklingsmöjligheter för både en permanentad servicepunkt på Hemse, likväl
som på andra platser på Gotland. Testet visar också på behoven för Region
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1161
Sida 2 (5)

Gotland att ha en långsiktig och konkret plan för hur, när och var
servicepunkter ska tillgängliggöras över ön under kommande år.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige antog under 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Ett konkret sätt att förverkliga strategin
är att utveckla ett koncept med servicepunkter. Som ett svar på
servicestrategins antagande och analysen kring bibliotekens roll i samhället
planerades under 2019 ett större projekt kring servicepunkter på Gotland, där
en punkt på Hemse och en punkt på Östergarnslandet var påtänkta.
Servicepunkterna skulle då samla kommersiell och offentlig service, och göra
detta i dialog med användarna. Planen var att de två platserna skulle testas
samtidigt för att kunna jämföras med varandra till följd av att förutsättningarna
på platserna var olika. Stärkta bibliotek gjorde en behovsanalys på Hemse,
genom en tjänstedesignprocess där Hemseborna tillfrågades kring vad de
önskade av en servicepunkt. Ett större researcharbete genomfördes också där
projektet undersökte hur andra landsbygdssamhällen arbetat med
servicepunkter runt om i Sverige. På grund av problematik med att identifiera
och tillsätta resurser beslutades att projektet skulle pausas innan själva
servicepunkterna hade byggts upp och testats.
Vid årsskiftet 2021/2022 plockades arbetet med Servicepunkter upp igen, nu
som ett uppdrag som enbart fokuserade på att testa på Hemse. Beslutet att
enbart testa på Hemse baserades på att projektet Stärkta bibliotek gjort en
behovsutredning där, och för att Region Gotland har lokaler i kommunhuset
på Hemse som lämpade sig bra att testa konceptet på. Arbetet med uppdraget
har utgått just från den behovsutredning och analys som gjorts under 2019
inför det tidigare planerade projektet – och servicepunkten ses som ett test
som ska utgöra en grund som Region Gotland kan arbeta vidare med.
Koncept och test
Testet har definierat servicepunkter för Gotland som:
 En plats nära hemmet där medborgarna kan möta Region Gotland
genom relevant och uppdaterad information och ha möjlighet till
samtal och möten med vår personal.
• En plats som främjar invånarnas delaktighet i Region Gotlands
processer genom att bjuda in till dialoger, utvecklingsmöjligheter och
samråd.
• Servicepunkter finns i Region Gotlands egna lokaler runtom på ön
Syftet med piloten på Hemse var således att testa detta koncept. Under testet
har fler aktiviteter konkret genomförts på kommunhuset på Hemse utifrån
Stärkta biblioteks kartläggning:

Mötesrum och närarbetsplatser

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1161
Sida 3 (5)

Under testet har två arbetsrum och två mötesrum på ovanvåningen i
kommunhuset tillgängliggjorts för digital bokning till Region Gotlands
personal samt salen Gotlandica i källaren. Rummen har använts för att ge
service till lokalsamhället genom att Region Gotlands personal träffat brukare
och kunder på Hemse istället för att de behövt åka upp till Visborg. Bland
annat har budget- och skuldrådgivningen, LSS-sjuksköterska, anhörigstöd och
familjerådgivningen nyttjat rummen i detta syfte under perioden. Rummen har
också använts som möteslokaler för interna möten på Region Gotland hos
bland annat särskolan, kollektivtrafiken och regional utveckling. Rummen har
också använts som temporära arbetsplatser för personal som bor i närheten av
Hemse och där verksamheten tillåter det kunnat arbeta på distans i lokalerna.
Detta har nyttjats av medarbetare från exempelvis administration inom
äldreomsorgen, projektet God och nära vård samt kommunikatörer.
Information i huset
Under våren samlade piloten in ny information från Region Gotlands
verksamheter som skickades till huset för att kunna presenteras, bl a aktuella
strategier, planer, informationsblad om energiomställning. Som en del av
arbetet med att rusta kommunhuset med ny information påbörjades också ett
samarbete tillsammans med enheten för beredskap- och säkerhetsskydd. Ett
förråd i källaren tillgängliggjorts för materialförvaring till enheten, och material
i form av foldrar finns nu i lokalerna till allmänheten.
Medborgardialog
I samband med Mobilitetsveckan byggdes en ”dialogpunkt” upp i receptionen
på kommunhuset där Hemseborna hade möjlighet att ge sina tidiga synpunkter
på kollektivtrafikens utveckling i kommande Trafikförsörjningsprogram som
Region Gotland ska ta fram. Ett uppskattat initiativ som kommunicerats till
organisationer och föreningar på Hemse som getts möjlighet att delta i
dialogen.
Utvärdering
Servicepunkten på Hemse har mottagits positivt av både personal i de olika
berörda verksamheterna och invånarna. Den vanligaste frågan uppdraget fått är
när servicepunkter ska öppna på andra ställen på Gotland. Testet har upplevts
som kort, och alla önskar en fortsättning. Samverkan mellan förvaltningar och
verksamheter i utvecklingsarbetet är av största vikt för att kunna tillgängliggöra
fler verksamheter för invånarna på servicepunkten. Testet ser stor potential i
konceptet, och dess framtida utveckling på Gotland.
Flera stora värden har identifierats utifrån arbetet med servicepunkten; den kan
tillgängliggöra Region Gotlands tjänster till allmänheten på Sudret, den skapar
mervärde då Region Gotlands personal kan arbeta utanför Visborg (särskilt i
ljuset av de nya rutinerna för distansarbete), och den skapar möjligheter till
synergier i huset mellan verksamheter som nu har större möjlighet att mötas.
Den tillskapar också konkreta möjligheter för att minska transporter över ön.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det koncept för servicepunkter som
testats på kommunhuset på Hemse har potential att utvecklas vidare, och bidra
med stor ekonomisk, social och ekologisk nytta för både Region Gotland och
södra Gotland. Därför bör testet också tas vidare.
Vidare bedömer förvaltningen att en långsiktig strategisk och operativ plan
behövs för att sätta riktningen och målen för hur servicepunkter ska utvecklas
inom Region Gotland i samverkan mellan förvaltningarna kommande år.
Frågor att lägga extra vikt vid i den långsiktiga planeringen är att Region
Gotland säkerställer tillgängliggörandet av mer rådgivande service till invånare,
ökad koncernnytta genom stärkt samverkan mellan verksamheter och hur
servicepunkterna kan utvecklas som hubbar för ökad intern och extern
hållbarhet i alla tre hållbarhetsperspektiven.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Genom att arbeta med servicepunkter kan Region Gotland bidra till
effektivisering, och hitta möjligheter att samnyttja lokaler för verksamheter.
3. Barnperspektiv

Ej aktuell
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuell
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Servicepunkter handlar om att tillgängliggöra service utanför centralorten, och
bidrar således till målet om en levande landsbygd på Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv

En viktigt poäng med servicepunkter överlag är att minska transporterna, och
genom detta bidra till minskade utsläpp. På Gotland används kollektivtrafiken i
relativt liten utsträckning, och många använder bensinbilar. Minskade
transporter är därför särskilt på Gotland en viktig del av klimatomställningen.

Beslutsunderlag
Rapport, Behovsutredning service på Hemse. 2021-02-24
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen daterad 2020-06-10
Beslut RegU § 32, 2020-06-02
Beslut RS § 340, 2019-11-21
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen daterad 2019-11-15
Beslut Regionfullmäktige § 122, 2018-09-24
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1. Sammanfattning
Utifrån det antagna uppdragsdirektivet har arbetsgruppen under våren 2022 genomfört ett
test på servicepunkt på Hemse i medborgarhuset. Syftet med testet har varit att tillgängliggöra Region Gotlands offentliga service på den södra delen av ön genom att tillhandahålla
en plats nära hemmet där medborgarna kan möta Region Gotland genom relevant och
uppdaterad information och ha möjlighet till samtal och möten med vår personal och en
plats som främjar invånarnas delaktighet i Region Gotlands processer genom att bjuda in
till dialoger, utvecklingsmöjligheter och samråd.
Testet, som pågick mellan april och september, ställde iordning bokningsbara arbets- och
mötesrum till Region Gotlands personal som nyttjats både som temporära arbetsplatser likväl som för möten med invånare. Det organiserade också en demokratipunkt, uppdaterade
informationen i huset och samverkade med enheten för beredskap- och säkerhetsskydd i
syfte att tillgängliggöra huset även för deras behov. Testperioden har mottagit mycket positiv feedback. Samtidigt som testperioden har upplevts som kort, så har testet på Hemse visat att det finns behov av servicepunkter på Gotland, och att det finns stora utvecklingsmöjligheter för både en permanentad servicepunkt på Hemse, likväl som på andra platser
på Gotland.
Uppdraget föreslår att en långsiktig plan för servicepunkter på Gotland tas fram och presenteras på budgetberedningen 2023, och att testet på Hemse under tiden får fortsätta, under regionstyrelseförvaltningens ansvar.
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2. Bakgrund
Regionfullmäktige antog under 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland 2019-2030”. Ett konkret sätt att förverkliga strategin är att utveckla ett koncept
med servicepunkter. Som ett svar på servicestrategins antagande och analysen kring bibliotekens roll i samhället planerades under 2019 ett större projekt kring servicepunkter på
Gotland, där en punkt på Hemse och en punkt på Östergarnslandet var påtänkta. Servicepunkterna skulle då samla kommersiell och offentlig service, och göra detta i dialog med
användarna. Planen var att de två platserna skulle testas samtidigt för att kunna jämföras
med varandra till följd av att förutsättningarna på platserna var olika. Stärkta bibliotek
gjorde en behovsanalys på Hemse, genom en tjänstedesignprocess där Hemseborna tillfrågades kring vad de önskade av en servicepunkt. Ett större researcharbete genomfördes
också där projektet undersökte hur andra landsbygdssamhällen arbetat med servicepunkter
runt om i Sverige. På grund av problematik med att identifiera och tillsätta resurser beslöts
projektet pausas innan själva servicepunkterna hade byggts upp och testats.
Vid årsskiftet 2021/2022 plockades arbetet med Servicepunkter upp igen, nu som ett uppdrag som enbart fokuserade på att testa på Hemse. Beslutet att enbart testa på Hemse baserades på att projektet Stärkta bibliotek gjort en behovsutredning där, och för att Region
Gotland har lokaler i kommunhuset på Hemse som lämpade sig bra att testa konceptet på.
Arbetet med uppdraget har utgått just från den behovsutredning och analys som gjorts under 2019 inför det tidigare planerade projektet – och servicepunkten ses som ett test som
ska utgöra en grund som Region Gotland kan arbeta vidare med. Initialt var uppdraget planerat att genomföras under våren 2022, och avslutas inför sommaren. Efter ett styrgruppsbeslut fortsatte testperioden till hösten 2022.
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2.1 Syfte

Syftet med uppdraget är att realisera servicestrategin genom att utveckla och testa servicepunkter, och därigenom förstärka Region Gotlands service nära medborgaren, minska
transportbehovet och stärka den lokala attraktionskraften.
2.2 Mål

Målet för uppdraget att implementera och lansera en pilot för Servicepunkt på Hemse under våren 2022, utifrån servicestrategin och dess mål. Testet på Hemse ska fokusera på Region Gotlands egen offentliga service. Servicepunkten kommer vara en grund att utveckla
utifrån i dialog med användarna, och vara integrerad på kommunhuset på Hemse. Uppdraget ska också innan avslut leverera en dokumentation om arbetsprocess, lärdomar och förslag på nästa steg.
2.3 Medverkande

Uppdraget har drivits på avdelningen för regional utveckling, i samverkan med kultur- och
fritidsavdelningen och regionupplysningen som alla samlas på regionstyrelseförvaltningen.
Andra medverkande i uppdraget har varit IT- avdelningen som bidragit med stöd för implementering av bokningsbara platser och rum, teknikförvaltningens fastighetsavdelning
som ansvarar för huset, Region Gotlands överskottslager som valt ut och skickat möbler till
rummen, konstintendent på Gotlands museum som bidragit med val av konst på väggarna i
rummen och lokalsamordnare på RSF som stöttat i planering och genomförande.
Styrgruppen har bestått av:
 Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör RSF
 Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering RSF
 Angelica Fihn Andersson, avdelningschef kultur och fritid RSF
 Stefaan De Maecker, enhetschef Social välfärd RSF
Arbetsgruppen har bestått av:
 Marie Flemström, Enhetschef regionupplysningen
 Cecilia Herdenstam, Verksamhetsutvecklare Länsbiblioteken
 Elsa Langland, bibliotekarie
 Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare (uppdragsledare)
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2.4 Händelser som påverkade uppdraget

Under den tidiga våren 2022 präglades fortfarande samhället av pandemin och dess medföljande restriktioner. Rysslands invasion av Ukraina förändrade radikalt säkerhetsläget i
närområdet, samtidigt som avdelningen för regional utveckling var under stor arbetsbelastning. Sammantaget medförde detta att uppdraget fick revideras för att kompensera för den
förändrade lägesbilden.
 Till följd av pandemin genomfördes och organiserades en stor del av arbetets på distans och digitalt.
 Hög arbetsbelastning på avdelningen för regional utveckling innebar att uppdraget
pausades helt under mars månad, då andra arbetsuppgifter behövde prioriteras för
de involverade medarbetarna. Detta medförde att testperioden blev kortare än förväntat initialt. Beslutet fattades i samråd mellan utvecklingsdirektör och regiondirektör. Ett senare styrgruppbeslut förlängde därefter testperioden för att kompensera testtiden.
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Det förändrade säkerhetsläget i Europa medförde att flera diskussioner genomfördes om den initiala tanken att öppna upp kommunhuset för medborgarna. Efter en
analys i arbetsgruppen beslutades att enbart Region Gotlands personal får boka
rummen, och att dessa då är ansvariga för dem under bokningstiden, samt att medarbetare ska kunna identifiera sig när de bokat rummen. Ett samarbete med enheten för beredskap och säkerhetsskydd inleddes.

3. Genomförande
3.1 Inläsning av material

Testet av Servicepunkt Hemse baseras på ett arbetsmaterial som den tidigare projektgruppen tagit fram. Det mer tongivande dokumentet har varit den behovsutredning som Stärkta
bibliotek genomförde under 2019 för att ta reda på vad Hemseborna och de som använder
Hemse som sin primära serviceort skulle vilja ha ut av en servicepunkt. Även ett tidigare
projektdirektiv- och plan har funnits att utgå ifrån, samt research om servicepunkter i resten av Sverige.
3.2 Omforma dokumentation

Eftersom att uppdraget tidigare var tänkt som ett större projekt som även skulle inkludera
en test på Östergarnslandet fanns ett behov av att uppdatera den styrande dokumentation
som fanns. Ett nytt uppdragsdirektiv togs fram tillsammans med en aktivitetsplan. Styrgruppen beslutade om denna under ett digitalt möte.
3.3 Löpande kommunikation

Mycket tid har lagts på att informera de medarbetare som närmast berörs av förändringen
på Hemse, framför allt bibliotekspersonal och regionupplysning, men även medarbetare
från bygglov och miljö-och hälsa som har två permanenta rum på ovanvåningen i kommunhuset. Även fritidsledarna från HUGG som delar huset har löpande informerats om
vad som sker, och haft möjlighet att påverka.
Information om de bokningsbara rummen har gått ut till koncernledningsgruppen, i separat
mail till alla chefer inom Region Gotland, och har kommunicerats på intranätet som en nyhet till alla medarbetare. All information om hur man bokar ett rum och vad som gäller
finns på intranätet som en egen sida under Stöd och interna tjänster  Försörjning - lokaler, fordon och vaktmästeri  Hemse - mötesrum och arbetsrum.
I maj 2022 gjordes också en dragning på Kultur- och fritidsberedningen om uppdraget, vad
som gjorts och utvecklingen framöver. Löpande under uppdragsperioden har arbetsgruppen haft avstämnings och arbetsmöten, och styrgruppen har löpande kallats till möten för
större beslut. Löpande har uppdragsledare haft möten med verksamheter för att svara på
frågor, informera om möjligheten att boka rum och stötta i detta. Återrapportering till politiken sker under senhösten 2022.
Modellen för testet baserades på den kartläggning som Stärka bibliotek gjort. I den rapporten identifieras flera möjliga vägar framåt för en servicepunkt på Hemse. Inom uppdraget
prioriterades dessa utifrån avgränsningarna - där uppdragets fokus varit på Region Gotlands egen service.
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3.4. Framtagande av modell

3.4.1 Vad är en Servicepunkt för Region Gotland?

Uppdraget har valt att definiera en servicepunkt på Gotland som:
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En plats nära hemmet där medborgarna kan möta Region Gotland genom relevant
och uppdaterad information och ha möjlighet till samtal och möten med vår personal.
En plats som främjar invånarnas delaktighet i Region Gotlands processer genom att
bjuda in till dialoger, utvecklingsmöjligheter och samråd.
Servicepunkter finns i Region Gotlands egna lokaler runtom på ön

För att testa en servicepunkt i kommunhuset på Hemse utifrån konceptet ovan valde uppdraget initialt att fokusera på följande aktiviteter utifrån Stärkta biblioteks kartläggning.






Implementera närarbetsplatser och mötesrum för digital bokning
Uppdaterad information i kommunhuset
Möjlighet att möta Regionupplysningen i receptionen på Kommunhuset för guidning till Region Gotlands tjänster
Utvecklad teknikhörna
Demokratiplats Hemse

Till följd av uppdragets förändrade förutsättningar under uppdragstiden - både i relation till
omvärld och till resurser internt, förändrades modellen i implementeringen.

4. Implementering och resultat
I stärkta biblioteks behovskartläggning efterfrågades primärt ett tillgängliggörande av rummen i kommunhuset för möten med Region Gotland. Detta har under testet varit den aktivitet som givet avgränsningarna och ändrade förutsättningar har prioriterats högst. Syftet
med rummens tillgängliggörande är dels att invånare som använder Hemse som primär serviceort ska ha möjlighet att träffa Region Gotland där och inte behöva resa till Visborg.
Dels också för att Region Gotlands personal ska ha möjlighet att arbeta från Hemse när de
antingen ska på besök i trakten i tjänsten, eller som en möjlig kompletterande arbetsplats
för de medarbetare som bor i
området.
Bygg
Under testet har två arbetsrum
och två mötesrum på ovanvåMiljö
ningen i kommunhuset tillgängliggjorts samt salen Gotlandica i
källaren. De har inretts med möbler kommer från överskottslagret.
Eftersom testet är just ett test så
Ritning över Hemse kommunhus övervåning. De blå prickarna visar de tomma kontor som inretts
beslutade arbetsgruppen att inte
inom piloten. Bygg och Miljö har två rum som används av respektive verksamhet.
köpa in nya möbler. Modern IT utrustning har dock köpts in till rummen. Rummen har även dekorerats med nya gardiner
och även med konst från Region Gotlands samlingar.
De rum som nu finns bokningsbara i Outlook för Region Gotlands medarbetare är:
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4.1 Närarbetsplatser och mötesrum för digital bokning
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Mötesrum kommunhuset Hemse arbetsrum 323 Här
finns en skrivbordsplats med stationär dator med skärm,
tangentbord, mus och högtalare. I rummet finns också ett
litet bord med två stolar för samtal.
Mötesrum kommunhuset Hemse arbetsrum 324 Här
finns en skrivbordsplats med docka till bärbar dator, trådlöst
tangentbord och mus, samt en videokamera med mikrofon. I
rummet finns också ett litet bord med två stolar för samtal.
Bordet är inte höj- och sänkbart.
Mötesrum kommunhuset Hemse rum 322 och Mötesrum
kommunhuset Hemse rum 319 De här rummen är lika stora
och möblerade på samma sätt. I dem finns ett bord med 6 stolar och en större skärm på rullbart stativ med en HDMI-sladd
för inkoppling av dator.
Mötesrum Gotlandica - 30 personer Här är ett större
konferensrum som kan möbleras efter tycke. Finns många
stolar, bord och även projektor i taket. Whitebord finns i
lokalen, inga fönster.

Under testet har rummen använts flitigt. Bland annat av medarbetare från budget och
skuld, utbildningsförvaltningen, projektet God och Nära vård, kommunikatör från Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, medarbetare på Regional utveckling, LSS - sjuksköterska, stödjande samtal för syn och hörselmottagningen, särskolan, familje- och anhörigstöd och även
av medborgare på Hemse som genom bibliotekets bokning fått möjlighet att låna ett av
mötesrummen för bland annat studier eller möten. Alla kostnader som kopplats till iordningställandet av rummen, såsom IT- inköp och frakt av möbler, har bekostats av regional
utveckling, enhet samhällsplanering som drivit uppdraget.
4.1.1 Rutiner och förhållningsregler till rumsbokningen
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Arbetsgruppen arbetade fram följande förhållningsregler för bokning av rummen på
Hemse som kommuniceras via intranätet. Detta togs fram i samråd med personalen på Regionupplysningen och biblioteket samt HUGG, ungdomsgården som huserar i en del av
huset. Dessa finns att läsa här: Hemse – mötesrum och arbetsrum - Region Gotland
För att möjliggöra bokning av rummen har arbetsgruppen tagit fram rutiner kring att Regionupplysningen släpper in de som bokat rum utanför bibliotekets ordinarie öppettider då
huset annars är låst. Regionupplysningen delar också ut de passerkort som öppnar upp
lunchrummet för de medarbetare som lånar rummen om detta är låst.
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4.2 Uppdaterad information i kommunhuset

Mycket av den information som har funnits i huset har varit bristfällig, gammal och utdaterad. Under våren samlade
piloten in ny information som skickades till huset. Bland
annat RUS, informationsblad om energiomställning och
annat som nu finns tillgängligt i huset.
Som en del av arbetet med att rusta kommunhuset med ny
information påbörjades också ett samarbete tillsammans
med enheten för samhällsskydd och beredskap. Bland annat har ett förråd i källaren tillgängliggjorts för materialförvaring till enheten, och material i form av foldrar finns nu i
lokalerna till allmänheten. Enheten har också varit på platsbesök i lokalen för att inventera lokalerna och se vilka behov kommunhuset skulle kunna användas för i kristid.
4.3 Möjlighet att möta Regionupplysningen i receptionen för guidning till Region Gotlands tjänster

Behovsutredningen visade att Hemseborna önskade en möjlig kontakt med Region Gotland på servicepunkten som inte var bibliotekspersonal, utan möjlighet att bli guidade i Region Gotlands tjänster och få hjälp med kontakt med rätt funktion inom organisationen.
Tanken var då att Regionupplysningen skulle få ta plats i receptionen på Hemse under vissa
timmar under öppettiderna för att fylla just denna funktion som lots. Receptionsdisken används i dagsläget av enbart biblioteket, och det har funnits en viss oro för att ändra om rutiner och dela på utrymmet. Diskussioner påbörjades under våren 2022, och biblioteket var
positiva till att testa. Till följd av sommarsemestrar och nyuppkomna vakanser inom regionupplysningen beslutades dock att inte testa just receptionstjänsten inom piloten.
4.4 Utvecklad teknikhörna

Till följd av ändrade förutsättningar i testet beslutades att nedprioritera arbetet med teknikhörnan. Det hänger ihop med att teknikhörnan i dagsläget står i anslutning till receptionen,
och beslutet att pausa processen med just receptionen överlag.
4.5 Demokratiplats Hemse
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Arbetsgruppen i uppdraget har velat testa att använda
Hemses kommunhus som en demokratiplats, där medborgare kan möta Region Gotland och diskutera aktuella frågor om kommunen, om orten och om framtida utveckling.
Uppdraget har fört diskussioner med både genomförandeprogrammet för social välfärd, demokratistrateg och projektet digital dialog för att undersöka om ett forum kan arrangeras i lokalerna.
I samband med Mobilitetsveckan byggdes en ”dialogpunkt” upp i receptionen på kommunhuset där Hemseborna hade möjlighet att ge sina tidiga synpunkter på kollektivtrafikens utveckling i kommande Trafikförsörjningsprogram som Region Gotland ska ta fram.
Under Mobilitetsveckan hölls också ett föredrag i Gotlandica i samarbete med Energicentrum och ett externt företag om el-baserad transport.
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5. Utvärdering och möjlig fortsättning
Under testet har de som nyttjat rummen och servicepunkten fått ge löpande feedback och
förslag på förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Syftet med en servicepunkt är alltid att på
ett bättre sätt möta användarnas behov av service på den ort som är bäst lämpad för dem.
Det finns stora möjligheter att utveckla servicepunkter på Gotland. Under testet på Hemse
har arbetsgrupp och användare samlat många lärdomar och möjliga vägar framåt som sammanfattas nedan.
5.1 Servicepunktens potential på Gotland

Under testperioden lanserades OECDs Territorial Review av Gotland - som specifikt tog
upp servicepunkter som en konkret utvecklingsmöjlighet för Region Gotland framåt.
OECD skriver i sin rapport bland annat i sina rekommendationer att:


Stärk regionförvaltningens närvaro på hela ön, både beträffande administrativa och andra tjänster, för att säkerställa att fördelas mer
likvärdigt över hela Gotland. Regionen kan till exempel
skapa områdesdelegationer eller upprätta ett nätverk av mobila eller fasta servicepunkter på strategiska platser, och bör
övervakas och utvärderas utifrån hur nöjda medborgarna är
med de regionala tjänsterna i landsbygdsområden.

5.2 Hållbarhetsaspekter

Servicepunkter ämnar tillgängliggöra service utanför centralorten,
och att på så vis också minska transporterna. Eftersom kollektivtrafiken på Gotland används i relativt liten utsträckning, och att många bilar på ön är bensinbilar i kombination
med att Gotland är den till ytan största kommunen - innebär att det finns stora värden i de
minskade utsläpp som en servicepunkt innebär på Gotland.
Genom att tillgängliggöra Region Gotlands service ytterligare utanför Visby skapar servicepunkterna också mer social hållbarhet genom större möjlighet till inkludering, tillgänglighet
och delaktighet. Servicepunkter på Gotland har stora värden att hämta i alla tre hållbarhetsperspektiven för både Region Gotland som organisation, likväl som för invånare runtom
på Gotland.
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5.3 Vad har vi lärt oss av testet?

Servicepunkten på Hemse har tre stora värden; den kan tillgängliggöra Region Gotlands
tjänster till allmänheten på Sudret, den skapar mervärde då Region Gotlands personal kan
arbeta utanför Visborg (särskilt i ljuset av de nya rutinerna för distansarbete), och den skapar möjligheter till synergier i huset mellan verksamheter som nu har större möjlighet att
mötas.
• Användarna i centrum – annars vet vi inte om vi gör rätt. På Hemse har Stärkta
Biblioteks behovsutredning varit avgörande för att genomföra testet på ett meningsfullt sätt.
• Stor uttryckt efterfrågan och nytta av servicepunkter brett inom Region Gotland
• Mest användarvärde skapas när vi möter invånarna på servicepunkten. Vi bör tillgängliggöra fler verksamheter och jobba mer med att utveckla detta spår.
• Konceptet skulle även skapa värde på andra platser på Gotland för att skapa god
geografisk spridning
• Servicepunkten kan med fördel växa – kommersiell, ideell och annan offentlig service. Och med mer av vår egen service!
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Det krävs tid, ansvar och engagemang av Region Gotland för att skapa en levande
servicepunkt
Samverkan mellan Region Gotlands olika förvaltningar, projekt, initiativ och nätverk är av yttersta vikt för att skapa en servicepunkt som ger nytta till lokalsamhället.
Medarbetare inom Region Gotland förändringsvilliga och konstruktiva

5.4 Utvärdering från personalen på Hemse kommunhus

Personalen som arbetar permanent i kommunhuset har varit positiva till servicepunkten,
och tycker att det är roligt att det händer lite mer i huset, och att de får träffa nya kollegor
som rör sig där. De ser också att servicepunkten ger möjligheter till mer samverkan mellan
gränser, och vara en viktig aspekt av kulturarbetet med Ett Region Gotland.
Personalen upplever att testet har varit för kort för att riktiga effekter ska kunna ses - och
att mer kommunikation internt över längre tid behövs för att få mer möten och personal
till Hemse. För att skapa en hållbar servicepunkt poängterar personalen att resurser behövs
för viss upprustning av lokalerna, mest akut är ett nytt system för passering utanför bibliotekets öppettider. Möjligheten att utveckla receptionen förblir en intressant möjlighet som
personalen gärna återupptar framöver. Det finns bred samstämmighet om att servicepunktsarbetet bör fortsätta både på Hemse, och även utvecklas på nya platser på Gotland.
5.5 Kommande verksamhetsutveckling av servicepunkt på Hemse








Servicepunkten på Hemse behöver framöver en operativ resurs i form av samordnare med utvecklingsansvar för att driva arbetet och utveckla det vidare med fokus
på koncernövergripande nytta.
En fortsättning av arbetet med en servicepunkt på Hemse behöver också medel för
att inreda rummen med möbler som håller krav på ergonomi. Visst underhåll av
fastigheten, såsom belysning av fasaden har efterfrågats som en trygghetsskapande
åtgärd. Vissa interna underhåll, såsom att förbättra luftkvaliteten i källarsalen Gotlandica och minska suset från ventilationen i rummen, har efterfrågats och behöver
genomföras för att skapa en god inomhusmiljö. En permanentad servicepunkt behöver införa ett effektivt passersystem, så att medarbetarna enkelt kan komma in
och lämna lokalen på ett säkert sätt utan att Regionupplysningen är ansvarig för logistiken vilket varit fallet under testet. Låsbara skåp i arbetsrummen och mötesrummen behövs för att kunna låsa in datorer eller personliga tillhörigheter under arbetsdagen
Genom proaktiv kommunikation internt få fler verksamheter att våga testa att ha
möten med invånare och brukare i lokalerna.
Säkerställa att fler av Region Gotlands dialoger också tillgängliggörs på Hemse genom aktivt arbete med verksamheterna inom organisationen

Testet på Hemse har identifierat att det finns stor social, ekologisk och ekonomisk nytta att
hämta för Region Gotland genom att vidare utveckla servicepunkter på ön och tillgängliggöra service. En långsiktig plan behöver tas fram med syfte att fastställa:
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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5.6 Långsiktig utveckling av servicepunkter på Gotland



Målsättning - hur ska servicepunkter på Gotland se ut om 2, 5 och 10 år? Geografisk spridning, antal punkter, avgränsningar i utbud och beskriva den service som
punkterna bör erbjuda.
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Ägarskap - hur ska Region Gotland organisera sig för att säkerställa att servicepunkterna används av hela Region Gotland? Vilka resurser behövs för att drifta, utveckla och säkerställa servicepunkternas kvalitet?
Digitaliseringens möjligheter - hur ska servicepunkterna samspela med den digitala
utvecklingen som Region Gotland gör? Vilken utrustning, vilka rutiner och vilka
möjligheter ska punkterna erbjuda?
Samverkan - hur ska servicepunkten samverka med andra initiativ, projekt och
verksamheter inom och utanför Region Gotland, samt skapa samarbete och samverkan över förvaltningsgränserna?
Nästa steg - vilka lokaler och möjligheter finns närmast tillgängliga för expansion av
konceptet servicepunkter på Gotland? En konkret aktivitetslista.

6. Förslag på nästa steg
Uppdraget föreslår för Regionstyrelsen att besluta att:


Ta fram en långsiktig plan för Region Gotlands arbete med servicepunkter som beskriver vilken organisation, ägarskap och resurser som behövs framöver för att bedriva ett gott arbete med servicepunkter inom Region Gotland. Planen ska också
beskriva målsättningarna med servicepunktsarbetet på längre sikt. Planen bör presenteras på Budgetberedningen våren 2023.



Låta testet på Hemse fortsätta fram till budgetberedningen. Regionstyrelseförvaltningen har under perioden ansvar för servicepunkt Hemse. Under perioden fokuserar testet på intern kommunikation för att få fler verksamheter att testa rummen för
möten med invånare, möjliggöra dialogtillfällen och om gott tillfälle ges testa lotsningstjänster inom Region Gotlands e-tjänster.
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8. Avslut och överlämning
Projektet avslutades i enlighet med uppdaterad uppdragsplan under hösten 2022. Till politiken skickades bland annat en rapport om utförandet, och ett förslag på kommande utveckling av servicepunkter på Gotland utifrån de lärdomar som piloten på Hemse resulterat i.
 All samlad dokumentation, inklusive uppdragsdirektiv och slutrapport, finns att läsa
på ärende RS 2019/1161 i W3D3 samt på G:\RSF\Regional utveckling\1 ENHET
Samhällsplanering\Projekt – Servicepunkter.
 För frågor eller mer information om testet, kontakta
o Nathalie Ahlstedt Mantel – Uppdragsledare
o Stefan Persson - Uppdragsägare

8. Underskrift
Beslut om att godkänna uppdragsrapport.
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Datum 2022-09-25
Underskrift beställare:
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Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör
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Region Gotland

Servicepunkt Hemse

Förvaltning

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Region Gotland delar med övriga kommuner och regioner i Sverige de ekonomiska utmaningar som den offentliga servicen står inför. Region Gotlands förutsättningar för att hantera dessa utmaningar ser dock något annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner och
regioner. Främst med anledning av Gotlands ö-läge utan fast landförbindelse.
För att säkra ett långsiktigt hållbart serviceutbud har Region Gotland tagit fram en strategi
som syftar till att fastställa en strategisk inriktning för hur Region Gotlands servicestruktur
ska utvecklas geografiskt. Regionfullmäktige antog 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Upprinnelsen till strategin är uppdraget att se
över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision Gotland 2025.
I grunden handlar strategin om geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller, såsom skolor, vårdinrättningar och kultur- och fritidsverksamheter. För
att optimera effekter för målgrupper och intressenter bör utvecklingen av den platsbundna
servicen ses i sammanhanget av dess påverkan på den lokala och regionala attraktionskraften samt den regionala utvecklingen i stort. Ett konkret sätt att förverkliga strategin är att
utveckla ett koncept med så kallade servicepunkter.
Servicepunkter har upprättats i andra regioner/kommuner i Sverige och det finns inspiration och lärdomar att ta del av som kan ligga till grund för det här uppdraget. Ordet servicepunkt har ingen allmängiltig definition utöver att det är en funktion som samlar viss
service. Det kan handla om både offentlig- och/eller kommersiell service. I vissa fall är en
servicepunkt något som finns i den lokala dagvarubutiken, i andra fall handlar det mer om
ett slags medborgarkontor. Vad servicepunkterna på Gotland ska innehålla kommer styras
av de lokala förutsättningarna och användarnas behov.
Ett stort arbete gjordes under 2020 för att utreda förutsättningarna inför att arbeta med
servicepunkter på Gotland. I arbetet undersöktes då också möjligheten till en servicepunkt
även på Östergarnslandet. Beslut fattades om att enbart börja testa servicepunkt på Hemse,
på grund av att det är där har Region Gotland har regionala arbetsplatser idag, och eftersom Stärkta bibliotek gjorde en fördjupning kring servicebehov i Hemse, där Region Gotland också har en kommunägd lokal. Den dåvarande projektgruppen arbetade också fram
goda behovsanalyser och omvärldsanalyser i samverkan med boende, besökare och företag
på Hemse samt samlade in goda exempel från andra kommuner. Under våren 2022 tas ett
omtag utifrån detta material med ett uppdrag för att lansera en pilot för en servicepunkt på
Hemse med fokus på offentlig service.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-23

1.2 Syfte

Region Gotland ska bidra till en ökad attraktionskraft över hela ön genom att den service
som finns närmast invånarna utvecklas och stärks genom inrättande av servicepunkter. Servicepunkten innefattar redan befintliga funktioner som effektiviseras och optimeras för att
tillgodose framtidens behov – fokus är på Region Gotlands egen service.
1.3 Mål för uppdraget

Målet är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare
och näringsliv. Detta ska ske genom en anpassning till rådande och förväntade förutsättningar och resurser, för att kunna leverera en kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service
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med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet. Grundtanken är att bidra med god tillgänglighet till offentlig service för medborgare och besökare.
Konkret är målet för uppdraget att implementera och lansera en pilot för Servicepunkt
Hemse under våren 2022 som fokuserar på den offentliga servicen. Servicepunkten kommer vara en grund att utveckla utifrån i dialog med användarna, vara integrerad på kommunhuset på Hemse. Uppdraget ska också innan avslut leverera en dokumentation om arbetsprocess, lärdomar och förslag på nästa steg.

2. Förutsättningar
 Servicepunkten kommer att finnas i kommunhuset på Hemse, och involvera Regionupplysningen och biblioteket.
 Servicepunkten kommer fokusera på den offentliga servicen.
 Servicepunkt Hemse är ett test som kommer drivas under våren 2022 och kommer resultera i en grund att utveckla vidare.
 Servicepunkten utformas utifrån rådande pandemi, och hur den påverkar ex. resursfördelningen mellan Visby och Hemse för Regionupplysningen.
 Arbetet med modell och implementering av piloten på Hemse utgår från det material
som tidigare projektgrupp arbetat fram.
 Återkoppling sker till ledningsgruppen för Regional Utveckling och till ledningsgruppen för Kultur och Fritid.
 Löpande kommunikation till externa och interna intressenter görs av kommunikatör.
2.1 Uppdragets tidsram

Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget avslutas: 2022-06-31
(till följd av pandemiutveckling kan uppdraget komma att förlängas bortom slutdatum)
2.2 Principer för verksamheten





Användarfokus – Region Gotland utvecklar för att möta våra användares behov
En iterativ process där intressenterna får ge återkoppling för förbättring – som tas vidare i den långsiktiga utvecklingen av servicepunkter på Gotland.
Samverkan över enheter, verksamheter och förvaltningar
Lärande och utveckling

2.3 Ekonomiska förutsättningar
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Arbetet sker i linjen och innefattar till allra största del arbetstid.

3. Styrning och ledning
3.1 Beställare

Stefan Persson, Utvecklingsdirektör
3.2 Uppdragsledare

Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare 30 %
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Arbetsgrupp: Malena Bendelin, Strateg landsbygdsutveckling, Cecilia Herdenstam, länsbiblioteken och Marie Flemström, Regionupplysningen, Peter Häggbom Norrby, kommunikattionsstrateg. Medarbetare inom respektive enhet.
3.3 Intressenter

Externa intressenter:
 Boende på Hemse och Sudret, samt personer som använder Hemse som en nod
för service.
 Närings- och föreningsliv på Hemse och Sudret
 Boende, besökare och företag på Gotland som på övrigt sätt berörs av denna eller
av eventuellt kommande servicepunkter och dess utformning.
Interna intressenter på Region Gotland:
 Medarbetare inom Hemse Bibliotek
 Medarbetare inom Regionupplysningen i Hemse och Visby
 Ledningsgruppen för Regional Utveckling
 Medarbetare inom avdelningen för Regional utveckling
 Medarbetare inom Kultur – och Fritid, Enheten för biblioteken på Gotland och
Länsbiblioteket.
 Teknikförvaltningens fastighetsavdelning
 Annan offentlig service på Hemse
 Medarbetare på Region Gotland som kan nyttja arbetsplatser och mötesrum på
Hemse.

4. Beskrivning och avgränsning
4.1 Genomförande
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Inläsning av tidigare material
o Uppdraget utgår från det material som tidigare tagits fram. Arbetsgruppen
läser igenom.
Uppstartsmöten
o Uppdragsledare har möten med alla involverade för omtag och nystart.
Omforma dokumentation + ny aktivitetsplan
o Nytt uppdragsdirektiv och aktivitetslista tas fram av arbetsgruppen och
godkänns av beställare.
Löpande intern förankring och kommunikation
o Kommunikation till externa och interna intressenter för att kommunicera
förändringen och utvecklingen sker löpande och vid behov under uppdragsperioden.
Framtagande av modell
o Vad ska servicepunkten innehålla? Vilken typ av servicetjänster ska finnas?
Arbetsgruppen tar fram förslag - beslut från beställare.
Implementering av testmodell på Hemse
o Uppbyggnad upp servicepunkten på Hemse.
Utvärdering
o Har testmodellerna gett önskad effekt? Ska vi fortsätta med de och addera
ytterligare servicepunkter till? Hur integrera i linjeverksamheten?
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Vad har vi lärt oss om processen för att lansera en servicepunkt?
Uppdragsavslut
o Återkoppling till beställare, och interna och externa intressenter. Avslut av
uppdraget.
o Återkoppling till politiken kring hur uppdraget utförts, utvärderats och bör
utvecklas framöver in i nya uppdrag om servicepunkter

4.2 Kopplingar till andra uppdrag och projekt













Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 RS 2012/439
Uppdrag - Effektivisera och minska regionens lokalkostnader RS 2019/972
Lokala utvecklingsplaner för Storsudret, Östergarnslandet, Hemse & Fårö
Bo, leva och verka på hela Gotland RS 2019/1159
Digitalt först – med användaren i fokus
God och nära vård
Stärkta bibliotek
Framtidens arbetsplatser
Kontaktcenter inom FramSam
Regionalt serviceprogram för kommersiell service (RSP)
Regionupplysningens nya uppdrag kring enkla medborgarfrågor

4.3 Avgränsningar

Uppdraget kommer ta fram och implementera en pilot för servicepunkt på Hemse med fokus på offentlig service. Kommersiell service kommer inte inkluderas i piloten. Servicepunkten finnas fysiskt i kommunhuset på Hemse. Regionupplysningen och biblioteket
kommer att delta i arbetet. Uppdraget kommer inte ta fram ytterligare omvärldsanalyser,
behovsanalyser eller annan research, utan kommer utgå från det goda arbete som gjorts innan. Intressenterna kommer istället få ge feedback på servicepunkten under utvecklingens
gång. Uppdraget tar löpande till sig och analyserar ny kunskap från andra parallella projekt,
såsom framtidens arbetsplatser, som kan komma att påverka arbetet.

5. Rapportering och resultatöverlämning
5.1 Återrapportering



Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-23




Arbetsgruppen rapporterar resultat och lärdomar till boende, besökare och företagare
på Hemse i juni 2022.
Arbetsgruppen rapporterar till RULG, ledningsgruppen för kultur och fritid samt andra
interna intressenter med ett möte för att presentera dokumentation, lärande och förslag
på nästa steg under juni 2022. Beställaren avslutar sedan uppdraget.
Arbetsgruppen rapporterar resultat och lärdomar till medarbetare inom Region Gotland i juni 2022.
Återkoppling och presentation till Regionstyrelsen

6. Underskrift
Direktivet ska skrivas under av beställaren och uppdragsledaren.
Underskrift beställare

Underskrift uppdragsledare
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

REGU § 64

Protokoll
Sida 14 (30)

Trafikförsörjningsprogram 2024-2033

Ärendenummer: RS 2022/1458
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag
på hur politiken brett kan involveras i arbetet med remissversionen.
Ärendet ska återrapporteras på regionstyrelsens sammanträde
23 november.
Sammanfattning

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik, som
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet i varje län, som ansvarar för att
Trafikförsörjningsprogram (TFP) upprättas. Den ska revideras regelbundet.
Arbetet med en revidering av programmet har inletts och blir Gotlands tredje
och ersätter de program, som började gälla år 2013 respektive år 2019.
Trafikförsörjningsprogrammet ska vara grunden för det operativa arbetet för
Gotlands kollektivtrafik. TFP ska bygga på de nationella och regionala målen
för trafiksystemets utveckling, reducerad miljöpåverkan, tillgänglighet och
samhällsutveckling. Programmet är tillsammans med budget det strategiskt
viktigaste verktyget för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
Beskrivning av ärendet

Programmet ska hantera all regional kollektivtrafik. Det innefattar allmän,
särskild och kommersiell
kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva förutsättningar,
behov och inriktningar för kollektivtrafik i länet samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen:
Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser
att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt.
Åtgärder för att skydda miljön.
Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning.
Bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
Omfattning av trafik enligt lagen (1997:336) om färdtjänst och lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättning för resor
med sådan trafik i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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Nuläge kollektivtrafiken och utvärdering av nuvarande program

Kollektivtrafiken på Gotland har under lång tid stått inför ekonomiska
utmaningar och som så många andra regioner, drabbats hårt av pandemin.
Detta har lett till stora resandeminskningar, som inneburit en kraftigt
försämrad ekonomi för regionens kollektivtrafik.
Gotland har lägst resande per invånare. Detta hänger samman med att de
skattefinansierade medlen per invånare också är lägst i hela landet. När det
gäller nöjdhet med kollektivtrafiken så är gotlänningarna minst nöjda i landet,
både bland de som reser och de som inte reser med kollektivtrafiken.
Regionen strävar efter att öka andelen kollektivtrafikresenärer och antalet
hållbara transporter. För att åstadkomma en hållbar omställning räcker inte
enbart satsningar på att förbättra linjenät, tekniska lösningar eller nya produkter
och tjänster. Insatserna måste kompletteras med åtgärder, som påverkar
människors beteende och val av färdsätt. Det krävs således en omställning av
individers beteenden. Beteendeinsatser krävs för att minska utsläppen från
transportsektorn. En femtedel av Sveriges utsläpp kommer från biltrafik.
Insatser som skiftar individers resande mot mer hållbar mobilitet, som
kollektivtrafik, kan därför ha stor påverkan på de sammanlagda utsläppen.
Öns bebyggelsestruktur skapar möjligheter att kollektivtrafikförsörja de flesta
invånarna med hjälp av linjelagd kollektivtrafik. Inriktningar i den beslutade
Regionala Utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040) och i samrådsversionen
för Översiktsplanen (ÖP) ligger väl i linje med att ny bostads- och
verksamhetsbebyggelse i större utsträckning ska ske kollektivtrafiknära.
Utgångspunkter

Följande mål och inriktningar i Vårt Gotland 2040 är särskilt relevanta inför
framtagande av Trafikförsörjningsprogrammet:
Effektmål: God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
Inriktningar:
Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem.
Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden.
Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
Nationella mål
Förslag kring strategier och åtgärder i TFP ska, förutom att underlätta för
måluppfyllelse av Gotlands regionala mål, även vara kopplade till de nationella
transportpolitiska målen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet
finns de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. Regeringen bedömer att
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funktionsmålet behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det
övergripande transportpolitiska målet ska nås.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det
vill säga, likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt,
bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Även riksdagens klimatmål för transportsektorn är en viktig utgångspunkt. Det
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart,
ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Nuvarande trafikförsörjningsprogram (TFP) har en viss problematik genom att
de flesta målen inte är mätbara eller tidsatta. Flera saker som nämns som mål är
i stället att jämställa som förutsättningar eller inriktningar.
Trafikförsörjningsprogrammets revidering föreslås ha mätbara och tidsatta mål
som rör marknadsandelar, miljö och klimat, nöjd kund index/NKI, geografisk
tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
Strategiska inriktningar

För att uppnå de regionala och nationella målen behöver Gotlands
kollektivtrafik ha strategiska inriktningar och satsningar, exempelvis:
Ett utökat, men framförallt ett enklare trafikutbud. Detta för att kunna
nå målen om ökad marknadsandel (och då indirekt även miljömålen),
nöjda resenärer samt geografisk tillgänglighet.
Närtrafik/anropstyrd trafik behöver utvecklas för att erbjuda alla
Gotlands medborgare resalternativ. Detta skapar förutsättningar att
effektivisera de linjelagda linjerna med rakare linjer med kortare restider
och utökat utbud.
Förändringar i infrastrukturen när det gäller hållplatser och
framkomlighetsåtgärder. För dessa åtgärder kan man få upp till 50 %
statlig medfinansiering från Regionala Transportinfrastrukturplanen
(RTI-planen). Detta för att nå målen om ökad marknadsandel (och då
indirekt även miljömålen), fler nöjda resenärer samt förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
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Men det kräver även mjuka delar såsom en ökad marknadsföring och
kommunikation och då behöver varumärket för Gotlands
kollektivtrafik bli tydligt och starkare.
Beteendepåverkan med hjälp mobility management och kombinerad
mobilitet är också nödvändiga insatser framgent.
Fortsatt arbete
Regionstyrelseförvaltningen återkommer till utskottet med information och
eventuella avstämningar under arbetets gång. Eventuellt kommer ytterligare
dialoger utöver det att initieras. Remissversionen av
Trafikförsörjningsprogrammet kommer alla intressenter ges möjlighet att svara
på.
Process och tidplan

Det finns en arbetsgrupp, med representation från både teknikförvaltningen
och regionstyrelseförvaltningen, som arbetar med revideringen och tidplanen
ser ut så här:
Det är projektgruppens ambition att ha en tät kontakt med politiken genom
hela processen för en bred förankring.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utskottet bör informeras om arbetet
med framtagande av förslag till Trafikförsörjningsprogram 2024-2033 och
återkommer till utskottet med information och förslag till mål och
remissversion.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Henrik Jörgensen, Kollektivtrafikstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag på hur politiken brett kan involveras i arbetet med
remissversionen. Ärendet ska återrapporteras på regionstyrelsens sammanträde
23 november.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
eget tillägg och finner att det bifalls.

Digital justering

Protokoll
Sida 17 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Henrik Jörgensen, Kollektivtrafikstrateg

Ärende RS 2022/1458
Datum 3 november 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Information om Trafikförsörjningsprogram 2024-2033
Förlag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att Trafikförsörjningsprogram (TFP)
upprättas och som ska revideras regelbundet. Arbetet med en revidering av
programmet har inletts och blir Gotlands tredje och ersätter de program som
började gälla år 2013 respektive år 2019.
Trafikförsörjningsprogrammet ska vara grunden för det operativa arbetet för
Gotlands kollektivtrafik. TFP ska bygga på de nationella och regionala målen
för trafiksystemets utveckling, reducerad miljöpåverkan, tillgänglighet och
samhällsutveckling. Programmet är tillsammans med budget det strategiskt
viktigaste verktyget för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
Beskrivning av ärendet

Programmet ska hantera all regional kollektivtrafik. Det innefattar allmän,
särskild och kommersiell kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet ska
beskriva förutsättningar, behov och inriktningar för kollektivtrafik i länet samt
mål för kollektivtrafikförsörjningen:






Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser
att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt
Åtgärder för att skydda miljön
Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning
Bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer
Omfattning av trafik enligt lagen (1997:336) om färdtjänst och lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättning för resor
med sådan trafik i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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Nuläge kollektivtrafiken och utvärdering av nuvarande program

Kollektivtrafiken på Gotland har under lång tid stått inför ekonomiska
utmaningar och, som i många andra regioner, drabbats hårt av pandemin.
Detta har lett till stora resandeminskningar, som inneburit en kraftigt
försämrad ekonomi för regionens kollektivtrafik.
Gotland har lägst resande per invånare. Detta hänger samman med att de
skattefinansierade medlen per invånare också är lägst i hela landet. När det
gäller nöjdhet med kollektivtrafiken så är gotlänningarna minst nöjda i landet,
både bland de som reser och de som inte reser med kollektivtrafiken.
Regionen strävar efter att öka andelen kollektivtrafikresenärer och antalet
hållbara transporter. För att åstadkomma en hållbar omställning räcker inte
enbart satsningar på att förbättra linjenät, tekniska lösningar eller nya produkter
och tjänster. Insatserna måste kompletteras med åtgärder som påverkar
människors beteende och val av färdsätt. Det krävs således en omställning av
individers beteenden. Beteendeinsatser krävs för att minska utsläppen från
transportsektorn. En femtedel av Sveriges utsläpp kommer från biltrafik.
Insatser som skiftar individers resande mot mer hållbar mobilitet, som
kollektivtrafik, kan därför ha stor påverkan på de sammanlagda utsläppen.
Öns bebyggelsestruktur skapar möjligheter att kollektivtrafikförsörja de flesta
invånarna med hjälp av linjelagd kollektivtrafik. Inriktningar i den beslutade
Regionala Utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040) och i samrådsversionen
för Översiktsplanen (ÖP) ligger väl i linje med att ny bostads- och
verksamhetsbebyggelse i större utsträckning ska ske kollektivtrafiknära.
Utgångspunkter

Följande mål och inriktningar i Vårt Gotland 2040 är särskilt relevanta inför
framtagande av Trafikförsörjningsprogrammet:
 Effektmål: God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
 Inriktningar:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1458
Sida 3 (5)

Nationella mål

Förslag kring strategier och åtgärder i TFP ska, förutom att underlätta för
måluppfyllelse av Gotlands regionala mål, även vara kopplade till de nationella
transportpolitiska målen.1
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet
finns de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. Regeringen bedömer att
funktionsmålet behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det
övergripande transportpolitiska målet ska nås.
 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
 Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt,
bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Även riksdagens klimatmål för transportsektorn är en viktig utgångspunkt. Det
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart,
ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Nuvarande trafikförsörjningsprogram (TFP) har en viss problematik genom att
de flesta målen inte är mätbara eller tidsatta. Flera saker som nämns som mål är
i stället att jämställa som förutsättningar eller inriktningar.
Trafikförsörjningsprogrammets revidering föreslås ha mätbara och tidsatta mål
som rör marknadsandelar, miljö och klimat, nöjd kund index/NKI, geografisk
tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

1

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-ochinfrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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Strategiska inriktningar

För att uppnå de regionala och nationella målen behöver Gotlands
kollektivtrafik ha strategiska inriktningar och satsningar, exempelvis:


Ett utökat men framförallt ett enklare trafikutbud. Detta för att kunna
nå målen om ökad marknadsandel (och då indirekt även miljömålen),
nöjda resenärer samt geografisk tillgänglighet.



Närtrafik/anropstyrd trafik behöver utvecklas för att erbjuda alla
Gotlands medborgare resalternativ. Detta skapar förutsättningar att
effektivisera de linjelagda linjerna med rakare linjer med kortare restider
och utökat utbud.



Förändringar i infrastrukturen när det gäller hållplatser och
framkomlighetsåtgärder. För dessa åtgärder kan man få upp till 50 %
statlig medfinansiering från Regionala Transportinfrastrukturplanen
(RTI-planen). Detta för att nå målen om ökad marknadsandel (och då
indirekt även miljömålen), fler nöjda resenärer samt förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsvariation.



Men det kräver även mjuka delar såsom en ökad marknadsföring och
kommunikation och då behöver varumärket för Gotlands
kollektivtrafik bli tydligt och starkare.



Beteendepåverkan med hjälp mobility management och kombinerad
mobilitet är också nödvändiga insatser framgent.

Fortsatt arbete

Regionstyrelseförvaltningen återkommer till utskottet med information och
eventuella avstämningar under arbetets gång. Eventuellt kommer ytterligare
dialoger utöver det att initieras. Remissversionen av Trafikförsörjningsprogrammet kommer alla intressenter ges möjlighet att svara på.
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Process och tidplan

Det finns en arbetsgrupp, med representation från både TKF och RSF, som
arbetar med revideringen och tidplanen ser ut så här:

Det är projektgruppens ambition att ha en tät kontakt med politiken genom
hela processen för en bred förankring.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utskottet bör informeras om arbetet
med framtagande av förslag till Trafikförsörjningsprogram 2024-2033 och
återkommer till utskottet med information och förslag till mål och
remissversion.

Regional utveckling
Peter Lindvall
Regiondirektör

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03
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OECD-projekt, öars ekonomi och
reformdesign

Ärendenummer: RS 2022/1066
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att,
vid positiv notifiering, snarast återkomma med förslag på process för
utarbetande av projektplan och arbetsformer för projektets
genomförande.
Sammanfattning

En ansökan på temat ”Improve the quality of multi-level governance and strenghtening the
resilience of island economies of Croatia, Greece, and Sweden” har av Grekland lämnats
in till Generaldirektoratet REFORM, EU-kommissionen(se bilaga enligt
nedan). Region Gotland är medsökande och i Sverige är Statsrådsberedningen
nationell samordnande myndighet för inkomna ansökningar.
Om ansökan beviljas, kommer Region Gotland i dialog med
Näringsdepartementet, OECD och representanter för Kroatiens och
Greklands nationella nivåer analysera former för en mer effektiv
flernivåsamverkan och ö-regioners ekonomiska återhämtningsförmåga
(resiliens).
Ansökan innehåller tre arbetspaket:
1. Identifiering och bedömning av faktorer som håller tillbaka ö-regioners
ekonomiska utveckling och produktivitet - samt åtgärder för att komma till
rätta med flaskhalsar.
2. Utformning av rekommendationer och handlingsplan för att:
- Förbättra kvaliteten på flernivåstyrning i relation till ö-ekonomier i Kroatien,
Grekland och Sverige.
- Adressera ö-ekonomiernas ekonomiska resultat och medborgares
välbefinnande i Kroatien, Grekland och Sverige.
3. Kapacitetsuppbyggnad för lärande genom:
- Utbyte av kunskap och lärdomar med stöd av
kapacitetsuppbyggnadsseminarier i OECD och EU:s ö-regioner som står inför
liknande utmaningar.
- Skapande av regionala nätverk för att främja långsiktigt samarbete inom
tematiska områden.
Ansökan behandlas under hösten 2022 av DG REFORM i två steg. Det första
steget är en notifiering. Det meddelas i januari 2023. Det innebär att
samarbetsparterna kan, givet att notifieringen är positiv, utveckla en fullständig
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ansökan. Steg två är godkännande av projektansökan. Projektstart är beräknad
till september 2023.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut baserar sig på
att en positiv notifiering och ett efterföljande beviljande skulle innebära en
fortsatt belastning på ordinarie personal. Det är därför nödvändigt att snarast,
vid en eventuell positiv notifiering, skapa förutsättningar för utarbetande av
projektplan och för att göra eventuella omprioriteringar. Förvaltningens
bedömning är att arbetet till följd av ett beviljande, kommer att kräva
omprioriteringar i första hand till dess projektledare är rekryterad. Projektets
karaktär kommer vidare i genomförandefas att kräva engagemang av seniora
medarbetare med god kunskap om flernivåstyrning samt av samarbete med
nationell och internationell nivå.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga: “221013 Island economies TSI_general_request_GR FINAL”
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Handläggare Lina Holmgren, stabschef regional utveckling

Ärende RS 2022/1066
Datum 18 oktober 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

OECD-projekt, öars ekonomi och reformdesign
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att,
vid positiv notifiering, snarast återkomma med förslag på process för
utarbetande av projektplan och arbetsformer för projektets
genomförande.

Sammanfattning ärendebeskrivning

En ansökan på temat ”Improve the quality of multi-level governance and strenghtening the
resilience of island economies of Croatia, Greece, and Sweden” har av Grekland lämnats
in till Generaldirektoratet REFORM, EU-kommissionen(se bilaga enligt
nedan). Region Gotland är medsökande och i Sverige är Statsrådsberedningen
nationell samordnande myndighet för inkomna ansökningar.
Om ansökan beviljas, kommer Region Gotland i dialog med
Näringsdepartementet, OECD och representanter för Kroatiens och
Greklands nationella nivåer analysera former för en mer effektiv
flernivåsamverkan och ö-regioners ekonomiska återhämtningsförmåga
(resiliens).
Ansökan innehåller tre arbetspaket:
1) Identifiering och bedömning av faktorer som håller tillbaka ö-regioners
ekonomiska utveckling och produktivitet - samt åtgärder för att komma
till rätta med flaskhalsar.
2) Utformning av rekommendationer och handlingsplan för att:
⁻

förbättra kvaliteten på flernivåstyrning i relation till öekonomier i Kroatien, Grekland och Sverige

⁻

adressera ö-ekonomiernas ekonomiska resultat och
medborgares välbefinnande i Kroatien, Grekland och Sverige
3) Kapacitetsuppbyggnad för lärande genom:
⁻ Utbyte av kunskap och lärdomar med stöd av
kapacitetsuppbyggnadsseminarier i OECD och EU:s ö-regioner
som står inför liknande utmaningar.
⁻ Skapande av regionala nätverk för att främja långsiktigt
samarbete inom tematiska områden

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1066
Sida 2 (2)

Ansökan behandlas under hösten 2022 av DG REFORM i två steg. Det första
steget är en notifiering. Det meddelas i januari 2023. Det innebär att
samarbetsparterna kan, givet att notifieringen är positiv, utveckla en fullständig
ansökan. Steg två är godkännande av projektansökan. Projektstart är beräknad
till september 2023.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut baserar sig på
att en positiv notifiering och ett efterföljande beviljande skulle innebära en
fortsatt belastning på ordinarie personal. Det är därför nödvändigt att snarast,
vid en eventuell positiv notifiering, skapa förutsättningar för utarbetande av
projektplan och för att göra eventuella omprioriteringar. Förvaltningens
bedömning är att arbetet till följd av ett beviljande kommer att kräva
omprioriteringar i första hand till dess projektledare är rekryterad. Projektets
karaktär kommer vidare i genomförandefas att kräva engagemang av seniora
medarbetare med god kunskap om flernivåstyrning samt av samarbete med
nationell och internationell nivå.
Beslutsunderlag
Bilaga: “221013 Island economies_TSI_general_request_GR FINAL”

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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TECHNICAL SUPPORT INSTRUMENT (TSI) PROGRAMME
Regulation (EU) 2021/240 (TSI Regulation)1
REQUEST FOR TECHNICAL SUPPORTi
(Article 9 of the TSI Regulation)
DEADLINE: 31 October 2022
To be submitted [by/via]

Member State:

Greece

Title of the request:

IMPROVE THE QUALITY OF MULTI-LEVEL
GOVERNANCE AND STRENGHTENING THE
RESILIENCE OF ISLAND ECONOMIES OF
CROATIA, GREECE, AND SWEDEN

Order of priority of the
request:
Total number of requests:
Date of submission:

dd/mm/yyyy

COORDINATING AUTHORITY
Name
Address
Contact person

[Mr/Ms x, y, z]

Email
Telephone number

1

Regulation (EU) 2021/240 of the European Parliament and of the Council of 10 February
2021 establishing a Technical Support Instrument, OJ L 57, 18.2.2021, p. 1–16.
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RECIPIENT NATIONAL AUTHORITY
Name

Special Office of the Secretary General for
Aegean & Island Policy, Ministry of Maritime
Affairs and Insular Policy

Address

Akti Vassiliadis Gate E1-E2 | Postal Code
18510 - Piraeus | Office 539, Greece

Contact person

Mr. Manolis Koutoulakis

Position

Secretary General of the Aegean and Island
Policy

Email
Telephone number

Personal data provided in the request for technical support are processed in accordance
with the applicable data protection rules. The privacy statement explaining the processing
of personal data can be found in section 7 of the record at the following link:
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-04667
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MULTI-COUNTRY REQUEST
0.1

Is this a multi-country request? (a multi-country request is a request
developed and/or submitted in collaboration with one or more
authorities of other Member State(s))

☒ Yes
☐ No
If you select “Yes” in question 0.1., the platform will present questions 0.2 and 0.3.
0.2

Please indicate the type of this multi-country request

☒ The Member State submits this request on its behalf and on behalf of one or several
authorities of other Member State(s); or
☐ One or several authorities of other Member State(s) is/are submitting a similar/same
request in parallel to this request, in a coordinated way.
0.3

Please indicate the name of the other Member State(s) and
Beneficiary Authority (s) concerned by this multi-country request.

Croatia: Ministry of Regional Development and EU Funds, Directorate for Islands,
Republic of Croatia
Sweden: Region Gotland, in dialogue with the Ministry of Enterprise and Innovation.

1

DESCRIPTION OF THE PROBLEM/NEED TO BE ADDRESSED

1.1

What is the problem/need to be addressed with the support requested?

Islands are a key feature of the national territory of many EU countries. Sweden
(267,570 islands) has the most islands in the world, while Greece (3,054) and Croatia
(1,244) rank 16th and 22nd respectively. Many other EU countries have important
communities and resources on island territories. Islands counts about 4.6% of the entire
population of the EU-27. In Croatia island population makes up 3.3% of the country’s
total population (around 130,000 people) and occupies almost 6% of its territory. In
Greece, islands constitute almost 18% of its territory and over 15% of its population;
Greek island economies and maritime-related sectors counts almost 25% of the national
GDP. In Sweden, island corresponds to 3% of Sweden's entire land area. Only 0.01%
of the population (about 93,000 inhabitants) lives on islands without a permanent
mainland connection. Gotland, located in the Baltic Sea is the largest island and a large
proportion of the mentioned population lives there. It is also the only territory in Sweden
that has both regional and municipal administrative responsibilities. Gotland consists of
a principal island and a smaller one, Fårö, in the north, that lacks a physical connection
to Gotland, thus presenting aspects of double insularity.
The characteristics of islands vary greatly, depending on location, distance from the
mainland, size of the territory and population, and institutional setting. However, islands
have additional specific characteristics, which are also common and permanent, and
which clearly distinguish them from other territories. In general, long-term development
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perspectives are fragile even on high performing islands, because of the predominance
of low value-added activities based on the exploitation of often-scarce resources.
Archipelagos and other situations of double insularity (e.g. Greece’s insular space where
many smaller islands act as satellites of bigger ones and depend upon them much more
than on the mainland) brings extra levels of complexity: islands that face double
insularity issues are often less accessible compared to more standard islands and face
critical issue related to e.g. access to markets and to (essential) services and labour
market shortages that extend beyond individual islands.
These bottlenecks and a lack of economic diversity accentuate the vulnerability of island
economies to fluctuations in macroeconomic conditions and to global megatrends,
(especially globalisation, population ageing and migration, digitalisation and
technological change, and climate change). However, islands are also equipped with
precious means to face these challenges and offer growth opportunities linked to their
natural and cultural resources, the current energy and digital transition processes and
the blue and green economies.
In this respect, the governments of Croatia, Greece and Sweden, (as well as many
other EU governments) are searching for new ways to unlock the growth potential and
strengthen resilience of their islands. This has focused attention on why some islands
prosper more than others, and what public policies can do to maximise the performance
of island regions for the benefit of local and national economies. To make good policy
choices, there is a need to better understand island competitiveness and how islandbased (or island-proofed) policies can contribute to the well-being of island resident
citizens and the sustainable development agenda. An effective multi-level governance
framework and coordinated share of (national, regional, local) responsibilities is also
needed.
A thematic project convened trough EU TSI 2023 on island economies will enable
participating national and island governments of Croatia, Greece and Sweden (as well
as other EU countries and the EC) to work together on integrated solutions to address
common challenges and opportunities. Such a project will also provide a common
platform to develop new comparable data and indicators on performance and well-being
of island regions, which would help national and regional (island) policy makers to
implement policies for islands that are placed based and consistent with national and EU
main economic, social and environmental strategies.
How broad is the problem/need? Does it affect a significant part/sector
of the economy or extend across several policy areas (‘spill-over’)?
The challenges that islands face in Croatia, Greece and Sweden (as well as in many
other EU countries) are spawning across sectors and policy areas, such as:
competitiveness and the social dimension, multi-level governance, digital and green
transition, regional policy, data and indicators. Furthermore, many islands have a
geopolitically strategic position in terms of maritime security and surveillance (e.g. with
regard to defense and international migration flows) which can be an opportunity, but
more often it represents a burden. The lack of critical mass of people, competence, and
capital, as well as the lack of administrative capacity and alignment and integration of
sectorial policies constitutes structural barriers for the realisation of national and EU
ambitions of sustainable development and the European Green Deal. The possibilities to
connect stakeholders on cross-border and multi-level governance platforms to work
1.2
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together on adapted interventions for green transition, digitalisation, and skills supply is
also limited and consequently missed opportunities due to the same territorial difficulties.
At the same time, the underlying demographic challenges of migration (e.g. including
outbound and inward flows, both domestic and international including seasonality),
ageing and lack of skilled labour is increasing across the islands. The challenge for small
and micro companies on many islands to remain competitive without accessibility to
research and innovation expertise and venture capital persists and become more difficult
over time. These situations are even more exacerbated in situations of double insularity.
The COVID-19 pandemic has highlighted weaknesses in the global market and
governance systems. However, it also highlighted how different economic sectors typical
of the islands have proved to be quite resilient and, at the same time, critical for the
social, economic and territorial cohesion of the islands themselves. For example, shipping
and ports were crucial parts of the supply chain for European markets, especially during
the first phase of the pandemic.
Addressing the common challenges and opportunities facing islands will require an
enhanced approach to integrated territorial and cross-border collaboration which is
focused on key enabling factors for growth and productivity. In this context, issues such
as the blue economy, island proximity and connectivity, maritime space planning, and
greening of island's industries, energy sources and ports acquire high priority. More
effective multi-level governance and better engagement of island regions in national
sectoral policies would also aid in delivering the objectives of national strategies for
regional growth.
How deep or severe is the problem/need? Were there any previous
reform efforts? What was the impact of those efforts? What did not work
and why?
Overall, islands often face less favourable conditions for economic growth and general
well-being than the mainland. On many islands, incomes tend to be lower, infrastructure
and services costlier, investment more demanding and means of transport poorer. In
addition, many islands suffer from a limited supply of resources such as water, energy,
living space and arable land. The pressure of megatrends on island and island regions,
in particular globalization demographic change, climate change/resource scarcity, and
the on-going transition to decarbonization and green technologies has become more
evident during the Covid-19 Pandemic.
1.3

Croatia. Islands belong to counties as they are laid out along the Croatian shoreline. All
coastal counties have islands. At the local level, islands have their own municipalities
within these counties, and in some cases, islands are part of coastal cities/municipalities.
There is specific legislation to support economic development of islands, the Island Act,
which defines the implementation of island development policy as well as the strategies
and subsidies for inhabitants and businesses on islands. The National Island
Development Plan 2021-2027, as a medium-term strategic document, provides a
framework for development of programmes, measures and activities related to the
islands.
Greece. Maritime Economy, Insularity and Sustainable Blue Growth, are the axis of the
newly introduced national Framework for the Greek islands. The National Strategy on
Integrated Maritime Policy on Islands (adopted with Laws 4770/20231 & 4832/2021)
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recognizes islands’ distinctive features and the intention of revamping a dedicated
island’s policy e.g. focussing on blue growth, maritime spatial planning, maritime
surveillance and sea basin strategies. Additional strategic steps include the introduction
of: (i) maritime and islands’ specific financial instruments for promoting green public
investments in insular areas; (ii) of the first Greek Maritime/ Blue Fund to support
sustainable entrepreneurial business models, and (iii) the setting up the National
Registry for Maritime/ Blue Affairs Stakeholders.
Sweden. In Sweden, insularity is not fully recognised per se. Island and island regions
issues are dealt with in regional development policy, which includes rural as well as urban
policy. In 2022 the OECD published a Territorial Review benchmarking Gotland’s
economic performance against comparable OECD remote and island regions. The report
stated that insularity plays and important role in shaping Gotland’s socio-economic
development and concluded that current steering documents for regional development
at the national level do not sufficiently consider the significance of insularity, how it can
limit the economic and social development of the islands and the living conditions of their
inhabitants in relation to the rest of Swedish territory.
Although the strategies set up by Croatia and Greece are very promising (and can also
be an example for other EU countries), they have not been fully implemented yet, and
would benefit of further analysis and assessment in terms of appropriateness and
effectiveness as well as would benefit for targeted support for their implementation. ,
Sweden would benefit from benchmarking with Croatia and Greece and in putting into
implementation the recommendations provided by the OECD.
How urgent is the need to address the problem? Is there a specific
deadline (at national, European or international level)?
The theme of island economies is relevant for Croatia, Greece and Sweden (as well as
for many other EU countries) and it is becoming higher and higher in the national and
EU agendas. The point is to surpass the narrative that islands are handicapped and
therefore need compensations for their handicaps; instead develop ideas around their
common features that precondition development opportunities and challenges and hence
policy (at regional, national and EU level) will need to take into account these island
specific-characteristics.
1.4

The need to coordinate the divergent process of the green transition has never been
more urgent as the threat of climate change urge private and public stakeholders to act
now. The industrial transformation takes all the focus and efforts, while the
administrations are overwhelmed with work to prepare and coordinate the roll-out of
policies and support from the EU and national level. Islands’ structural issues with
regional imbalances and lack of critical mass are long-term challenges that need to be
addressed. At the same time, the implementation phase of the EU Programmes is also
the time to be future and foresight oriented, shaping policy frameworks and aligning
funds to target the territorial challenges of islands economies. Hence, the need for
improving island oriented policies, co-ordination of sectoral policies for maximising their
impact on island economies, multi-level governance and capacities to finance and
manage island priorities.
1.5

Provide relevant socio-economic (and environmental) indicators, data
and evidence that demonstrate the extent of the problem/need to be
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addressed. Please make sure that the data provided is related to the
problem to be addressed and the support requested.
There are many socio-economic indicators, data and analysis provided through the
preparation processes from the Cohesion Policy Programmes, the Smart Specialisation
Strategies and the Regional Development Strategies, as well as the recent OECD
Territorial Review of Gotland (Sweden). Some general considerations valid for Croatia,
Greece and Sweden include: (i) Islands generally have productivity levels that lag
behind other regions. (ii) There is a high level of dependency on the public sector. (iii)
There is a common problem of an ageing and in many cases shrinking population. (iv)
There are significant mismatches between available skills and production needs. (v)
There is a need to prioritize available public/private resources to sustain sectors of
competitive advantage for islands. (vi) There is also a need to favour a correct delivery
of public and other vital services (e.g. health, education, etc.). (vii) There is a need to
further diversify islands’ economies. (viii) There is a need to have more structured and
comparable data and indicators for islands. (ix) There is a need to strengthen multilevel
governance and policy coordination mechanisms.
The importance of diversification for island economies in Croatia is reflected by the fact
that economic structure on Croatian islands is very dependent on tourism sector, with
18% of island population working in tourism or in the industries closely related to
tourism, in relation to only 6% at the national level. On the other hand, the fact that
Croatian islands do not represent a separate statistical unit results in lack of structured
data and indicators that would allow to compare islands’ performance with each other
and with the mainland..
According to the OECD, the island region of Gotland (Sweden) outperforms many
comparable benchmark islands and remote rural regions, but it displays lower
productivity and population growth than mainland Swedish regions. Since 2009,
Gotland’s GDP per capita has grown by an average of 1.2% per annum, compared to
0.23% in peer island regions and a contraction (of -0.67%) in remote regions. The island
has important advantages that positively influence its development, including raw
materials, high potential for bio- and circular economy (Gotland functions as a national
test-bed for renewable energy), a university and good broadband connectivity (88% of
households have access to fiber). The Island also has significant policy and service
delivery responsibilities relative to population size. As an island economy however,
Gotland has a range of bottlenecks that, without action, can hold back well-being and
sustainable regional development.. Additional indicators can be found at “Uppföljning
2022 av Vårt Gotland 2040”.
In case of Greece, island regions are facing major challenges, related to demographical
factors such as population decline and ageing, as well as the migration of highly skilled
population in other regions which have a negative impact in the development of the
islands. Moreover, the tertiary completion rate from 25 to 64 ages in the islands is up to
10% below the national average. Regarding the environmental and spatial factors, there
is high degree of isolation and limited natural resources, limited accessibility, extreme
weather conditions due to the climate change as well as natural or technical disasters.
Moreover, the economic environment of the islands is characterized by lack of economic
drivers and limitation in production, structural weaknesses of the labor market, high
transportation costs, absence of scale economies, very small size of enterprises, high
production cost and low attractiveness of investments, apart from tourism. It should be
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noted that GDP per capita was decreased during the period 2011-2017 (from -7,02% to
-18,50% for the 4 island regions). Also, the technological development of the islands is
a crucial issue as there is low quality of ICTs as well as low research, development,
innovation, technology and know-how transfer activity. Finally, at administrative level,
Greek islands are characterized by insufficient supply of public and private services and
transport networks to businesses and the population as well as weaknesses of regional
and local governance systems.
Have other means / funding (at national, regional, EU, international
level) been considered for addressing the problem identified? Which
1.6
ones? If so, what is the complementarity of other funds with the
technical support requested?
Croatia. There is an Integrated Territorial Programme (ITP) in preparation that will be
financed through EU Structural Funds, which among other foresees interventions on
islands in the areas of green and blue infrastructure, energy efficiency and upgrading
business infrastructure on islands that are also in line with the scope of this project
Greece. Apart from Capacity Building Initiative/ programme introduced through the new
Island’s Framework on behalf of the Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy that
will support actions for joint trainings or support of local authorities and social partners
for the enhancement of their structure, other means of funding related to multigovernance improvement is not active at the time. The Secretariat General for the
Aegean and Island Policy is offering funding for technical support to small islands
Municipalities for the preparation for local projects for exploiting funding opportunities
under EU Funds.
Sweden. There are no structured support mechanism specifically designed to address
challenges and opportunities for long-term sustainable development of island economies.
TSI support will allow the three beneficiary countries to adjust, revise, develop policies
and governance models more adapted to island economies, and develop new set of data
and indicators, with the goal to foster well-being of local inhabitants while fulfilling
national and EU strategies.

2

2.1

INDICATIVE DESCRIPTION OF THE SUPPORT MEASURES REQUESTED
AND THE ESTIMATED COST
What do you expect DG REFORM to deliver to support your reform?
1) Indicate the key outputs/deliverables that you want DG
REFORM to provide. For a full list of actions, please see Article
8 of the TSI Regulation.
2) For each of the outputs/deliverables envisaged, indicate the
key activities to be delivered (i.e. workshops, trainings, study
visits, etc.).

This multiregional Project aims to offer support measures focusing on key challenges
to island-regional development, with particular emphasis on two policy areas:
 quality of multi-level governance and services
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competitiveness, productivity and innovations (including digital, green and
energy transitions)

The Project identifies three work packages (equally relevant for Croatia, Greece and
Sweden) to assist islands and island regions in diagnosing the underlying reasons that
keep them from developing their potential and in designing interventions to boost
growth and convergence. Activities will target subnational, national, cross-country
levels. Work at the regional level will be developed through case studies involving 1 to
3 selected island-regions (or regions containing islands or island municipalities) within
each beneficiary country.
WP1. Diagnosis and identification of the factors holding back growth and
productivity of island economies and measures to address bottlenecks.
1a) Identification of weaknesses and blockages related to the overall quality of multilevel governance system, including policy planning and policy coordination processes
and practices impacting on island economies.
1b) Identification of strengths and weaknesses to foster growth and productivity
improvements of island economies, including existing barriers to innovation, green and
digital transition, economic diversification.
1c) Identification of main obstacles to improve the quality of service provision on
islands (e.g. transport infrastructure, ICT-digitalisation, social, health, education), also
in relation to current and future demographic challenges.
Outputs
 Study missions, questionnaires and interviews, workshops
 Development of data and indicators for island development in connection with
the EC/OECD regional typology and classification of Functional urban areas and
Functional rural area. This will include an estimation of “insularity costs” (e.g.
econometric analysis of factors affecting the development of insular regions).
 Report with diagnostic/analysis/assessment of what works and what does not
work in terms of multi-level governance, strategies, and policies for island
economies.
WP2. Formulation of strategy and action plan for strengthening island
economies.
2a) Formulation of recommendations and action plan to improve the quality of multilevel governance for island economies in Croatia, Greece and Sweden, through:
 enhanced capacities to plan and implement coordinated policies and measures
for strengthening island economies
 enhanced foresight capacity, and
 better management of available national and EU funds
2b) Formulation of recommendations and action plan to address the economic
performance of island economies in Croatia, Greece and Sweden and the well-being of
their citizens through:
 increased economic diversification and innovation in entrepreneurship, taking
advantage of opportunities stemming from the green, digital and energy
transitions
 improved service provision (e.g. transport, digitalisation, social, health).
Outputs
 Report with recommendations to foster multi-level governance, and to improve
the economic performance of island economies and well-being of their citizens.
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Policy toolkit to address key challenges and opportunities facing island
economies.
One action plans to implement recommendations.

WP3. Capacity building for peer-learning with stakeholder engagement.
3a) Exchange of knowledge and lessons learned through peer-learning and capacity
building seminars across OECD and EU island regions facing similar challenges.
3b) Creation of regional networks to foster long term cooperation in the thematic areas
holding back the regions that are facing barriers to their development
Outputs
 Three cross-county capacity building seminars to design and put in place “island
proofed” policies and processes, strengthen multilevel governance and policy
coordination mechanisms.
 Set up of a network for peer exchange, organized on the model of the OECD
regional policy and thematic networks

2.1.1

Describe how these outputs/deliverables would help to address the
problem identified. How would the envisaged outputs/deliverables
contribute to deliver lasting policy results?

This multi-country Project intends to provide support to Croatia, Greece and Sweden
(as well as to produce lessons relevant to other EU Member States and the EC) for the
design, development and implementation of sound and modern strategies and policies
to develop island economies and the well-being of their inhabitants. The common policy
field of interest between the participating countries is related to the mechanisms or
tools of community involvement in the designing of local or national strategies for local
growth and development. Capitalizing the results of several funds and initiatives
available, is related to the need for adjusting of place-based approaches, so the island
communities can create tangible results. Creating resilient strategies on a local level,
is a path that need to be created though clear guidelines from central or regional
authorities and on the field support of local municipalities.
In addressing those common priorities related to island economies, (c.f. activities and
policy areas addressed above) the expected added values of this multi-country project,
while ensuring a tailored approach to each beneficiaries’ specific need, are expected
to be the following:
 improved understanding of the factors holding island economies back
 improved multi-level governance system and quality of regional administration
and public services
 increased productivity, growth and innovation
 overcome common challenges together through networking, mutual learning
and sharing of good practices
 replicability of reform projects

2.2

Indicate the possible duration of the support requested (all measures
together) and, if available, an indicative timeline of each individual
measure.

The entire process of this Project would last approximately 18 months.

10

TSI 2023

Template: REQUEST FOR TECHNICAL SUPPORT

Indicate the estimated total cost of the support measures requested
(in EUR).
The estimated total cost of the support measures requested for this project is
estimated at EUR 900000
2.3

2.3.1

Additional information (if known, please provide further explanation
and indicative cost estimation for each key output/deliverable,
including the foreseen activities).

The cost is an estimate that recognizes the complexity of the Project and the efforts
required to carry out the activities proposed. Actions involve 3 countries and at least
5 island regions (insularity and double insularity adds an element of complexity to the
project e.g. in terms of missions, workshops, etc.). The cross-border component and
the intention to create an international peer leaning platform adds other levels of
complexity that must be considered. Accordingly, it results difficult to be able to specify
a detailed cost estimation of each activity before having drawn up a detailed final
project plan. The total amount is made up of estimates on each action (which counts
about the same share of budget each). Once again, the exact budget must be worked
out at the final planning stage. Overall, the cost is based on the experience of previous
studies and projects adjusted considering the complexity of the current one.

2.4

What would be the indicator(s) to measure that the project was a
success? Please indicate for:
- the short term (i.e. after 1 year)
- the mid-term (i.e. after 3 years)

(i) Recommendations and action plans to address island socio-economic development
and multi-level governance practices and mechanisms within the EU green and digital
transition strategies. Short-term: discussion initiated for adoption in national and
regional strategies. Mid Term: adopted in national and regional strategies and
implemented.
(ii) “Island proofed” policies and processes. Short-term: discussion initiated for
adoption in national/regional strategic and policy planning. Mid-Term: Adopted in
national/regional strategic and policy planning and implemented.
(iii) Network to act as technical and policy platform for peer exchange. Short-term:
designed. Mid-term: established and working.
(iv) Data and indicators for island development in connection with the EC/OECD
regional typology and classification of Functional urban areas and Functional rural area.
Short-term: tested. Mid-term: adopted
In case your entity has already received technical support under the
SRSP or the TSI in the past, in an area relevant to the reform/support
2.5
requested, please indicate how your entity has used the results of this
support.
Croatia. MRDEUF implemented two SRSS projects under the reform of the strategic
planning and development management system in Croatia, initiated in 2017, one on
“Framework for Evaluating Efficiency of Public Policies in Croatia” and the second one
on “Improving Cost Estimates of Implementing Government Policies in Strategic
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Planning Processes”. Guidelines, tools and recommendations, developed within SRSP
projects, will be appropriately integrated into the legal and methodological framework
of the strategic planning system, and where acceptable, in other processes associated
with strategic planning and public policies impact assessment, including the legal
framework for regulatory impact assessment, budgetary planning framework and the
financial management and control framework.
Greece. Greece has not received any kind of support under SRSP, referring to island
governance or supporting islands’ pathway to resilience. It is considered relevant and
necessary to work on the methodology of EC and DG reform regarding activities on
overcoming barriers for regional and local development, especially those related to
closer cooperation and multi-level governance in formulating local and national
strategies on resilience or funding schemes related to the decarbonization and energy
dependence of island economies.
Sweden. In Sweden there are three approved Territorial Just Transition plans,
focusing on the restructuring of the mineral industry on Gotland, the steel industry in
Norrbotten and the metal industry in Västerbotten. When announcing the approval,
the European Commission praised the project and said that the Swedish Territorial Just
Transition Plans could be considered a benchmark for the rest of the EU. If approved,
this project will follow up the implementation of the Just Transition Plan for Gotland
and take advantage of results when relevant.
Provide information on the administrative capacity of the recipient
national authority (i.e. staff availability in relation with the requested
support measures and the follow-up on their results). Please describe
2.6
the team that will be responsible for coordinating/following the
reform and the work of DG REFORM and its selected providers.
Croatia. The Directorate for Islands within Ministry of Regional Development and EU
Funds is in charge of the development and implementation of the Island Act, and plays
the main role in the islands’ development policy at national level.. Within the
Directorate for Islands, the staff from the Sector for programming, planning and
evaluation of island development policy will be responsible for following this project.
The Sector was in charge of development of the National Island Development Plan and
is also in charge of monitoring its implementation. The Sector is involved in designing
programme framework for usage of EU funds.
Greece: The Department of European Affairs under the Directorate of Island Policy
within the General Secretariat for the Aegean and Island Policy of the Ministry of
Maritime Affairs and Insular Policy, will be responsible for following and cooperating
with DG REFORM in case of proposal’s acceptance and will be assisted by the
Coordination Unit for Structural Funds of the Ministry. The lead of the project on behalf
of Greece will belong to the General Secretary’s Cabinet.
Sweden: The Region Gotland will coordinate the Project for Sweden in close dialogue
with the Ministry of Enterprise and Innovation. Other interested parties consists mainly
of national agencies sorting under the ministries with responsibilities and with a
designated responsibility within the framework of the regional development policy The
Regional Board at Region Gotland has decided to finance administrative capacity
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needed to participate in the project, a project leader will be appointed. Further, senior
strategists are a prerequisite for effective participation and their time will be prioritized
in relation to the final project plan.
Indicate the names of stakeholders (e.g. other Ministries or
beneficiaries) which may need to be involved in the design or
2.7
implementation of the requested support measures.
The process as such will include national and regional agencies and government levels
together with local and regional public and private stakeholders.
In Croatia, the Ministry of Economy and Sustainable Development will be involved in
topics regarding entrepreneurship and energy efficiency within this Project. Other
potential stakeholders to be involved are coastal-island counties, together with its
regional development agencies (RDA). RDAs represent an important link between
local, regional and national level in supporting, organizing and coordinating projects
important for regional development. Also, regarding the administrative jurisdiction, at
least one coastal city that cover islands will be involved in this Project.
In Greece apart from the role of the Ministry of Maritime Affairs & Insular Policy and
specifically the Secretariat General for the Aegean and Islands Policy, critical
stakeholders are indicative list of local island municipalities that will be selected (based
on the typology that will be agreed among participating countries), but also the
respective Ministry of Development and Investment and Ministry of Internal Affairs.
In Sweden, the Ministry of Enterprise and Innovation will be involved in the
implementation of the Project, being responsible for enterprise and industrial policy as
well as for rural affairs and regional development. In the implementation, another
central stakeholder is the agency of the ministry, the Swedish Agency for Economic
and Regional Growth, responsible for promoting sustainable regional growth and
competitive companies in all parts of Sweden. As well as other national agencies with
a designated responsibility within the framework of the regional development policy
The County Administrative Board of Gotland will be involved as the regional
government authority as another important link between the region and the national
government, parliament and national agencies. The Swedish Association of Local
Authorities and Regions (SALAR), will be informed on an ongoing basis .
(If applicable,) indicate any envisaged provider of support (please do
not provide names of private providers). Include explanations as to
2.8
their know-how/capacity.
The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE) brings together
the OECD’s work on regional and rural development, it works to improve multi-level
governance and capacity, and it supports a granular, place-based approach to regional
development and to other policy priorities, which are high national and EU agenda.
The SRSP project on Regional Policy for Greece post 2020 and the Territorial Review
of Gotland (Sweden) developed by CFE respectively in 2020 and 2022 and its current
stream of work on island economies are considered important bases for the
development of this Project. Further, CFE has already implemented / is implementing
projects with DG Reform on relevant topics such as the green transition, digitalisation,
the implementation of cohesion policy and recovery at the subnational level as well as
addressing demographic challenges and developing regional strategic planning and

13

TSI 2023

Template: REQUEST FOR TECHNICAL SUPPORT

innovation, including public investment reforms across levels of government. For this
reason, it is considered to be highly beneficial to take advantages of OECD/CFE as the
provider of this Project.

3

CIRCUMSTANCES OF THE REQUEST

The requested support is linked to:

3.1.

☐

Preparation, implementation, amendment and revision of Recovery and
Resilience Plans (RRP) under the Recovery and Resilience Facility
(including REPowerEU chapters if relevant)

☒

Reforms in the context of economic governance process (e.g. CSR,
Country reports, implementation of economic adjustment programmes,
etc.)

☒

Implementation of Union priorities (e.g. CMU, Energy Union, Customs
Union, etc.)

☐

Implementation of Union law (e.g. infringements)

☒

Implementation of Member States’ own reform priorities to support
recovery, sustainable economic growth, job creation and enhance
resilience
Additional information

Croatia. The latest available data about CSRs related to this project are: CSR 1
(2022): Expand public investment for the green and digital transition and for energy
security, including by making use of the RRF, RePowerEU and other EU funds. CSR 2
(2022): Submit the 2021-2027 cohesion policy programming documents with a view
to finalising these negotiations with the Commission and starting their implementation.
CSR 3 (2022): Accelerate the deployment of renewables, focussing in particular on
wind, solar and geothermal sources, including through small-scale renewable energy
production and developing energy communities, mainly by streamlining procedures for
administrative authorisation and permits. With regards to the 2021-2027 EU cohesion
policy this project, as well as the Integrated Territorial Programme, contributes to the
policy objective 5. Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated
development of all types of territories. This project is aligned with the National
Development Strategy of the Republic of Croatia 2030 which is the main national
strategic document and where smart and sustainable islands are recognized as one of
priority areas of public policies in the Republic of Croatia. Also, the National Island
Development Plan 2021-2027 as other national strategic document further defines
Croatian islands’ development objectives and is in line with both international and
national strategic framework. There is also a linkage of this project with the reform
C.1.1. Resilient, green and digital economy of the National Resilience and Recovery
Plan which highlights green transition, smart specialisation and the growth of
productivity.
Greece. The EU Declaration of Union of the Mediterranean for the Sustainable Blue
Economy, but also the report of European Parliament “On EU islands and cohesion
policy: current situation and future challenges”, are serving as political guidance for
national planning and work under or through Greece’s legislative package as follows:
(i) Adoption of a National Strategy on Integrated Maritime Policy on Islands Territory
with specific priorities, tangible results and indicators for blue economy policy fields;
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(ii) Introduction of maritime and islands’ specific financial instruments for promoting
green public investments in critical infrastructure and operations in the insular areas,
promoting sustainability in maritime transport through “green” public service contracts
for the ferries and other related initiatives (water management, port infrastructure and
greening investments); (iii) Introduction of the first Greek Maritime/ Blue Fund to
support sustainable entrepreneurial business models for blue economy sectors’ SMEs,
emphasizing in innovation and new technologies for sustainable blue investments; (iv)
Setting up the National Registry for Maritime/ Blue Affairs Stakeholders, based on the
Quadruple Helix Model, promoting their engagement and productive networking.
Sweden. Alongside sectoral policies and initiatives bearing on the regional
development and governance, a central national policy is the “National Strategy for
Sustainable Regional Development throughout Sweden 2021–2030” (along with the
relevant legislation). This document lays the foundation for the elaboration of regional
development strategies for all regions including Gotland. It is mandatory to have a
regional development strategy in every Swedish region. Based on an analysis of the
social, environmental and economic conditions of the country, it establishes three
specific challenges to be addressed and four strategic areas of action. Challenges: (i)
Environmental problems and climate change, (ii) Demographic change, (iii) Increased
gaps both within Sweden and within the EU. Strategic areas: (i) Equal opportunities
for housing, work and welfare throughout the country; (ii) Skills supply and skills
development throughout the country; (iii) Innovation and renewal as well as enterprise
and entrepreneurship); (iv) Accessibility through digital communication and transport
systems. In addition, the national strategy provides that the regional development
strategies of each region must be comprehensive and intersectoral and must contain
long-term goals and priorities. Strategies should also encourage and facilitate crosssectoral collaboration among counties and multi-level collaboration among actors at
the local, regional, national, and international levels. Not the least between national
sector agencies and the regional level. To ensure the success of these guidelines, the
strategy establishes three basic requirements: (i) Capacity for regional and local
development work; (ii) Regional considerations and cooperation between state
authorities, regions and other actors; (iii) Learning through analysis, follow-up,
evaluation and research.
.
If “Preparation, implementation amendment and revision of Recovery and Resilience
Plans under the Recovery and Resilience Facility (including REPowerEU chapters if
relevant) is selected:
Is there a direct link to the RRP (e.g. direct contribution to the
implementation of a reform / investment in the RRP)?

3.2.
☒

Yes, there is a direct link

☐

No, there is only an indirect link

3.2.1

Please define for which reform/investment of the RRP this
request has a direct link to (add FENIX reference and
corresponding deadlines when available)

If 3.2. is “YES”
[Insert Text]
3.2.2

Please describe the indirect link of the requested support to the
RRP

If 3.2. is “NO”
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[Insert Text]

AGREEMENT TO COMMUNICATION ACTIVITIES BY BOTH THE
COORDINATING AUTHORITY AND THE BENEFICIARY AUTHORITY

4

DG REFORM may engage in communication activities to ensure the visibility of EU
funding for support measures funded under the Technical Support Instrument. Such
communications activities may include, but are not limited to, press releases,
publication on the Reform support website, or the publication on the @EU_reforms
tweeter account.
4.1.

Do you agree that the Commission's communication activities may
involve publicly indicating that your entity has submitted this
technical support request, as well as the area of the request?

☒

YES

☐

NO

4.2.

Should this request be selected, do you agree that the Commission
communicates about the support measures?

☒

YES

☐

NO

If 4.1 or 4.2 is “NO”
4.2.1

In case you object to the communication on a support measure, please
provide a short justification why you object.

[Insert Text; between 50-100 words]

DISCLAIMERS:
Please note that the template request for support is fully subject to the principles
governing the TSI Regulation and Regulation No 2018/1046 on the Financial
Regulation applicable to the General Budget of the Union. In compliance with the
principle of prohibition of double funding, the recipient national authority shall
immediately inform the European Commission of other related on-going actions
financed by the EU budget. In no circumstances, shall the European
Commission finance the same costs twice.
By submitting this request, the Member State accepts that, should the request for
support be selected for funding under the TSI, the Member State will confirm to
the Commission that there is no overlap between the request selected under
the TSI and concrete actions funded under other EU instruments and that
double funding is not present for this selected request.
Please note that the Commission shall establish a single online public repository
through which it may, subject to applicable rules and on the basis of consultation with
the Member States concerned, make available final studies or reports produced
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as part of eligible actions set out in the TSI Regulation. Where justified, the
Member States concerned may request that the Commission does not disclose such
documents without their prior agreement.
Please note that the Commission promotes "zero tolerance to fraud and corruption".
In this context, the Commission implements controls to prevent, detect and
address irregularities/fraud instances, whether these occur in connection
with its activities and funds, and inside or outside its organisation. In order
to counter fraud affecting the financial interests of the Union (art. 325 TFEU), it is of
paramount importance that our partners in the Member States and the providers of
support strive to achieve an equivalent stand against fraud.
It is to be noted that the support provided is intended to assist the Member State in
its efforts to identify suitable investments and reforms [and to develop action plans].
The Member State remains fully responsible for such investments and reforms [and
action plans], including their implementation. The provision of the technical support
does not commit the Commission in any way to further support, whether financial or
otherwise.
For the requests linked with the RRPs: The provision of the technical support
under the TSI is without prejudice to the responsibility of Member States in relation
to the fulfilment of relevant milestones and targets of the RRP and is without prejudice
to the assessment that the Commission carries out in relation to the Member State’s
RRP or any request for payment.
DG REFORM monitors the implementation of the Technical Support Instrument based
on a performance reporting system for which data and results are collected in an
efficient, effective and timely manner and, where relevant and feasible, in a genderdisaggregated form. To that end, proportionate reporting requirements are imposed
on recipients of Union funding. As foreseen in the TSI Regulation, monitoring activities
include, but are not limited to, the TSI mid-term and ex-post evaluations. Should this
request be selected, the information provided therein may be used for evaluation
purposes.

i

Should a Member State wish to submit a request for special measures under

urgency (Article 12(7) of the TSI Regulation), it should contact DG REFORM at
REFORM-TSI@ec.europa.eu for the relevant template. Please note that the request
for special measures under urgency should be filled in only if there are serious grounds
of urgency requiring an immediate response. The special measures that may be
provided under urgency will only be interim support (for a maximum of six months), and
could be replaced by support measures that are to be provided under normal circumstances
according to the procedure of annual calls under the TSI Regulation. If the Member State
concerned wishes to continue receiving support under the TSI, after the special measures
expire, the standard request will need to be submitted according to Article 9 of the TSI
Regulation.
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REGU § 70

Protokoll
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Information. Rapportering
Internationell strategi 2020

Ärendenummer: RS 2020/160
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
Sammanfattning

I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden (RS 2018/454) redovisas här:
Reserapport:
OECD Rural Development Conference, den 28-30 september
2022, Cavan på Irland.
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly, den 26-27
september 2022, Helsingfors, Finland.
EUSBSR Annual Forum, den 27-29 september 2022,
Villmanstrand, Finland.
FN:s politiska högnivåforum 2022 om hållbar utveckling, den 5-15
juli 2022, New York, USA
Bilaga 1 Svenska anföranden på HLPF 2022
Bilaga 2 Delegationslista
Bilaga 3 SDG 5 Cross-regional statement
Hansedagarna 2022, den 26-29 maj 2022, Neuss, Tyskland.
Interreg Central Baltic styrgruppsmöte, den 9-10 juni 2022, Esbo,
Finland.
Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i
Sverige och utomlands.
Övriga händelser och beslut i de prioriterade internationella nätverken:
CPMR Sverige 2023-2024 och ledamöter CPMR Political Bureau.
HANSAN: en arbetsgrupp om de globala målen och Agenda 2030
etablerad.
OWHC konferens i Québec, Kanada, den 6-9 september 2022.
Samarbetsprojekt med Grekland och Kroatien tillsammans med
OECD om öars utveckling.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Roland Engkvist informerar om att Region Gotland ska nominera ledamöter
till det regionala Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna gällande
programperiod 2021-2027. Region Gotland har tre ledamöter i
Strukturfondspartnerskapet. För varje ledamotspost ska Region Gotland
nominera en kvinna och en man. Nomineringen ska vara ordförande i
Strukturfondspartnerskapet tillhanda senast den 31 januari 2023.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.

Digital justering

Protokoll
Sida 25 (30)

Ärende RS 2020/160
3 november 2022

Regionstyrelseförvaltningen

Skriftlig information till regionala utvecklingsutskottets
sammanträde den 3 november 2022 om internationella
arbetet
I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden (RS 2018/454) redovisas här:
 Reserapport:
o OECD Rural Development Conference, den 28-30 september
2022, Cavan på Irland
o CPMR Baltic Sea Commission General Assembly, den 26-27
september 2022, Helsingfors, Finland
o EUSBSR Annual Forum, den 27-29 september 2022,
Villmanstrand, Finland
o FN:s politiska högnivåforum 2022 om hållbar utveckling, den
5-15 juli 2022, New York, USA
 Bilaga 1 Svenska anföranden på HLPF 2022
 Bilaga 2 Delegationslista
 Bilaga 3 SDG 5 Cross-regional statement
Hansedagarna
2022, den 26-29 maj 2022, Neuss, Tyskland
o
o Interreg Central Baltic styrgruppsmöte, den 9-10 juni 2022, Esbo,
Finland



Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i
Sverige och utomlands



Övriga händelser och beslut i de prioriterade internationella nätverken
o CPMR Sverige 2023-2024 och ledamöter CPMR Political
Bureau
HANSAN:
en arbetsgrupp om de globala målen och Agenda
o
2030 etablerad
OWHC
konferens i Québec, Kanada, den 6-9 september 2022
o
o Samarbetsprojekt med Grekland och Kroatien tillsammans med
OECD om öars utveckling
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Region Gotland Reserapport
Reserapport Region Gotland
Region Gotland
Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)
 Meit Fohlin, regionstyrelsen
 Malena Bendelin, regionstyrelseförvaltningen
Möte, datum, plats, eventuell länk
OECD Rural Development Conference, 28-30 sept 2022, Cavan på Irland
Nätverk/sammanhang
OECD
Finansiering (t.ex. EU projekt, extern finansiering, stöd internationella strategin)
Beskrivning
Konferensen samlade deltagare från hela världen. Det var trettonde gången som OECD
genomförde en konferens på detta tema. Många deltagare var återkommande och det fanns
goda nätverk. De första två dagarna innehöll föredrag och seminarier blandat med mingel och
den sista dagen var en studieresa till exempel på lokal utveckling på nordöstra Irland.
Från Sverige deltog förutom Region Gotland, Länsstyrelsen i Dalarnas, Tillväxtverket,
Näringsdepartementet och Linnéuniversitet.
Programmet i plenum var riktat mot nationella frågor medan seminarieprogrammet gav
utrymme till fördjupning i frågor som:
 Beyond Recovery: Remote Work and Opportunities For Rural Communities
 Strategies to Empower, Attract and Keep Youth in Rural Areas
 The Rural Agenda for Climate Action: Leveraging Climate and Circular Bio-Economy
Opportunities in Rural Areas
 Local Strategies for Sustainable Rural Energy Communities: Transforming EmissionIntensive Activities into Environmentally Friendly and Net-Zero Alternatives
 Rethinking Rural Development: Effective Solutions for Bottom-Up Rural Economic
and Community Development
 Revitalising Town Centres: Creating Places Where People Want to Work And Live
 Climate Change Impacts on Coastal Communities and the Blue Economy in rural
regions
 Innovative Ways to Deliver Education and Skills Training in Rural Areas
 Reducing Gender Gaps: Creating Opportunities and Removing Constraints for
Women in the Rural Eonomy
Seminarierapport:
The Rural Agenda for Climate Action - Why the rural areas are crucial to the Green transition
Michelle Marshalian, OECD
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-

-

-

Man tänker ofta och pratar mest om städernas omställning som viktiga medan
landsbygden i själva verket är viktig för omställning; 80% av landytan, stor andel
befolkning, all produktion av mat
CO2 utsläpp är i snitt tre gånger så stora per person i landsbygd och glesbygd i
OECD-länder. Bilberoendet är en stor orsak till det.
Landsbygden har också en stor del av lösningarna i omställningen
Det är i landsbygd grön energi tillskapas
Man behöver hitta fler vägar till lönsamhet för de inom jordbruk som ställer om alltså man måste ersätta och ge ersättning för att man bevarar skog tex men också
skapa fler olika vägar för att betala lantbruket för att gå från odlad mark till skog.
Exempel tex Danmark
Mer cirkulära processer är ett måste, långsammare och mer nära processer kring avfall
och biogas, bioproduktion osv. Småskaligt lyfts fram. HÄR LYFTS GOTLAND
SOM EXEMPEL - och vår biogasstrategi med upphandling liksom de lokala projekt
vi har där det lokala hittar vägarna.

Maria Beatriz Bley Costa, Brasilien, grönt företagande och grön entreprenör
- 20% av jordens biodiversitet finns i Brasilien med stor artrikedom och känslig natur.
- Maria beskriver utmaningarna kring Amazonas där fattigdom är största hindret för att
sluta ställa om regnskog till odlad mark
- Fattigdomsbekämpning är avgörande för omställning och acceptans
- Bioeconomia är ett exempel från Brasilien där man försöker hitta vägar till bevarande
av fler arter och regnskog..
Barry Friesen, Canada, ingenjör och har jobbat med Clean farms och avfall från jordbruk
https://cleanfarms.ca/
- Betonar vikten av än mer cirkulära system och ger olika exempel på hur näringslivet
själva tar hand om sina plaster tex och skapar en loop av återanvändande.
- 1/5 av allt plastavfall kommer från mat och lantbruk
- Här måste lantbruket och livsmedelskedjan jobba mycket mer för att ta hand om och
hitta former för att ta hand om dessa plaster och avfall. —> Målet måste vara 0 avfall
- Cleanfarms - AgriRécup: är en icke vinstdrivande org vars arbete går ut på att samla in
all plast och där transportera dem vidare till vad de kan användas till - helst nya
produkter eller återanvändning. Man åker ut och samlar in.
- Lantbrukare ser sig själva som en del av det hållbara, alltså behöver man jobba med
dem så de ser sin roll i hela kedjan.
- Processen med Cleanfarms ger också jobb på landsbygden

—> Vad gör våra bönder med allt plastavfall på gårdarna idag? Skulle nåt liknande
vara bra här?
Philipp Grundmann, Tyskland
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Lyfter målkonflikten som finns kring omställning där en sida är icke-tillväxt, göra
mindre, bevara osv och den andra mer tillväxttänkande kring hur grön omställning
kan leda till utveckling och tillväxt på nya sätt

Seminarie:
Om Kriget i Ukraina

-

-

I Ukraina står lantbruk för 20% av GDP
Har drygt 70% av Europas odlade landyta
Väldigt många länder är helt beroende av import av grödor som mjöl från Ukraina
Priset på vete går, på grund av kriget, upp i hela världen liksom på många andra varor
Nu har Ukraina inte kunna exportera och har då ingen inkomst, vilket gör att de inte
kan så nu och inte kan leverera nästa år heller.
Därför måste nya vägar skapas så att inte flera år går utan Ukrainas input på
världsmarknaden
Inspel från nationella representanter från Irland, Slovenien, Skottland, Kanada, USA,
Tjeckien, European Commission och OECD kring hur man på kort och lång sikt
möter den globala krisen nationellt och tillsammans kring ökade priser på energi och
mat.
Intressant exempel från Tjeckien på billig produktion på kärnkraft som pga
marknaden i nästa skede inte bidrar till låga priser på energi för befolkningen.
Svårigheten i att bära det i relation till folket. Också skillnaden i (det låga) priset som
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bonden får i relation till dess ökade kostnader samtidigt som prisexplosionen ändå
sedan sker i nästa led. Dvs bonden får inte ökade intäkter.
EU - stor samsyn. Är självförsörjande på många varor. Bönderna kläms. Måste också
ta ansvar för den globala situationen och visa stor solidaritet och action med de länder
där svält blir faktum nu om vi inte agerar gemensamt.
Lärde oss av Covid att gemensamt och tillsammans använda ekonomiska verktyg för
att möta kris.
Krisreserv går ut för att möta utmaningen bönderna får med skenande priser för dem.
Vi måste säkra produktionen av mat.
Canada gav tydliga exempel på stöd till befolkning som också bidrar till omställning
prioriteras; som att gå från olja till elektriska värmepumpar tex.

Seminarie:
Climate Change Impacts on Coastal Communities and the Blue Economy
Bojan Furst - Newfoundland, Canada
- Kanada har två genomgripande strategier som spelar stor roll för kuster och öar Canada ocean agenda och Blue economy strategy
- Diskussionen och politiken tar sin utgångspunkt i att så stor andel - 90% av
befolkningen på Labrador och New Foundland bor längs kusterna. Gotland — hur
stor befolkning bor längs kusterna och hur adressera det tydligare? Också nationellt?
- Effekterna av klimatförändringar är massiva och tydliga
- 1,5% målet är liksom där nu - Havet har aldrig varit så varmt som nu med enorm
påverkan på i stort sett allt.
- Hurricane Earl gav 191,4 mm regn på 48 timmar och kostade massor. Vågor var 10
meter höga och högre, landmassor rasade.
- Där ser man nu att klimatförändringar och blå ekonomi måste hålla och hänga ihop att utmaning måste bli ny möjlighet när de traditionella näringarna slås ut.

Möte kring samarbete kring OECDs ökade fokus på öar framåt
Under konferensen deltog Region Gotland i ett så kallat side-meeting, dvs ett arrangerat möte
med utvalda deltagare. I mötet som OECD bjöd in till träffades representanter för den
skotska regeringen och representanter för Gotland och Näringsdepartementet. Mötet
handlade om att OECD vill fortsätta att främja arbetet med samverkan och analys kring öar.
Där lyfter OECD fram Gotland som ett gott exempel. OECD kommer att ta fram principer
och rekommendationer för öar.
I december 2022 arrangerar OECD (i Paris med även digitalt) en träff för att lansera ett paper
om sitt arbete om öar.
Skottland, som är ett land med många öar och har ett strukturerat arbetssätt kring ö-politik är
intresserade av att samverka framåt och vara del av ett nätverk tillsammans med bland annat
Gotland.
Enrique
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● Paper - december en grund för samlad statistik klar och ingen i hur man vill gå framåt
- paper presentation med andra öar digitalt i november/december
● Också skapa mer platsbaserade statistik, mining places, berg, indiginoues places och
nu öar
● TSI Commission - DG Reform vill se en fortsättning här på en andra studie med
Kroatien, Grekland och Gotland/Sverige
● Virtuellt möte kring öar
● Skottland med sina 800 öar, har en island act, har också en minister som ska bevaka
öarna och påverkan av olika
● Har en ö-plan där man sammanfattar öars särskilda förutsättningar
● En studie kring attraktivitet har två öar med
●
OECD
● ger ökad tyngd på analys och mätbarheter
● Ökar utblicken till öar också utanför EU
● Kommer ta fram principer och rekommendationer för öar - hur kan man öka öars
förutsättningar för nationell nivå
Reflektion
Intressanta samtal med mycket initierade nationella företrädare, forskare, näringsidkare,
politiker, tjänstepersoner och intresseorganisationer. Breda och världsomspännande ingångar.
Avslutning - chair of working party - framtid
● Landsbygd är inspirerande
● Människor VILL bo på landsbygden - och fler skulle vilja bo där om det gick
● Remote-work och distansarbete kan verkligen vara en möjlighet om vi gör nåt tydligt
av det - Irland gör det verkligen
● Det måste skapas värden i landsbygden. Entreprenörskap, social innovation och
tydliga värden. Se dem o utveckla dessa.
● Kunskapen som finns på landsbygden kan man kapitalisera på
● Allt är möjligt - ha kul - njut - dra nytta av litenhet och närhet
● Kris är en möjlighet - utmaningar kan ge framgång
● Entreprenörskap, innovation och ledarskap är avgörande - mer avgörande än
infrastruktur
● Vi måste också spana på vilka kunskaper och erfarenheter som krävs inte bara nu —>
utan om fem år
● Landsbygderna måste vara bättre på detta och man måste göra tydligare vägval än
städer. Städer kan köra på - landsbygderna måste agera
● Landsbygden måste i ännu högre grad än städerna ha öppet och samverkande och
inkluderande klimat så att man kan ta tillvara alla möjligheter. Vara ännu mer öppet,
ännu mer internationellt, ännu mer samverkande inom och med andra än städer!
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● Landsbygderna måste vara starkare och bättre och längre och djupare än städer och
urbana områden!!
Slutsatser:
- Politik och policys behövs som adresserar klimatförändringar i kustorter utifrån både
behov och möjligheter
- Nationella Blå Strategier kring ekonomi är viktigt och bör kompletteras med den
lokala nivån och lokal innovationskraft
- Forskning och informationsutbyte där best practice lyfts för kollektivt lärande är
avgörande för att man lokalt ska kunna organisera och gynna blå och gröna företag
- Kustregioner och öar har särskilt goda förutsättningar för vindkraft
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Reserapport
Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)
Roland Engkvist, RSF
Möte, datum, plats, eventuell länk
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly, Helsingfors den 26-27
september 2022
Nätverk/sammanhang
Conference of Peripheral and Maritime Regions
Finansiering (t.ex. EU projekt, extern finansiering, stöd internationella strategin)
CPMR är ett prioriterat internationellt nätverk enligt Region Gotlands
internationella strategi 2021-2024. Region Gotland är medlem i 2 geografiska
kommissioner: Baltic Sea Commission, samt i Island Commission.

Beskrivning
Markku Markkula, ordförande i Nylands Förbund och ordförande i CPMR BSC
Energy & Climate Working Group, inledde med att berätta om
Helsingforsregionens mål för klimatneutralitet, ökade innovationsinvesteringar,
>80% sysselsättningsgrad med smart specialisering kopplat till hållbarhet.
Östersjöregionen är en närhemmamarknad för samarbete, EU som en
hemmamarknad. Och han lyfte fram entreprenörsandan som drivkraft för
omställningen och samarbetet i Östersjöregionen.
Jari Nahkanen, ordförande i CPMR BSC och Styrelseledamot för Region
Österbotten, lyfte fram CPMR BSCs arbetsgrupper som har varit och är aktiva
inom energi, transport, arktiska frågor och därmed påverkat EU-nivåns utformning
av policies.
Eleni Marianou, CPMR generalsekreterare, betonade att det behövs europeiska
samarbetslösningar för att hantera globala hot som drabbar oss. Hon menade att
CPMRs medlemmar är de som drabbas först av globala kriser och kriser med våra
grannar som i fallet med Ryssland. CPMRs medlemmar har genom att samarbete
påverkat utformningen av gemensamma lösningar och förhållningssätt på europeisk
nivå för att hantera kriser. Idag är CPMR den mest framträdande och kända
lobbyorganisationen.
Lucille Erhart påminde om CPMRs 50-årsjubileum som äger rum nästa år i
Bretagne i oktober.

Session Increased regional cooperation for a stable Baltic sea region –
how do we go forward?
Alla tre talare återkom till att ett nutida Ryssland inte kan delta i programmen, att
Rysslands uttåg ur samarbetena delvis har medfört att de återstående parterna
kunnat gå mycket snabbare fram tillsammans, men att ett framtida Ryssland
behöver komma tillbaka för att klara av gemensamma utmaningar kring att rädda
haven och gränsregional utveckling i EUs egna gränsregioner.
I panelen deltog:
Johannes Schrapps, ordförande i Baltic Sea Parliament Conference och
Bundestagledamot.
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Grzegorz Poznanski, Generaldirektör för Östersjörådet.
Elina Hakonen-Meddings, acting Head of Unit in the Unit for Macro regions,
DG Regional and Urban Policy, EU-kommissionen.
Från golvet kom inspel kring hur samarbetet kan hjälpa Ukraina och säkerställa
Ukrainas framtid som en oberoende stat, energikrisens inverkan på samarbetet och
att göra faktabaserade val avseende investeringar för att göra sig oberoende av rysk
olja och gas, att gränsregioner till Ryssland har upphört med allt samarbete över
gränsen och nu ser över sina strategier, oro över att Interregprogrammens
investeringar kommer att styras från gränsregioner med Ryssland till andra regioner.

Session Towards sustainable and resilient tourism in the Baltic Sea
Region
Harry Bouveng inledde med att sammanfatta trender och flöden av resande under
pandemin, effekterna för kompetensförsörjning och klimatförändringar. Nya
medlemmar välkomnas till arbetsgruppen.
En personlig fundering är om det skulle kunna vara något för Gotland att engagera sig i?
I panelen deltog:
Tiina Perho, (Egentliga Finland) ordförande i BSC Maritime Working Group
Harry Bouveng, (Region Stockholm), vice ordförande i BSC Maritime Working
Group
Hanna Honkamäkilä, (Region Österbotten), EUSBSR PA Tourism
Från golvet framfördes erfarenheter av att arbeta hållbart tillsammans för att stärka
beredskapen för ökade besöksantal (Gotland, se skriftligt anförander), digitalisering,
utbildning, finansiellt stöd från staten till regionerna, utmaningar kring klimatet,
kriget i Europa, energikostnader och inflation, kompetensbrist. Den 1 december
äger 14th Baltic Sea Tourism Forum rum.

Session Present and Future Policy: Main challenges from a Baltic Sea
Region Perspective
Francesco Molica, CPMR Regional Policy Director, inledde med att jämföra
sammanhållningspolitiken och RRF (Recovery and Resilience Facility). Det finns
utmaningar för sammanhållningspolitiken med regeländringar, förseningar. Därtill
används sammanhållningspolitiken för att ta sig an allt fler behov och agera
snabbare på uppkomna kriser. Det är oerhört svårt att säga vad
sammanhållningspolitiken post-2027 kommer att karakteriseras av, menade Molica.
Diskussionen rör sig kring synergier, flexibilitet, den europeiska planeringsterminen,
mer av lokala och regionala strategier.
Kan vi få till en sammanläggning av de bästa delarna från sammanhållningspolitiken
och RFF? Molica använde tennisspelare som representanter för respektive del, där
Stefan Edbergs spelstil motsvarade traditionell sammanhållningspolitik, Andre
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Agassi den nya återhämtningspolitiken, men att det kunde bli i form av en ny
hybrid som är Roger Federer (Edberg tränar honom).
Från golvet framfördes att nationell nivå lyssnar mindre än EU-nivån till
regionernas erfarenheter, att det behövs förstärkt flernivåsamverkan och öppenhet,
ta hänsyn till regionala särdrag, mer fokus på resultat i projekten.

Session Towards a more conected Baltic Sea Region
Talarna berörde TEN-T korridorernas utveckling, arbetsgruppens inspel till
översynen av TEN-T, samverkan med CPMR North Sea Commission, krigets
påverkan av TEN-T samt effekterna för transportsektorn, det inbördes beroendet
mellan energiförsörjning och transportarbetet samt vägvalen som behöver göras för
att investera i förnybar energi och lagring, särskilt vätgas betonades.
Magnus Lagergren presenterade en kartläggning utifrån svar från 9 av
medlemmarna kring introducering av alternativa bränslen (bio, el, LNG etc.).
Svaren visar att regionerna genomför piloter, ofta kring kollektivtrafik, i samverkan
med privata aktörer.
I panelen deltog:
Bosse Andersson, (Region Stockholm), ordförande i CPMR BSC transport
working group
Magnus Lagergren (Region Örebro), vice ordförande, CPMR BSC transport
working group
Pekka Komu (Päijenne-Tavastland), vice ordförande, CPMR BSC transport
working group
Från golvet framfördes framförallt inkludering/exkludering av noder och hamnar i
TEN-T, däribland Östersund/Åre som önskar bli utsedd till en urban nod, och
Österbottens hamn i Jakobstad. Även land-sjöomlastning, luckorna i TEN-T nätet
mellan Oslo-Stockholm, angelägenheten att inte enbart bero av EU-fonder på
längre sikt.
Arbetsgruppen arrangerar den 23-24 november ett möte i Nynäshamn.

Session Towards a more energy resilient Baltic Sea Region based on
territorial strengths
Talarna berörde skogen och forskningen kring dess mångfaldiga betydelse,
digitaliseringen och den gröna omställningen som kommit längst i Östersjöländerna
inom EU, energisäkerhet och strävan efter oberoende av rysk gas och olja och
strävan efter att bli mindre beroende av Kina för tillgången till kritiska råvaror för
att klara omställningen utan att för den skull skapa handelshinder, REPowerEU
med sina två led avseende investeringar i förnyelsebar energi och energibesparingar.
Britt Karlsson Green påminde om Marienborgdeklarationen och möjligheten att
bistå Ukraina genom att investera snabbt i förnyelsebar havsbaserad vindkraft, och
samtidigt de utmaningar som vi står inför: hamnkapacitet, kunskaper och
kompetens, snabbare tillståndsprocess för att nämna några.
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Henna Virkukunen betonade behoven av omfattande investeringar i havsbaserad
vindkraft men att processerna för att fatta beslut behöver bli betydligt snabbare.
Hon betonade även gruvnäringen i de nordiska länderna för Europas omställning:
”Om det ska göras något så är de nordiska länderna, för vi har kunskaperna och vi
vet hur vi kan göra det på ett sätt som är mer hållbart än någon annanstans på
jorden”
I panelen deltog:
Markku Markkula (Helsingforsregionen), Ordförande i BSC Energy & Climate
working group
Britt-Inger Green, (Region Skåne), regional strateg
Henna Virkukunen, MEP
Från golvet lyftes frågor kring förutsättningar att återindustrialisera där Henna
svarade att EU tar initiativ för att öka produktionen av halvledare och att det pågår
fler initiativ i samverkan med europeisk industri för att möjliggöra investeringar i
teknologiskt kritiska branscher. Norrbotten lyfte de inbyggda målkonflikterna med
EUs elförsörjning (som går att bygga ut) och elsuveränitet (ökad el-patriotism).
Östergötland lyfte vikten av att EU-lagstiftning utformas så att varje regions
potential att bidra till omställning frigörs och inte hindras (återkommande förslag
från EU-kommission och Parlament att begränsa biomassa).
Diskussionen var den mest dynamiska och intressanta då den verkligen klarlade hur
komplext beslutsfattande är och val som behöver göras samtidigt som det finns
enorma mängder fakta att ta in simultant.

Helsingfors Nyland – 2022 European Entrepreneurial Region
Simo Karetie, Project Manager vid Nylands Förbund
Helsingfors Nyland har fått utmärkelsen för sin positinering som grön, digital,
cirkulär och entreprenöriell region.
Helsingforsregionen ligger högt i många rankingar, liksom Finland, men energi- och
kostnadskrisen är en riskfaktor och det behövs fler investeringar för att behålla
positionerna. Ett initiativ för att kraftssamla heter Helsinki-Uusimaa Circular Valley
som lanseras nu. En intressant information är att när det gäller start ups är det
samlade årliga värdet av investeringar 48,2 miljarder euro i Finland varav hela 40
miljarder i Nyland, en stark koncentration till huvudstadsregionen.

Session Towards a Baltic Sea Region more connected with the Arctic
Nyckelbudskap från arbetsgruppen är att arbeta tillsammans med och se
befolkningen som bor i Arktisk, tillvarata potentialen med grön tillväxt i Arktis,
utbyggnad av hållbar infrastruktur och förstärk konnektivitet mellan Arktis och den
europeiska marknaden, involvera fullt ut lokala och regionala företrädare inom
ramen för ett rådslagsforum.
Ambassadören menade att den gamla agendan för Arktis var att integrera Ryssland i
Europas värderingar, men den agendan är död. Den nya är nu att integrera Arktis
mer i den europeiska marknaden. Det svenska ordförandeskapet kommer behöva
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driva på arbetet kring Arktis i EU. Ambassadören menade att fokus nu helt har
förändrats till att handla om säkerhet och försörjning i Arktis efter Rysslands krig i
Ukraina. Ambassadören efterlyste mer ”oljud” i Bryssel och en balansering mot
Bryssels fokus mot Medelhavet.
I panelen deltog:
Tomas Mörtsell (Region Västerbotten), ordförande i BSC Arctic Task Force
Jari Vilén, Finlands ambassadör för Barents Hav och den Nordliga Dimensionen,
UD Finland
Från golvet kom inlägg om att just betona Arktis befolkning och dess företrädare,
invändningar framfördes mot ambassadörens bild av en kantring mot syd då det
händer mycket i norr, instämmande med ambassadören att nordliga regioner måste
återfinna sin territoriella plats när gränsen till Ryssland blir en vägg och
gränssamarbetena med Ryssland helt upphört.

ÅRSMÖTE
Ny medlem: Region Östergötland
Julie Tran, regionråd i Region Östergötland, presenterade sin region och lyfte
bland annat fram Östergötlands starka forskningskluster. Region Östergötland ser
att CPMR täcker de områden som Östergötland vill driva. De frågor där
Östergötland vill och kan bidra inom CPMR handlar om transporter, samt om
energi och klimat.
Lucille Erhart presenterade några highlights från verksamhetsrapporten, med 19
medlemsregioner från 4 länder. Just CPMRs starka lobby går till enligt följande: 1)
vad vill vi (medlemmarna) påverka; 2) när ska vi vara aktiva i lobbying, tajming är
helt avgörande att följa kalendern och veta när man kan göra vad, från
kommissionen till EP, 3) vem ska man lobba mot, i EP finns väldigt många MEP
men endast få är nyckelpersoner för respektive fråga, 4) vad lobba med, expertis
från tjänstepersoner och förtroendevalda som möter och söker upp dem vi lobbar
mot och tar diskussionen. Inspel till CPMRs budskap från medlemmarna är helt
avgörande för att framgångsrikt kunna påverka!
Aktivitetsrapporten godkändes.
2022 Resolution CPMR BSC
Den godkändes med sina tillägg, se bifogad.
Finansiell rapport godkändes
Budgetförslaget för 2023 baseras på 19 medlemsregioner som godkändes
Framtiden för BSC sekretariatet
Region Västerbotten har varit värdregion för sekretariatet.
För den nya mandatperioden 2023-2024, var förslaget att Region Österbotten ska
vara värdregion.
Region Stockholm föreslog att ExCom ska se över för- och nackdelar med
sekretariatets lokalisering utifrån sekreterarens livssituation.
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Beslut: Region Österbotten ny värdregion för sekretariatet för 2023-2024
Sekreterarens förnyade kontrakt för 2023-2024 godkändes

Valärenden
Tomas Mörtsell, Region Västerbotten, föreslagen som ordförande och valdes!
Tomas höll ett tacktal, berättade att han lever på den gård där han föddes som
tredje generationen, i Storuman. Han menade att BSC arbetar med relevanta teman
och att samarbetet med andra geografiska kommissioner i CPMR kan fortsätta att
stärkas.
Richard Sjölund, Region Österbotten, föreslagen som vice ordförande och
valdes!
Richard höll också ett tal och där han såg fram emot samarbetet med Tomas
Mörtsell, och han tackade Jari Nakhanen för allt arbete som han lagt ner och
intresse och tillgänglighet för CPMR-relaterade frågor.
Romek Kosenkranius, valdes till andre vice ordförande.
Samtliga förslag till ExCom valdes, för Sveriges del Gustav Hemming som full
member, och Pontus Lindberg som alternative member.

Övriga frågor från sekreteraren
CPMR kommer att sända ut förfrågningar till alla medlemmar om ordförande eller
vice ordförande i arbetsgrupperna.
Vem vill vara värdregion för CPMR BSC GA 2023? Kontakta Lucille.
Jari Nakhanen höll sitt avskedstal, där han återkom till Östersjöregioners bidrag
till Europa som behövs mer än någonsin i EU. Samarbete!
Och Tomas Mörtsell höll ett tacktal till Jari Nakhanen.
Sen avslutade den nyvalda ordförande CPMR BSC GA 2022.
Därefter gick färden vidare för flera av deltagarna till Villmanstrand för att vara
med på Östersjöstrategins årliga forum.

Ny ordförande Tomas Mörtsell, Region Västerbotten, 2023-2024, med sin
styrelse och sekreterare Lucille Erhardt
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Region Gotland Reserapport
Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)
Roland Engkvist, RSF
Möte, datum, plats, eventuell länk
EUSBSR Annual Forum, i Villmanstrand, Finland, den 28-29 september 2022

EUSBSR Annual Forum 28.–29.9.2022 in Lappeenranta
(annualforum2022.eu)
Nätverk/sammanhang
Mötesplats för arbetet med Östersjöstrategins genomförande.
Finansiering (t.ex. EU projekt, extern finansiering, stöd internationella strategin)
Ej aktuellt

Beskrivning
Inledningsvis spelades det mycket dramatisk klassisk musik, Star Wars-aktigt som
en kollega från Nylandsförbund uttryckte det. Kanske tänkt som en inramning till
att vi befann oss endast några kilometer från den ryska gränsen.
Både Pekka Haavisto, Utrikesminister Finland, och Bettina Martin,
Mecklenburg-Vorpommerns minister för forskning och kultur, betonade
flernivåsamverkans betydelse för att stärka samarbetet ännu mer nu i de tider som
Europa går igenom med Rysslands krig.
Bettina Martin: ”Östersjöstrategin hade som mål att Ryssland skulle vara en del av
samarbetet. Järnridån är idag tillbaka, som separerar demokratierna från Ryssland. ”
Vad kan då makroregionala strategier bidra med? Samarbete skapar tillit och ger
resultat och särskilt energiområdet var något som samtliga talare och panellister
under de två dagarna återkom till, däribland EU-kommissionären.
Elisa Fereira, EU-kommissionär, lyfte att kommissionen som en följd av
Rysslands invasion av Ukraina har tagit fram ett antal paket. Först, stöd till
flyktingar från Ukraina, CARE För det andra, restriktiva åtgärder mot Ryssland och
Belarus. För det tredje, åtgärder för att säkerställa energisäkerhet. Just
energiområdet är något som det makroregionala ramverket kan användas för att
motverka effekterna av Rysslands aggression, enligt kommissionären.
Så var det hälsopaus med hjärnövningar! Ett mycket uppskattat inslag.
Panelsamtal
1) What are the most important issues in the Baltic Sea Region in need of
urgent attention?
2) What have we achieved despite the crises? Key lessons?
3) The way forward? How to continue coooperating successfully?
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På den första frågan nämnde panelen energisamarbete och omställning, bli
oberoende av fossila energikällor, säkerhetsfrågan inklusive cybersäkerhet, och
vikten av att inte tappa kontakten som policymakers med medborgarna.
På den andra frågan menade Haavisto att det behövs en starkare civil komponent i
makroregionala samarbetet som inkluderar det civila samhället så att det inte blir ett
allt för formellt samarbete. Andra talare tog upp betydelsen av att vara mer lokala,
att Östersjösamarbetet har visat sig vara ett av de starkaste transnationella
samarbetena som finns, att samarbete medfört framsteg för havets ekologiska status
även om det finns mycket kvar att göra, handeln mellan länderna.
På tredje frågan framförde panellisterna bland annat att vi måste inse att Ryssland
inte kommer vara en del av samarbetet under väldigt många år framåt. För att bli
oberoende av rysk energi behöver investeringar främst genomföras av privat sektor
där EU-finansiering kan bistå och komplettera.
Från publiken ställdes en mängd frågor digitalt kring samarbetet, hur involvera
medborgare och då särskilt de unga, samt att göra samarbetet mer känt och
anpassningsbart till rådande omständigheter.
Lunch

Efter lunch följde jag en session om Innovation
Christian Ketels, Harvard Business School, menade att Östersjöregionen
kommer att växa mindre än andra regioner nu när globaliseringen förändras och det
geopolitiskt inflytande betyder allt mer liksom och marknadsstorlek. Så de små
öppna ekonomierna som varit så framgångsrika i vår del av världen måste finna en
ny innovations- och tillväxtmodell. Vad blir då vår strategiska positionering?
Innovation in the region? Or innovation as a region?
Arbetar vi med de rätta områdena? Sätter vi till resurser till våra
innovationspolicier?
Ketels genomgång kom in på : Utmaningsdriven innovation, digital transformation,
samskapande nätverk. Han konstaterade att de flesta offentliga resurser som tillsätts
fokuserar på globala och nationella innovationssamarbeten. Inte
nordiska/Östersjöområden.
En annan utmaning är att innovation har blivit alltmer global, där akademin leder
utvecklingen och har globala nätverk. Att då få akademin att arbeta i
Östersjöområdets sammanhang är inte lockande, menade Ketels. Samtidigt finns
det lokala små hotspots i Östersjöområdet med stark innovationsdrift. De finns i
Stockholm och andra städer och på många olika platser.
Vilka är de viktiga områdena, där regional samverkan kan ge resultat? Han talade
engelska och använde då begreppet gemensam (common) utifrån några exempel:
Off shore vindkraft (common action); vi har en heterogen sammansättning av
administrationer och styrelsefformer men behöver ensa rösten (common voice);
break through innovation med en utmaningsfond (common tool).
Ketels avslutade sitt anförande med att notera att det fanns en högpolitisk närvaro
och engagemang när strategin grundades. Idag finns få politiker som skulle vilja
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leda och bli kända som en Östersjöförespråkare. Det ledarskapet har glidit över till
myndigheter och experter att genomföra.
Min egen reflektion är att Ketels upprop för nytänkande kring innovationspolicy är högaktuell.
För Gotlands del kan det handla om att betona mer det geopolitiska läget, säkerhet, sårbarhet och
resiliens. En utmaningsfond som han föreslog för Östersjöområdet, där industrin bidrar med
medel, skulle i det avseendet kunna fungera som en katalysator.
Sedan kom ett förinspelat inslag med Sirpa Piätikäinen, MEP, som pratade om att
gå från sektorsstyrning till hållbarhetsstyrning. Piätikäinen betonade att flera
områden behöver samverka för en grön omställning, såsom lagstiftning,
skattepolitik och att resurseffektivitet måste vara en ledstjärna!
Sandra Särav, näringsdepartementet i Estland. Där arbetar man med att stimulera
real time economy och digitalisering som affärsmodell då data och
databasstrukturerad infrastruktur kan minska den administrativa bördan. Särav
återkom flera gånger till att det ställer krav på tillgång till högkvalitativ data, och
data som kan delas. Det ger enorma ekonomiska vinster och driver den gröna
ekonomiska omställningen, då det handlar om resurseffektivitet.
Lukasz Wawer, direktör för Digitalt tranformationscenter i Utbildnings- och
Forskningsdepartementet i Polen, tog upp skolan och insatser som görs för att
stimulera elevernas intresse för matematik teknik, samt laboratorier där studenter
kan testa och lära mer om moderna teknologier. Det handlar om ett innovativt sätt
att undervisa, och allt fler tjänster digitaliseras. Polen förbereder även för digitala
högskoleexaminationer.
Patrizia Busolini, DG MARE, berättade om en plattform för smart specialisering
inom den blå ekonomin. Plattformen är under uppbyggnad och ska ge vägledning
för hur den blå sektorn ska kunna få fram fler hållbara affärsmodeller genom
samverkan och samarbete. Det handlar om kapacitetsuppbyggnad, utbildning,
nätverkande. Den 25 oktober på Kreta blir det ett heldagsmöte med samtliga
makroregionala strategier närvarande om plattformen. Finansiering finns inom
ramen för BLUE INvest EU-programmet.
I det andra passet med parallella seminarier valde jag att gå på Energi and
Connectivity of the Region
Torbjörn Hoffstad, seniorråd vid Norwegian Directorate for Civil Protection
(DSB), Norge, betonade fyra områden som har betydelse för elsektorn: speed, AI,
regleringar, standarder.
Karen Marie Sandgren, Nordic Energy Connection, kom in på att det nya i
energiområdet är behovet av att föra samman utrikesdepartementen, Totalförsvaret
och energisektorns aktörer. Sandgren menade att den gröna omställningen och
energisäkerhet går att kombinera.
Esa Vakkilainen, professor vid Laappeenranta University of Technology,
underströk att det nu handlar om att gå från innovation till utrullning, samt att
biomassa som energiform har en roll att spela, inte minst i Villmanstrand där
Finlands största vätgasproduktion finns liksom sulfit-anläggning.
I diskussionen återkom de till att utmaningen handlar om att göra smarta och kloka
investeringsval utan att investera fast sig i en given teknik utan sträva. Så vad ska då
beslutsfattarna göra? På kort sikt menade panellisterna att fokus behöver vara på
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insatser kring energibesparingar. Det handlar även om att effektivisera
användningen av biomassa. På medellång sikt handlar det om att frigöra den
potential som vindkraften har i Östersjöområdet. På längre sikt, då kan en översyn
av dagens användning av kärnkraft göra det möjligt att skapa bidra till
energiförsörjningen.
Utmaningarna för att rulla ut och genomföra handlar främst om tillgången på
kritiska material som behövs för den gröna omställningen, samt om tillgången på
expertis och kompetens.
Min egen reflektion är att Gotland utgör kanske den region som andra regioner, industri och
akademi skulle ha mest ut av att samarbeta med när energisäkerheten enligt Sandgren alltmer
handlar om att föra samman utrikes- och säkerhets- och försvarspolitik med energiproduktion och
energisäkerhet.
Hela konferensen avslutades med en genomgång av finansieringsmöjligheter, med
utgångspunkt i Interreg Baltic Sea
Projekt och plattformar utvecklas inom Interreg Baltic Sea. I juni 2022 beslutades
17 småprojekten, och 31 kärnprojekt.
Diskussionen kom in på testbäddar för att prova genomförande av policy inom
fysisk planering, innovation och energi.
Elina Veidemane, samordnare för EUSBSR policy area Spatial Planning, VASAB
Esa Kokkonen, Coordinator of the EUSBSR policy area Innovation, Baltic
Institute of Finland
Edvarts Emersons, Coordinator of the EUSBSR policy area Energy, Ministry of
Economics of Latvia
Programmet har tre aspekter omställning till ett grönt och resilient samhälle inom
tre tematiska områden: innovativa samhällen, vattensmarta samhällen,
klimatneutrala lösningar genom transnationellt samarbete i Östersjöområdet.
Det finns fortfarande 142 miljoner euro tillgängliga. Småprojekt omfattar medel
upp till 500 000 euro, kan pågå i 24 månader. Kärnprojekten har ingen
budgetbegränsning, kan pågå upp till 36 månader.
Utlysningar på gång? Ja, det hänvisades till att hålla koll på sekretariatets nyhetsbrev
och hemsida.
Under Gateway for applicants finns all information och vägledning för den som
önskar ansöka. Är man helt ny och inte vet hur man ska gå tillväga, finns det en
sida på interreg-baltic.eu/funding där man kan testa sin idé. Det finns även en
matchmaking.interreg-baltic.eu för att finna partners. Det går även att utveckla sin
projektidé på den sidan tillsammans med andra eller på egen hand.
Begreppet embedding används och syftar då till att finna synergier med andra
finansieringskällor. Det kan handla om andra Interregprogram, ERUF, ESF + och
sammanhållningsfonden. Därtill finns de centralt hanterade programmen, EIB,
nationella finansiella källor.
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Bild från panelsamtal: Finlands utrikesminister Haavisto diskuterar
Östersjösamarbetet
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Christian Ketels, Harvard Business School, var den enda som fysiskt befann
sig på plats i innovationspanelen – en hybridform som inte inbjöd till dialog
mellan panellisterna – och gjorde en stark insats i att anmoda
Östersjöregionerna att tänka om sina innovationsstrategier till följd av
Shifting Context of Global Innovation.

Paus med hjärngymnastik var ett populärt inslag
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Rapport från FN:s politiska högnivåforum för hållbar
utveckling (HLPF) 5–15 juli 2022
Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)
Andreas Unger, regionråd
Möte, datum, plats, eventuell länk
Årligt uppföljningsmöte av de globala målen, 5-15 juli 2022, New York, Förenta
Staterna.

Den 5–15 juli ägde FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2022
rum på plats i New York för första gången sedan 2019. Temat för årets forum var
att bygga en bättre värld efter covid-19-pandemin.
Sverige deltog med en bred delegation med representanter från bland annat
civilsamhället, riksdagen, forskarsamhället, myndigheter och lokal och regional
nivå. Ungdomsperspektivet hade en särskilt framträdande roll under forumet och
även i den svenska delegationen genom två ungdomsrepresentanter från LSU.
Delegationen leddes av statssekreterare Anders Grönvall, Miljödepartementet,
som framförde det nationella anförandet, se bilaga 1. För delegationslista, se bilaga
2. Den svenska delegationen gjorde stort avtryck och deltog aktivt i både det
officiella programmet och i sidoevent, liksom genom omfattande kommunikation i
sociala media. Sveriges inkluderande delegation, inklusive valet att erbjuda
talarmöjlighet från den svenska stolen för civilsamhällesrepresentanter, rönte stor
uppmärksamhet och uppskattning, inte minst från civilsamhällesgrupper på plats i
New York som i övrigt sett sitt utrymme vid FN krympa. Mångfalden i delegationen
öppnade upp för intressanta diskussioner och uppslag. Ett återkommande ämne
har varit hur lärdomarna från HLPF kan användas på hemmaplan, i delegaternas
egna organisationer och genom nya samarbeten.
Budskap från FN:s generalsekreterare António Guterres
”Our world is in deep trouble – and so too are the Sustainable Development Goals.
Time is running out. But there is still hope.”
Det var GS Guterres inledande ord vid öppnandet av högnivåsegmentet. Budskapet
till världens ledare var glasklart. Världen befinner sig i en ödesmättad tid. 94 länder
och 1,6 miljarder människor påverkas av Rysslands invasion av Ukraina i form av
ökade livsmedels- och energipriser och en avsaknad av tillgång till finansiering. 100
miljoner människor är på flykt, den största siffran någonsin. Planetens största
ekosystem – hav och skogar – är i fara. Diskrimineringen av kvinnor och flickor
fortsätter. Guterres hade fyra direkta uppmaningar om vad som behövde göras:
1) återhämtning från covid-19-pandemin i alla världens länder;
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2) hantera mat-, energi- och finanskrisen;
3) investera i människor och skapa ett nytt socialt kontrakt, satsa på
utbildning och jämställdhet m.m.;
4) inte fördröja ambitiösa åtgärder för klimatet.
Guterres underströk även vikten av Our Common Agenda och refererade till The
Sustainable Development Goals Report 2022 som betonar allvaret i den situation
världen står för. Samarbete är avgörande för att hantera rådande utmaningar och
uppnå Agenda 2030 innan det är för sent. Guterres talade om utbildning och
Transformative Education Summit som hålls i höst av FN. Vidare lyftes att det var
ett “kollektivt självmord” att inte arbeta för att uppnå 1,5 gradersmålet.
Tematisk granskning av genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling
Under årets HLPF granskades särskilt genomförandet av mål 4 om utbildning, mål
5 om jämställdhet, mål 14 om hav och marina resurser och mål 15 om ekosystem
och biologisk mångfald. Därtill behandlades likt tidigare år även mål 17 om
genomförande och globalt partnerskap, den tvärgående principen om att inte
lämna någon utanför (LNOB) samt låginkomstländers (LICs) och små önationer
under utvecklings (SIDS) särskilda sårbarhet. Utöver officiella sessioner ägde även
ett stort antal särskilda sessioner, seminarier och sidoevent rum. Sveriges officiella
sidoevent anordnades tillsammans med Formas och fokuserade på mål 14 och
vikten av breda partnerskap.
Den tematiska granskningen genomsyrades av de senaste årens tillbakagång i
genomförandet av Agenda 2030 till följd av multipla kriser och konflikter. Särskilt
lyftes covid-19-pandemin, klimatkrisen och livsmedelskrisen samt det faktum att
redan utsatta grupper som kvinnor, unga och barn drabbats hårdast. Vikten av ökat
fokus på utvecklingsfinansiering (Financing for Development, FfD) och
sammankopplingen av Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda betonades
också. Trots tillbakagångar och rådande kriser fanns en optimism för framtiden, inte
minst då Agenda 2030 utgör en tydlig gemensam vägkarta framåt.
Mål 4 om utbildning
Mål 4 granskades senast 2019. Då var världen långt ifrån att nå utbildningsåtagandena
till 2030. Nu står världen inför en global utbildnings- och lärandekris på grund av
brister i utbildningskvalitet, jämlikhet och inkludering, särskilt för flickor,
ursprungsbefolkningar och människor som lever i fattigdom, konfliktdrabbade
områden och humanitära kontexter. Covid-19-pandemin har lett till växande
utbildningsklyftor i världen. Den tillfälliga stängningen av skolor har påverkat mer än
91 procent av eleverna världen över. 1,6 miljarder barn har inte gått i skolan, inklusive
369 miljoner barn som är beroende av skolmåltider för daglig näring. Skolstängningarna
har också inneburit att antalet barnäktenskap har ökat och att fler flickor och unga
kvinnor riskerar att bli gravida. Utan stor global handlingskraft kommer en omfattande
global utbildnings- och lärandekris vara ett faktum för kommande generationer.
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Flera talare lyfte att jämlik utbildning inte är ett privilegium utan en mänsklig rättighet
och att genomförandet av mål 4 är en förutsättning för genomförandet av hela Agenda
2030. Att investera i utbildning är därför den bästa vägen framåt.
För att bygga tillbaka bättre och mer inkluderande utbildningssystem som möjliggör
livslångt lärande krävs resursmobilisering såväl nationellt som internationellt liksom
ambitiösa och holistiska policyförändringar. Det är också viktigt att unga ses som
stakeholders, inte bara ”mottagare” av utbildning.
Sessionen visade även på hur nya innovativa lösningar inom lärande uppstått under
krisen. Pandemin har inneburit en möjlighet att bygga en gemensam agenda och skapa
utbildning av kvalitet som inte lämnar någon utanför. Vad gällde ny innovativ teknologi
underströks samtidigt att olika länder har olika förutsättningar.
Under den officiella sessionen om mål 4 tog Sverige ordet genom Cathrin Alenskär,
internationell strateg i Umeå kommun, som betonade vikten av internationellt
samarbete som ett verktyg för att främja demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling,
se bilaga 1.
Perspektiv från granskningen av mål 4 ska lyftas in i kommande Transforming

Education Summit som äger rum under UNGA i september 2022.
Mål 5 om jämställdhet
Inget land i världen har uppnått mål 5 om jämställdhet och det mesta tyder på att
inget land kommer att lyckas med det till 2030. Covid-19-pandemin har belyst och
intensifierat rådande diskriminerande strukturer. Särskilt utsatta är kvinnor och
flickor som redan befann sig i sårbara situationer. Könsrelaterat och sexuellt våld
(SGBV) liksom barnäktenskap har ökat. Flickor och unga kvinnors skolgång har
drabbats särskilt. Under pandemin har hälsosektorn till 70 procent utgjorts av
kvinnor som därmed upplevt en ökad risk att utsättas för viruset. Med ökat ansvar
för hemarbete och med minskat arbetskraftsdeltagande har även kvinnors
ekonomiska egenmakt påverkats negativt. Såväl diskriminerande lagstiftning som
informella sociala normer och värderingar lyftes som hinder för jämställdhet och
kvinnor och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, inte minst SRHR.
För att återuppbygga mer hållbara system, inte minst sociala trygghetssystem,
behöver länder ta lärdomar från tidigare och rådande kriser och konflikter. Kris- och
konflikthantering behöver jämställdhetsintegreras.
Många länder lyfte behovet av att uppmärksamma flickor och kvinnors särskilda
utsatthet i krig och konflikt. Kvinnors särskilda utsatthet när det gäller
klimatförändringarna var också ett återkommande tema.
Flera länder menade att det finns en polarisering mellan konservativa religiösa
värderingar och mänskliga rättigheter, framför allt när det gäller jämställdhet och SRHR.
Den retoriska användningen av konservativa värderingar som ett sätt att legitimera
attacker mot jämställdhet och SRHR lyftes även av Rashima Kwatra, internationell
policyrådgivare på RFSL. Kwatra gjorde ett anförande från den svenska stolen vilket
hyllades av många i salen, se bilaga 1. Bl.a. underströks betydelsen av ett intersektionellt
jämställdhetsperspektiv. Sveriges feministiska utrikespolitik, inklusive finansiering av
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civilsamhällesorganisationer som arbetar för jämställdhet, lyftes som kraftfulla
instrument för främjandet av mål 5.
Flera sidoevent adresserade det rådande bakslaget mot jämställdhet och SRHR.
Det globala bakslaget har nått nya nivåer då rättigheter inte bara förvägras utan även dras
tillbaka. Antifeministiska krafter har mobiliserat sig på nya innovativa sätt och lyckats
hålla ett paralyserande grepp om flertalet FN-förhandlingar. GS Guterres framförde att
han har noterat en ökning av kvinnofientligt, rasistiskt och homo- och transfobiskt
språk i politiska ledares anföranden.
Under HLPF förnyades mandatet för FN:s oberoende expert mot diskriminering på
grund av sexuell läggning och könsidentitet (SOGI) Victor Madrigal-Borloz. Den
centrala betydelsen av detta mandat för synliggörandet av HBTQI-rättigheter på FNnivå betonades av flera aktörer. Det internationella samfundet och regeringar
uppmanades tydligt stå upp för HBTQI-rättigheter.
Gotland blev omnämnt vid ett tillfälle under mål 5, mycket på grund av vårt arbete med
Tanzania om jämställdhetsjobbet.
En personlig reflektion som gäller för både mål 4 och 5 är att det finns en rädsla för att man bekräftar
varandra mer än att verkligen beskriva sin situation. Frustrationen var efter dessa två mål
uppföljningarna stor, det är mycket prat och känslan av verklig handling var låg. Antalet deltagare
gör det extremt svårt att i plenum få fram budskapen.

Mål 14 om hav och marina resurser
Granskningen av mål 14 ägde rum i ljuset av FN:s andra havskonferens i Lissabon
27 juni-1 juli 2022.
Trots att vi idag är långt ifrån att nå mål 14 har det under de senaste åren skett en
del framsteg. Hav och marina resurser har fått ökat utrymme på den globala
dagordningen, många länder har lovat att uppfylla målet om att skydda 30 procent
av världens hav till 2030, en bindande multilateral överenskommelse om att
förbjuda subventioner för fartyg som fiskar illegalt har undertecknats och beslut
har tagits om att initiera förhandlingar om ett globalt avtal för plastföroreningar.
Det har skett en förändring i fokus i arbetet, från att sätta haven på agendan till att
genomföra mål 14 och säkerställa hållbara blå ekonomier och hållbart nyttjande av
haven.
Mål 14 är det mest underfinansierade målet. Under senare år har det dock skett
en ökad finansiering till havsforskning, inte minst från den privata sektorn.
Framgent behövde fokus för forskningen ligga på partnerskap, tvärvetenskap, den
mänskliga dimensionen och kommunikation av vetenskapliga resultat. Nästa Global
Ocean Science Report planeras till 2024/2025. För att accelerera genomförandet av
mål 14 lyftes även vikten av innovativa samarbetsramar, ökad finansiering och ett
havs-klimat-biodiversitetsnexus, inte minst inför COP15.
Thomas Klein från Havs- och vattenmyndigheten gjorde ett inlägg från den
svenska stolen, se bilaga 1. Kleins medskick från havskonferensen var tydligt: vi
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behöver stärka samarbetet globalt, lokalt, regionalt och tvärsektoriellt och dessa
samarbeten kräver finansiering. Vikten av breda partnerskap kvitterades av flera
talare. Även civilsamhället spelar en nyckelroll, inte minst ursprungsbefolkningar
och unga.
Mål 14 och förändringskraften i breda partnerskap var även temat på Sveriges
officiella sidoevent som anordnades tillsammans med Formas. Vikten av att
inkludera ett jämställdhetsperspektiv och ungas meningsfulla deltagande lyftes
särskilt. Jenny Ohlsson, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete,
deltog genom ett förinspelat anförande, se bilaga 1. Ss Ohlsson lyfte bl.a. budskap
och rekommendationer från Stockholm +50 – den gröna transitionen måste även
vara blå. Alexander Dürr, en av Sveriges ungdomsdelegater till HLPF bidrog med
sina reflektioner från havskonferensen. Eventet i sin helhet kan ses här.
Mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald
Världen är inte på väg att nå delmålen för mål 15. Enligt en nyligen lanserad rapport
från UNEP är detta mycket till följd av ohållbara konsumtions och
produktionsmönster. Det behövs ett förändrat förhållningssätt till naturen och ett
paradigmskifte i det ekonomiska tänkandet. Naturen behöver erkännas i
ekonomin, ekosystemtjänster behövde prissättas och legala ramverk etableras.
Inför COP15 och framgent behöver vi satsa på innovativ finansiering och
transnationella partnerskap, stoppa subventioner av miljöskadliga verksamheter
och öka stödet till nature positive investments (NBS), skapa blåa och gröna
obligationer, främja hållbar skogsförvaltning och öka fokus på miljö-hälsa-nexus
och kopplingen mellan klimatarbetet och Agenda 2030. Det är även viktigt att fatta
internationella överenskommelser som inte är politiska utan handlingskraftiga
samt skapa robusta system för uppföljning genom förbättrad data. Alla grupper i
samhället måste inkluderas i arbetet och den allmänna kunskapen om ekosystem
och biologisk mångfald behöver höjas.
Vad gällde ökad inkludering lyftes särskilt att respekten för ursprungsbefolkningars
kunskap behöver höjas och deras rättigheter och deltagande säkerställas.
Ursprungsbefolkningar utgör 6 procent av jordens totala befolkning, men bevarar
80 procent av den globala biologiska mångfalden.
Vikten av ökad inkludering lyftes även av Daniel Samuelsson, en av Sveriges
ungdomsdelegater till HLPF, som deltog i en panel om mål 15 under den officiella
sessionen, se bilaga 1. Likt många föregående talare betonade Samuelsson vikten
av inkludering av unga och ökad geografisk representation, inte minst unga från
det globala syd. Samuelsson lyfte även Global Youth Task Force och dess
rekommendationer som presenterades under Stockholm +50.
Personlig reflektion är att det stora stegen inte tas av världsdelarna eller dess länder
utan av den lokala nivån. Mötena med Finska Espoo och Franska Evian var kanske
det som gav mest första veckan. Våra utmaningar är de samma, vi har bara kommit
olika långt med arbetet bara på de olika områdena. Det är i jämförelserna mellan
oss på local nivå man verkligen ser hur långt man kommit.
Mål 17 om genomförande och globalt partnerskap
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Mål 17 granskades under tre sessioner med fokus på utvecklingsfinansiering
(Financing for Development, FfD), forskning, teknologi och innovation (STI) samt
partnerskap inom forskning, teknologi och handel.
Den första sessionen syftade till att diskutera och ta vidare rekommendationerna
från FfD-forum den 25–28 april 2022. Rekommendationerna underströk att FN:s
medlemsstater behöver uppfylla åtagandena om officiellt utvecklingsbistånd
(ODA), växla upp arbetet med nya finansieringsmekanismer, inhemsk
resursmobilisering, internationellt skattesamarbete och klimatfinansiering.
Civilsamhället tillsammans med ett antal MS, däribland Norge, efterlyste en ny
konferens om utvecklingsfinansiering med inkluderande konsultationer för att
säkerhetsställa utvecklingsländernas perspektiv.
Biståndsminister Matilda Ernkrans deltog i sessionen genom ett förinspelat
anförande, se bilaga 1. BM lyfte vikten av utvecklingsfinansiering, inklusive
klimatfinansiering, och betonade viktiga lärdomar från Stockholm +50. Hantering
av skuldkrisen är avgörande för hållbar utveckling och likaledes krävds breda
partnerskap och innovativa finansieringsformer. Hon betonade också att Sverige
står fast vid enprocentsmålet.
Sessionen om STI fokuserade på utmaningar och möjligheter vad gäller gränssnittet
forskning-policy-samhälle. STI-utveckling är avgörande för genomförandet av
Agenda 2030, vilket har tydliggjorts under pandemihanteringen. Globala kriser
kräver innovativa och forskningsbaserade lösningar samt långsiktig planering och
stabil finansiering. Framgent behöver globalt och tvärsektoriellt samarbete stärkas
och lokala och regionala aktörer behöver involveras i processen. Tekniskt bistånd
och kunskapsdelning behöver främjas. Utan detta kommer de globala klyftorna öka
och hållbar utveckling utebli. Även denna session lyfte ungdoms- och
minoritetsperspektiv som centralt.
Den sista sessionen belyste partnerskap inom forskning, teknologi och handel.
Delmål 17.16 om delning av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser och
delmål 17.17 om partnerskap mellan offentlig sektor, privat sektor och
civilsamhället lyftes särskilt. Vikten av att lokalisera genomförandet och därav ökat
stöd till lokala aktörer betonades.
Övrig tematik
Vikten av lokalt genomförande (localizing the SDGs) var ett särskilt fokus i flera
sessioner och sidoevents. Bl.a. välkomnades att städer, lokala och regionala
myndigheter i allt högre grad genomför frivilliga lokala granskningar (Voluntary
Local Reviews, VLRs). Vikten av VLR:er som ett användbart verktyg för att visa
framsteg och främja utbyte i det lokala genomförandet av Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling noterades även i årets ministerdeklaration. GS
Guterres rapport Our Common Agenda pekar även på städer, lokala myndigheter
och specifikt VLR:er som nyckelaktörer och processer för att främja hållbar
utveckling. Peter Danielsson, Kommunstyrelseordförande Helsingborg, deltog
som respondent i en panel under en officiell session om temat, se bilaga 1.
Ett flertal sessioner och sidoevents lyfte temat jämlik vaccinfördelning. Målet om
en global vaccinationsgrad på 70 procent är långt ifrån mött. Covid-19-pandemin
har synliggjort de stora klyftorna mellan låginkomstländer och höginkomstländer
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och skadat förtroendet för de rika länderna. Framgent är det viktigt att fokus ligger
på att främja utvecklingen av lokal vaccinproduktion med lokala aktörer. I linje med
LNOB-principen behöver även särskilt utsatta grupper inkluderas ytterligare i
utformningen av information och insatser, inte minst kvinnor och personer med
funktionsnedsättning.
Under ett flertal sessioner och sidoevents lyftes fördelarna med ett nytt index för
att mäta utveckling, det s.k. Multidimensional Vulnerability Index (MVI).
Framtagandet av ett MVI har särskilt drivits av SIDS och syftet är att säkerställa en
mer holistisk och behovsbaserad analys för utvecklingssamarbete. Förespråkarna
menar att användandet av enkom BNI eller BNP ger en begränsad bild av länders
sårbarhet och behov.
Tryggad livsmedelsförsörjning diskuterades i ett flertal sessioner och sido-event.
Ss Grönvall deltog i ett panelsamtal anordnat av FN:s Food Systems Coordination
Hub, ett samarbete mellan UNEP, IFAD, WFP, WHO, FAO och UNDCO. Under
panelsamtalet lyftes bl.a. kopplingen mellan livsmedelsproduktion och klimat men
också frågan om att minska spill i livsmedelskedjan. Flera talare refererade till
Stockholm +50 och lyfte bl.a. att mötet varit en plattform för att diskutera andra
mått att mäta välstånd än BNP.
Nationella frivilliga granskningar (VNR)
Under årets HLPF presenterade 44 länder VNR:er. Likt övriga sessioner lyfte årets
VNR-presentationer särskilt utmaningar kopplade till covid-19-pandemin,
klimatkrisen och livsmedelskrisen. Samtidigt visade årets frivilliga granskningar på
positiva resultat, innovativa lösningar och inte minst en ambition om att bygga
tillbaka bättre. Att flera länder i år presenterade granskningar för andra gången
möjliggjorde identifiering av utveckling. Det underströks att VNR-processen inte
enkom var ett verktyg för uppföljning utan även ett medel i sig själv som främjade
dialog och partnerskap mellan olika samhällsaktörer.
Ett återkommande tema var vikten av statistik för uppföljning. Flera länder
uttryckte behov av förbättrad statistik, vilket kräver politisk vilja och ökad
finansiering.
Mål 7 om hållbar energi för alla
Var ett sidoevent då det inte var uppe för årets HLPF möte, trots det arrangerades
det som ett sidoevent. Idag har 1,7 miljarder människor inte tillgång till el, 2,4
miljarder kan inte använda tvättmaskinen när de vill. En god tillgång till el är en
förutsättning för många de andra målen men främst för mål 1-3 (fattigdom, hunger,
god hälsa). Alla är överens om att vi måste öka takten på omställningen till
förnybara energislag.
En ny global energibörs för förnybarenergi ska vara på plats i slutet av 2024.
Personlig reflektion på området är att VLR:er är ett bra verktyg för att se sin egna
förflyttning men också hitta svagheter och jämföra oss med andra regioner runt om
i världen. Vårt Gotland 2040 är en start men djuplodar inte alla områden och dess
delmål. OECD rapporten är ett annat bra verktyg men även den saknar delar i en
komplett bild av vart vi idag står.
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Tyvärr kantas denna delen av mötet av tillrättalagda frågor mellan länderna allt i
syfta till att hålla en god diplomatisk förbindelse, de tuffa frågorna stod civila
samhället för.
Högnivåsegmentet
Under högnivåsegmentet antogs, efter långdragna förhandlingar, en
ministerdeklaration (MD). Skrivningarna om jämställdhet och SRHR var särskilt
svårförhandlade, såväl i EU-krets som i FN, och resultatet blev ett nedtonat språk.
Utöver en omröstning om paragraf 131 med referens till ”foreign occupation”
antogs MD i konsensus. Deklarationen är dubbelt så lång som förra årets
ministerdeklaration och följdes av ett stort antal positionsförklaringar från grupper
och länder. Sverige deltog i ett EU-anförande här och ett tvärregionalt anförande
om mål 5 författat av CANZ, se bilaga 3.
Inläggen underströk att HLPF är en viktig plattform för uppföljning av
genomförandet, ökad dialog, ömsesidigt lärande och förstärkt gränssnitt mellan
policy och forskning. HLPF:s MD måste understödja det fortsatta arbetet.
Konsensus i förhandlingarna av MD är ett tecken på multilateralismens styrka. En
besvikelse över att jämställdhet och SRHR-frågor nedtonats och att
rekommendationer och överenskommet språk från bl.a. FN:s kvinnokommission
(CSW) inte kunde accepteras framfördes. Det fortsatta arbetet i genomförandet av
målen, inte minst mål 5, måste vara progressivt snarare än reaktivt.
Sammantaget präglades årets HLPF av en stor frustration, inte minst från G77 och
det civila samhället, över att världen tappat styrfart i genomförandet av Agenda
2030 och över att det internationella samfundet fortsatt stred till ord snarare än
handling. Rysslands invasion av Ukraina var mindre närvarande i debatten än
förväntat, i stället stod följdverkningarna av kriget i form av stigande energi- och
livsmedelspriser i fokus. Den trefaldiga planetära krisen (klimat, biologisk mångfald
och föroreningar), den fortsatt pågående pandemin samt krigets följdverkningar
bedömdes tillsammans få katastrofala konsekvenser för genomförandet av Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Trots tillbakagångar och rådande
multipla kriser fanns en optimism för framtiden, inte minst då Agenda 2030
utgjorde en tydlig gemensam vägkarta framåt.
I september 2023 arrangeras SDG Summit i samband med UNGA. Toppmötet utgör
en halvtidsöversyn av Agenda 2030. Det framkom tydligt att förväntningarna på
detta möte är höga. Såväl tydliga politiska ställningstaganden för Agenda 2030 som
konkreta leveranser mot agendans genomförande torde komma att vara
nödvändiga för att åter ingjuta hopp om att det är möjligt att uppnå Agenda 2030.
Fokus framgent behöver skiftas från att inte enkom försvara de framsteg som
gjorts utan även driva agendan framåt.
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Region Gotland reserapport
Hansedagarna 2022
Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)

Delegation:

Inger Harlevi , 1:e vice ordförande i Hansan
Delegater:
Jesper Skalberg Karlsson, regionråd RSF
Filip Reinhag, regionråd RSF
Andreas Unger, regionråd RSF
Fredrik Gradelius, regionråd RSF
Tjänstepersoner, delegatsprogram:
Peter Lindvall, regiondirektör
Roland Engkvist, EU-samordnare
Josefine Eriksson, förstudieledare inför värdskapet 2025
Tjänstepersoner, marknad:
Sofia Cassis, Hållbar tillväxt, RSF
Annette Glover Hållbar tillväxt, RSF
Lena Kolmodin Hållbar tillväxt, RSF
Claudia Deglau, Medeltidsveckan
Kerstin Fernström, Medeltidsveckan
Ungdomshansan:
Paul Andreasson
Tibelia Gustafsson
Kulturgrupp TRIX:
Erik Klinga
Jacob Kaller
Möte, datum, plats, eventuell länk

Hansedagarna i Neuss, Tyskland 26 – 29 maj 2022
https://hansetag2022.com/
Nätverk/sammanhang

Hansan är ett nätverk med 192 medlemsstäder från 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagarna då ca 100 städer deltar på Hansemarknaden,
utöver det ges kulturgrupper och konstnärer utrymme genom
scenframträdanden resp. utställningar samt för valda delegater hålls interna
möten och seminarier
Finansiering (t.ex. EU projekt, extern finansiering, stöd internationella strategin)

Anslag från RSF, kostnadsbilden hölls inom tilldelad budget
Beskrivning
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Vid genomförandet av 2022 års Hansedag deltog en större delegation än
brukligt från Visby, anledningen är utökat behov av kunskapsinhämtning
och att bredda nätverk då Visby står värd för Hansedagarna år 2025.
Vid sidan av Visbys officiella delegation genomförde även Gotlands
förenade Besöksnäring en studieresa med sju representanter från olika
företag inom besöksnäringen.
Då delegationen var avsevärt större fanns goda möjligheter att fördela våra
representanter över majoriteten av de programpunkter som erbjöds.
Visby deltog för första gången i möte för Sustainable Hansa – en
arbetsgrupp med syfte att stimulera utbyte av erfarenheter mellan
Hansestäderna, säkerställa att Agenda 2030 får genomslag i Hansans
verksamheter samt bistå värdstäder för Hansedagarna.
Vid lördagens delegatsmöte presenterades de städerna som kommer att stå
värd för Hansedagarna,
Visby representanter tillsammans med den film som tagits fram gjorde ett
professionellt och uppskattat framträdande.
Marknad:
Tillsammans med tjänstepersoner från Region Gotland bemannade två
personer från Medeltidsveckan vårt tält, dessa två hade goda språkkunskaper
i tyska vilket fanns stort behov av
Som andra år hade Visby som önskan att stå placerade tillsammans med
övriga skandinaviska städer,
denna önskan infriades men den medförde även att vi hamnade på sidan av
det stora flödet till och från marknaden.
Kort innan avresa från Visby visade det sig att delar av vårt montermaterial
kommit på villovägar, med hjälp av rekvisita från Medeltidsveckan försökte
personalen att laga efter läge.
Inför 2023 och 2024 behöver nytt, anpassat material tas fram inför
värdskapet 2025.
Ungdomshansan:
Positiva till det sammanhang de fått möjlighet att delta i, uppskattade
företagsbesök, mötet med borgmästaren samt att gruppen höll samman
genom samma boende och egen lokal för lediga stunder och sociala
aktiviteter.
Det som de upplevde mindre bra var värdskapet och logistiken, det saknades
även informationsmaterial anpassat för denna grupp deltagare.
Kulturprogram:
För att skapa större synlighet för Visby och fånga potentiella besökare hade
Gycklargruppen Trix anlitats. De fick utrymme i kulturprogrammet dels för
sin eldshow som hölls kvällstid, dels med en traditionell gycklarshow dagtid
på en mera centralt belägen scen.
Gruppens två deltagare visade en professionalitet över det vanliga i sitt sätt
att kommunicera och förankra beslut p.g.a. flertalet förändringar, vidare till
oss som uppdragsgivare.
Utvärdering:
Kort efter hemkomst samlades stora delar av delegationen till utvärdering,
nedan några åsikter som framkom:
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Behov av pressbearbetning – för att få nationell media behöver vi tydligt
informera om vad som händer under Hansedagarna.
Visby måste ha mera samarbete mellan nationella och internationella företag
Skapa en stolthet hos gotlänningen
All skyltning och framtaget material skall vara på minst engelska och tyska
Utveckla digitala verktyg för kommunikation
Visby skall ha marknaden mera samlad
Involvera landsbygden inom flera områden
Reflektion
Förväntningar var högt ställda inte minst efter ett möte med kärnan av
stadens projektgrupp hösten 2019. Dessvärre införlivades dessa inte då allt
för stort fokus i genomförandet lades på en folkfest för stadens och
närområdets innevånare.
Hansedagarna i Rostock 2018 är en bättre förebild än Neuss, främst gällande
delegatsprogrammet. De arrangerade sju olika företagsbesök, närmare 50 st.
företagspresentationer
från sju olika branschområden vardera på max. 800 sekunder samt med ett
uttalat mål att förena små och medelstora företag i de olika städerna
Den 21 – 23 oktober kommer Neuss att redovisa besökssiffror, kostnadsbild
och egen utvärdering av sitt arrangörskap 2022.
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Deltagare (namn, befattning, avdelning, förvaltning)
Filip Reinhag, regionråd, regionstyrelsen
Möte, datum, plats, eventuell länk
Interreg Central Baltic, styrgrupp, Esbo, Finland
Nätverk/sammanhang
Interreg Central Baltic
Finansiering (t.ex. EU projekt, extern finansiering, stöd internationella strategin)
EU

Beskrivning
Första beslutsmöte för styrgruppen Interregprogrammet kommande
programperiod. Gotland deltar med ordinarie representant i styrgruppen
som har till uppgift att besluta om stöd till projekt inom Central Baltics
program och valda programområden.
Inom Interreg Central Baltic finns fyra beslutade programområden och sju
prioriteringar.
1. Innovation i näringslivet
- Mer export från små och medelstora företag
- Fler växande tillväxtföretag
2. Förbättrad miljö och resursutnyttjande
- Gemensamma lösningar i den cirkulära ekonomin
- Förbättrade kust- och havsmiljöer
- Minskade koldioxidutsläpp
3. Förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden
- Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden
4. Förbättrad offentlig service
- Förbättrad offentlig service och lösningar för medborgare
Programmet omfattar 118 miljoner Euro. Spänner över fyra länder och
involverar 27 regioner i Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland.
Vid mötet fattades beslut om att bevilja 37 projekt varav 1 så kallat litet
projekt. Av de 37 projekten har 19 svensk partner. Svenska gruppen har
diskuterat behovet av att sprida kännedom om programmet för att öka
andelen projekt med svensk partner och svensk lead partner.
Svenska sekretariatet kommer att arbeta vidare med att engagera och
aktivera svenska partners och arbeta med skriv- och projektutvecklingshjälp.
Gruppen har vid uppföljningsmöte konstaterat behovet av löpande insatser
för att stärka närvaron vid evenemang kopplat till programmet.
Vid sammanträdet beslutades, förutom om projekten, att omfördela de
särskilt avsatta medlen för gränsöverskridande samverkan mellan Finland
och Ryssland till övrigt programområden givet Rysslands
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Reflektion
Interreg CB är ett viktigt program för att öka samverkan över de maritima
gränserna i Östersjön. Gotland har under föregående programperiod haft
stor nytta av och deltagit i många projekt som partner. Interregprogrammets
tematiska områden faller väl in under de prioriteringar och mål som är
fastslagna i RUS och tillhörande genomförandeprogram och att öka
kännedomen om och nyttan av programmet både i Sverige och på Gotland
är en viktig uppgift för att stödja utvecklingen mot målen.
Styrgruppen är delvis ny vilket delvis märktes under hanteringen av
projektansökningarna men sammantaget var det bra diskussioner utifrån
programmets prioriteringar och gemensamma behov framåt.
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Inkomna inbjudningar och förslag till hantering
CPMR Baltic Sea Commission (BSC) transport working group möte,
den 24-25 november 2022, Stockholm
En inbjudan från ett av Region Gotlands prioriterade nätverk. Region Gotland
är aktiv i CPMR BSC. Mötet kommer diskutera hamnars utveckling och det
blir en guidning i Norviks hamn. Tema och relevans då mötet hålls i vårt eget
närområde är av stor betydelse för Gotland vilket i sig motiverar ett
deltagande.
Region Gotlands engagemang i CPMRs arbetsgrupper utgör en möjlighet, för
förtroendevalda och strateger, att påverka EU, få del av kunskaper, dela
erfarenheter med andra regioner. För att få ut något av ett engagemang behövs
både politisk närvaro och sakkunniga tjänstepersoner. CPMR kommer erbjuda
sina medlemmar att nominera kandidater till arbetsgrupperna efter General
Assembly på Kreta. När det erbjudandet kommer kan Region Gotland fundera
över möjligheter av att nominera till arbetsgrupper och i så fall till vilka.
Region Gotland prioriterar inte att delta
UBC Safe Cities Commission meeting i Hamburg, Germany
13-15 december 2022
UBC är ett prioriterat internationellt nätverk enligt Region Gotlands
internationella strategi. SBF deltar i den arbetsgrupp som heter UBC Planning
Cities. Region Gotland har inget aktivt engagemang i UBC Safe Cities
Commission.
Region Gotland prioriterar att inte delta
UBC Learning Cities Commission online möte den 25 november 2022
UBC är ett prioriterat internationellt nätverk enligt Region Gotlands
internationella strategi. SBF deltar i den arbetsgrupp som heter UBC Planning
Cities. Region Gotland har inget aktivt engagemang i UBC Learning Cities
Commission.
Region Gotland prioriterar att inte delta

Övriga inbjudningar i närtid till nätverksarbetsgruppsmöten eller
motsvarande

CREST project Multiplier Event, den 7 november 2022, Gdansk, Polen
Inbjudan till ett möte som arrangeras av ett ERASMU-finansierat projekt om
byggnader för undervisning och professionell expertis när det gäller att skapa
och upprätthålla lärmiljöer som stöder studentcentrerat lärande och
implementera principer för inlärningsergonomi. Inbjudan förmedlad via UBCnätverket. Inbjudan förmedlad till regional internationell kontaktperson på
UAF.
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UBC Sustainable Cities Commission Webbinar Talks EU Mission:
climate-neutral and smart cities by 2030, den 25 oktober kl 09:30-11:00
En inbjudan från UBC-nätverket. Inbjudan förmedlad till regional ekostrateg.
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Övrigt från de prioriterade internationella nätverken
CPMR Sverige 2023-2024 och ledamöter CPMR Political Bureau
Vid ett möte med svenska CPMR-medlemmar den 18 oktober 2022, valde
gruppen att utse Anna Jänke (M), regionråd Region Skåne som ordinarie, och
Filip Reinhag (S), regionråd Region Gotland, som ersättare/vice till CPMR
Political Bureau (=styrelsen för hela CPMR) för perioden 2023-2024. Valet av
nya representanter fastställs av CPMR General Assembly (=årsmöte) den 28
oktober 2022.
Gotland har genom Jesper Skalberg Karlsson varit ordförande i CPMR Sverige
och svensk representant i CPMR Political Bureau för perioden 2020-2022.
HANSAN: en arbetsgrupp om de globala målen och Agenda 2030
etablerad.
Arbetsgruppen träffades i Neuss under Hansedagarna. I september
diskuterades syfte och möjligheter för arbetsgruppen: stöd kring att använda
målen för hållbar utveckling i Hansans verksamhet och särskilt i de städer som
organiserar Hansedagarna; expert- och expertisutbyten mellan deltagande
städer i arbetsgruppen; använda Hanse.org för att dela information; utbyten
kring Voluntary Local Reviews. Det är några områden som arbetsgruppen
identifierat. En formell inbjudan att delta kommer att sändas till borgmästera
eller motsvarande i respektive stad att utse kontaktpersoner.
OWHC konferens i Québec, Kanada, den 6-9 september 2022
Till ny ordförande för perioden 2023-2024 valdes Québec City’s borgmästare,
Bruno Marchand. 172 deltagare kom fysiskt på kongressen, representerande 53
olika städer från 27 länder världen över. Det var förtroendevalda, beslutsfattare
och specialister som samlades för att diskutera bevarande, utveckling och
förbättring av livsmiljöer i världsarvsstäder. Quebec-färdplanen som antogs
under symposiet: ”Mot ett nytt stadsprojekt för OWHC” (Quebec, 9
september 2022) kommer att lanseras officiellt i början av november 2022.
Ta del här av sammanfattningen av konferensen.
Region Gotland deltog inte på konferensen då mötet inföll mitt i det svenska
valet. Konferensen hade dock förberetts med digitala workshops, där Region
Gotlands världsarvssamordnare Louise Borgå Hoffman och EU-samordnare
Roland Engkvist bidrog med erfarenheter från världsarvet.
Världsarvssamordnaren sände även material om världsarvet till konferensen.
ÖVRIGT
Samarbete med Grekland och Kroatien tillsammans med OECD om
öars utveckling
En ansökan på temat ”improve the quality of multi-level governance and strenghtening the
resilience of island economies of Croatia, Greece, and Sweden” har av Grekland lämnats
in till Generaldirektoratet REFORM, EU-kommissionen. Region Gotland är
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medsökande (se bilaga Ansökan DG REFORM) och i Sverige är
Statsrådsberedningen nationell samordnande myndighet.
Om ansökan beviljas, kommer Region Gotland i dialog med
Näringsdepartementet, OECD och representanter för Kroatiens och
Greklands nationella nivåer analysera former för en mer effektiv
flernivåsamverkan och ö-regioners ekonomiska återhämtningsförmåga
(resiliens).
Ansökan innehåller tre arbetspaket:
Ansökan innehåller tre arbetspaket:
1) Identifiering och bedömning av faktorer som håller tillbaka ö-regioners
ekonomiska utveckling och produktivitet - samt åtgärder för att
komma till rätta med flaskhalsar.
2) Utformning av rekommendationer och handlingsplan för att:
a. förbättra kvaliteten på flernivåstyrning i relation till öekonomier i Kroatien, Grekland och Sverige
b. adressera ö-ekonomiernas ekonomiska resultat och
medborgares välbefinnande i Kroatien, Grekland och Sverige
3) Kapacitetsuppbyggnad för lärande genom:
a. Utbyte av kunskap och lärdomar med stöd av
kapacitetsuppbyggnadsseminarier i OECD och EU:s ö-regioner
som står inför liknande utmaningar.
b. Skapande av regionala nätverk för att främja långsiktigt
samarbete inom tematiska områden
1.
Ansökan behandlas under hösten 2022 av DG REFORM i två steg. Det första
steget är en notifiering. Det meddelas i januari 2023. Det innebär att
samarbetsparterna kan, givet att notifieringen är positiv, utveckla en fullständig
ansökan. Steg två är godkännande av projektansökan. Projektstart är beräknad
till september 2023.
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Bilaga 1. Svenska anföranden vid HLPF 2022
a) Sveriges nationella anförande, levererat digitalt av statssekreterare Anders
Grönvall
Excellencies, ministers, colleagues, friends,
In the midst of parallel crises, it is more important than ever to come together in peaceful dialogue,
mobilise resources and stakeholders at all levels, accelerate implementation and deliver on the 2030
Agenda.
The engagement and meaningful participation in a gender equal way and with participation of young
people and marginalised groups is key in this work.
As decision-makers, we must not just listen to but also act upon the calls from young people. The
outcome from the recently held UN meeting Stockholm+50 was clear: we need to go from words to
action! The ten-point Stockholm agenda provides us with a blueprint for the work ahead related to a
systemic transformation of societies and economies.
Stockholm+50 emphasised the interconnectedness of global challenges and demonstrated the
opportunities generated by a holistic approach, addressing the triple planetary crisis – together with
development challenges, underlining the importance to promote the phase out of fossil fuel to stop
climate change, admitting the need to stop biodiversity loss to restore the ecosystem services that give
us food, air to breath and fresh water and to stop pollution – to place human well-being at the centre
of a healthy planet and prosperity for all. This is a key legacy of Stockholm+50.
Serious parallel crises are indeed our reality.
The COVID-19 pandemic, mounting geopolitical insecurity caused by Russia’s invasion of Ukraine, the
global effects of Russian aggression, including rising food and energy prices, and the climate crisis,
have re-emphasised the need to achieve the SDGs in an integrated way.
The pandemic has exposed longstanding weaknesses in our economic and social systems, nationally
and worldwide. Consequently, we are in the midst of a global learning crisis.
It has worsen pre-existing gender inequalities. Sexual and gender-based violence has increased while
sexual and reproductive health and rights have declined. Women and girls are also usually more
severely affected by economic consequences.
To build back a better, more resilient world that leaves no one behind and that is better equipped to
withstand future crises, sustainable financing is key. If we do not invest, we will not achieve the SDGs.
Dear friends, We are at a crucial point in time when we must act more. As outlined in the SecretaryGeneral’s report ‘Our Common Agenda’, the global community is indeed facing an urgent choice:
breakdown or breakthrough.
Let this year’s HLPF be a beacon of hope for the future we want in a time when the world is facing
unprecedented crises and when the rules-based international order is being challenged.
Thank you.

b) Anförande under session om mål 4, Cathrin Alenskär Umeå kommun
Thank you, Madam Moderator, for giving Sweden the floor!
Education is a key enabler for the achievement of all SDGs, particular through Education for
Sustainable Development; ESD. Sweden emphasises the importance of international partnerships
and to build capacity together with our international partners.
The Swedish Government puts 1 % of its gross national income; GNI to the official development
assistance; ODA and is offering the municipalities in Sweden the financial possibility to work with ESD
with international partners and build capacity together according to the 2030-agenda. This method is
called the municipal partnership-program.
I work in the city of Umeå – in the north of Sweden – and we have been working in partnerships
together with Hanoi and Nairobi. These international partnerships are very successful and a fine
method to share knowledge and build capacity within democracy, gender, environment and
inclusion.
Thank you!

c) Anförande under session om mål 5, Rashima Kwatra, RFSL
Thank you Moderator, your Excellencies,
My name is Rashima Kwatra and I am a young, migrant, lesbian, woman and Sweden is my home. It is
a place that values the whole of who I am, as well as my individual identities and their specific and
meaningful contribution to society as a human being.
The fact that I sit here, occupying this chair, today, is evidence of that.
Unfortunately, not many people like me share in this freedom.
All around the world violence and discrimination against women and girls, lesbian, gay, bisexual,
transgender, and intersex, persons, and all others who do not conform to society’s harmfully
constructed gender roles, norms, and stereotyepes, is increasing.
Wars and conflicts have been, and continue to be waged, not only in their devastatingly literal sense,
and at the cost of sustainable development, but also against women’s, girls’, LGBTI persons, and all
peoples’ rights to their bodily autonomy.
Fundamentalist rhetoric and the weaponization of tradition and culture are used to silence and
oppress us, and horrific acts of gender based violence are happening everywhere, every day.
We are far from achieving the SDGs while also witnessing increasing poverty, a crisis in education,
livelihoods, democracy, food insecurity and a climate emergency.

All of these are gendered issues and impact women, girls, LGBTI persons, migrants, refugees, persons
with disabilities, young and older persons, and other marginalized groups, disproportionately.
Amidst this, Sweden has increased flexible and sustainable funding to support organizations working
to combat vulnerabilities and service those who face insecurities. Ensuring that resources are
allocated to promote gender equality and equal opportunities for all persons to enjoy our human
rights, both at home and abroad, is a key priority.
Sweden recognizes that civil society actors must have the financial resources and opportunities to
drive decision-making and lead action on sustainable development.
Sweden’s feminist foreign policy is grounded in the commitment to employ all policy tools to
advance gender equality and apply a systematic gender perspective in all aspects of work.
Right now, we have an opportunity to build back better, by building a future that looks different from
the past; one that is centered not only on beautifully constructed words but on action. On action that
addresses the systemic barriers that drive stigma and inequality.
We must act to accelerate gender equality at every level: the local, national, regional, and
international. To act in equal partnership and center collaboration.
Achieving gender equality is not only a goal in itself but a prerequisite for achieving the 2030 Agenda
as a whole.
Thank you.

d) Anförande under sessionen om mål 14, Thomas Klein, Havs- och
vattenmyndigheten
Thank you, Mr Moderator.
Excellencies, distinguished delegates, colleagues and friends.
Sweden would like to emphasize three key messages that were evident from the Lisbon Oceans
Conference and have been reconfirmed here at the HLPF. The messages are cooperation,
cooperation and cooperation.
• Firstly, we need enhanced global cooperation to provide the necessary frameworks and
agreements. And we need to deliver on these agreements:
o to reduce plastic pollution,
o to protect biodiversity, including biodiversity beyond national jurisdiction, and,
o to mitigate both climate change and ocean acidification by rapid transformation to a
sustainable fossil-free economy.

• Secondly, we need regional and local cooperation, evidence-based, and with an ecoregion and
ecosystem approach. Marine spatial planning is an excellent tool to facilitate increased
cooperation at different scales. Regional and local cooperation efforts presented at the Oceans
Conference already deliver results. We need more of what already works.
• Thirdly, we need cross-sector collaboration from source to sea. SDG14 and water in general are
critical for other SDGs and the entire Agenda 2030. The UN 2023 Water Conference is a chance
to further accelerate action on water across all SDGs.
So cooperation is essential, and financing of cooperation is essential. Sweden remains committed
to provide one per cent of GNI for ODA. And Sweden remains an engaged partner and investor in
multilateral, science-based, innovative and collaborative solutions.
Thank you.

e) Öppningsanförande av statssekreterare Jenny Ohlsson på Sveriges officiella
sidoevent
Excellencies, ladies and gentlemen, friends.
-

I am grateful to speak at Sweden’s official Side Event under this year’s High-Level Political
Forum, organised together with the government research council for sustainable development,
Formas.

-

The ocean is our ally in the fight against climate change. It holds solutions to poverty, food
insecurity and gender inequality. The health of the ocean is thus intimately tied to people’s
health and well-being. Halting pollution, restoring the health of the ocean and managing it in a
sustainable, fair, and inclusive way are key to implementing the 2030 Agenda.

-

As the recently held Stockholm+50 conference demonstrated, a holistic approach is needed to
achieve a healthy planet and prosperity for all, to tackle the triple planetary crisis – climate
change, biodiversity loss and pollution – together with development challenges. The state of our
oceans must be at the centre of these efforts. Our green transition must also be blue. This is
key to poverty eradication and the fight against hunger.

-

Sweden is committed to implementing SDG 14, nationally and globally. Our Official
Development Assistance for ocean-related issues has increased and the Swedish Government
has adopted a comprehensive national action plan on plastic waste with concrete goals and
actions.

-

Sweden is also engaged in several national and global initiatives and networks gathering various
stakeholders active in this endeavour. For example, the Swedish Ocean Platform to End Poverty
brings together government agencies, academia, civil society and the private sector to create
synergies to streamline Swedish development cooperation in the marine environment area.

-

Indeed, to save the ocean we must work together. Implementing SDG 17 – Partnerships for the
Goals – is essential to achieving the other sixteen goals, including SDG 14. We must establish
inclusive partnerships at all levels and mobilise new blue capital.

-

In these efforts, we must promote gender equality in ocean governance and the blue economy.
Four out of 10 people in small-scale fisheries are women, yet their work often goes unseen, and
they are seldom involved in decision-making. The lack of gender diversity across a number of
sectors stifles innovation, productivity and the solutions that women can offer for creating a
sustainable relationship with the ocean. We must strengthen the rights, representation and
resources of all women and girls.

-

Since 2017, when Sweden and Fiji hosted the first UN Ocean Conference, SDG 14 has gained
political attention and global momentum. If the legacy of that Conference is global awareness
and mobilisation of stakeholders and action, I hope that the legacy of the Lisbon Conference
hosted by Portugal and Kenya a few weeks ago will be solutions at scale and speed.

-

As COP 15 and COP 27 approach, let us work together, find synergies and build on the
momentum from Stockholm+50, the Lisbon Conference and the High-Level Political Forum
currently under way. Let us ensure that our green transition is indeed blue and inclusive.

-

Thank you.

f)

Anförande under session om mål 15, Daniel Samuelsson, LSU

Thank you, Mr Moderator.
And thank you for the insightful previous remarks.
Today there are 1.2 billion young people aged 15 to 24. They account for 16 percent of the global
population. Despite this large and increasing number, hardly any young people can influence policy
decisions that will greatly affect their future.
As a Swedish youth representative, I would like to stress how essential it is that young people from
ALL parts of the world are represented in political processes, locally as well as globally. Implementing
the 2030 Agenda and the SDG15 - with a holistic approach - and the UN Convention on Biological
Diversity are clear examples of such processes.
The situation in relation to the planetary goals is becoming more and more irreversible. It concerns
climate change and biodiversity loss, but also threats to our welfare, peace, security, and human
health.
Those affected by decisions made in regard to the planetary goals, such as young people and children
have to be let into the room in order to continue play a crucial role and to push decision makers to
achieve the 2030 Agenda and the SDG15. They provide important perspectives that are crucial for
policy makers to learn from and consider. During the Stockholm +50 conference, a policy paper was

brought forward by a global youth task force. It raises several urgent demands, such as: ○ Protecting
and restoring all ecosystems by halting deforestation, banning bottom trawling, unsustainable
mining and other environmentally destructive practices. ○ Introduce large-scale environmental
destruction, ecocide, as a crime
B: I would also like to transmit a few other key messages:
1) Concerning youth: Ensure that they are formally represented in government
councils/delegations, without tokenism.
Further should we:
2) Invest in education regarding the causes, effects and solutions of the climate crisis and
biodiversity loss.
3) Subsidize and promote sustainable production and consumption. For instance, by making it
easier to restore habitats and ecosystems.
4) And strengthen climate justice and re-distribution through a stronger polluter-pay principle.
As we move closer to COP15 and COP27, Sweden urges the international community to build on
the outcomes of Stockholm+50 to secure a better future for a healthy planet for ALL.
We have no more time to waste, please let us act now.
Thank you.

g) Anförande under session om FfD och mål 17, biståndsminister Matilda Ernkrans
Chairperson, excellencies, ladies and gentlemen.
I am grateful to speak at this important panel on financing the Sustainable Development Goals.
The COVID-19-pandemic coupled with the mounting geopolitical insecurity, caused by Russia’s
invasion of Ukraine has resulted in an increasingly insecure and polarised world.
Development gains and our work to achieve the 2030 Agenda have been dramatically reversed.
Sustainable financing is key to achieve the SDGs. If we do not invest, we will not succeed.
We need to invest in a green, fair, inclusive transition.
The Stockholm +50 conference emphasized the collective need to address the triple crisis of our
common environment – climate change, biodiversity loss and pollution - placing human well-being at
the centre of a healthy planet and prosperity for all.
Connecting climate and environmental action with development priorities is a crucial step and an
important preparation for COP15 and COP27.

We must address the debt crisis and let the debt system be an instrument for a green recovery by
adopting green financial instruments and stop subsidies to fossil fuels.
Capacity for domestic revenue mobilisation is key for sustainable development financing.
Taxation can generate resources for investment in social security,
tackle inequalities and strengthen gender equality,
environmental protection, and resilience.
New forms of partnerships and innovative financing are essential.
Sweden supports UNDP’s Integrated National Financing Frameworks initiative.
Donor countries need to meet their aid commitments and ensure flexible funding to the UN-System.
The Swedish Government, we remain committed to provide one per cent of GNI for ODA.
Finally, Sweden remains an engaged partner and investor in multilateral and collaborative solutions.
Thank you.

h) Anförande under session om lokalt genomförande, Peter Danielsson,
Kommunstyrelseordförande Helsingborg
For three years, Helsingborg has been running an innovation and welfare initiative, with H22 City
Expo as its crescendo. Coming out of a 35 day long innovation festival with over 100 partners and 1
million visitors – I need to answer the question on how we have accelerated the work with the SDGs
in two ways.
First. We have embraced the holistic approach. We have focused on the whole spectra from quality
of life and safety in the city, to climate neutrality, new jobs and biological diversity.
Secondly. We need to initiate policies, innovation and action that fundamentally change the way we
live and work, and to do that we must have citizens and businesses on board. We also need to work
with the national level in order to change laws and regulations that hinder innovation and new
solutions.
Let me give just one example of many that happened during the H22 City Expo. We saw a great
potential for our city to become Europe’s most sustainable logistics hub. This in regards to location,
major players such as our port but also our willingness to drive change and invest in innovation. We
have therefore invited companies (national and global) to join us in discussing how they can change
their business models and become more sustainable. To be successful we need to transform the
whole chain relating to logistics and movement in the city.

That’s why we two weeks ago signed the Helsingborg Declaration. As many as 40 companies signed a
commitment to work with us and together set our sights on becoming climate neutral by 2030. This
is a public pledge to work jointly.
Restructuring the logistics chain requires a level of cooperation and innovation within industries and
between companies, politicians and civil servants that's never been seen before. We must find new
ways of working, and we must do it together, quickly. And this is just one example, we have to do
this in all sectors.
If we are to succeed - cities and mayors - need to be in the forefront in driving change. From the
national level we new types of legislation that help us on this journey. We stand ready together with
our partners to ensure that our government realize not only the local reality but the business reality
in driving change.
So my core message: Dare to be holistic. Form broad partnerships. And do it quickly. We have no
time to waste. Together, we have the power to change words into actions so we can reach the SDGs
by 2030. And I really hope that the people of our cities will hold us accountable.

Joint Statement on Gender
Adoption of HLPF Ministerial Declaration – 15 July 2022
Mr. President, Excellencies,
I have the pleasure to deliver this statement on behalf of XX and my own country XX.
Our delegations join other Member States in adopting this declaration by consensus to reaffirm our
strong commitment towards our common goals: full implementation of the 2030 Agenda, and
achievement of the SDGs.
However, and as we face one of the most challenging times in generations and for generations, our
delegations would like to reiterate the importance of anchoring our commitments and our efforts in
human rights, in diversity and inclusion, in equity and equality and in the principle of leaving no one
behind.
With eight years to go in the Decade of Action, we must acknowledge that women, girls and adolescents
around the world continue to be subjected to discrimination, marginalization, violence and harmful
practices and denied the full realization of their human rights. This includes their right to have control
over and decide freely and responsibly on all matters related to their sexuality. It also includes the right
to decide freely on matters related to sexual and reproductive health, which continues to be
undermined by harmful socio-cultural norms and systems, age barriers and third-party consent
requirements and restrictions. And the socio-economic impacts of the COVID-19 pandemic have further
exacerbated the challenges and barriers faced by women and girls, and contributed to regression on
gender equality gains.
The 2030 Agenda is clear on the crucial role of gender equality in achieving sustainable development
and recognizes the interlinkages between all development issues. We know that achieving gender
equality and empowering all women and girls is required to progress across all the SDGs.
Mr. President,
We are pleased that the Ministerial Declaration makes important strides toward addressing the
challenges and meeting the needs and rights of women and girls. This includes recognizing the need to
promote and ensure women and girls’ full, equal, effective and meaningful participation, leadership and
decision-making at all levels and in all sectors. Our Delegations also fully support the promotion of
gender-responsive actions and efforts, as stated in this Declaration. We also strongly support the section
on SDG 5, including the reference to multiple and intersecting forms of discrimination, as well as the
commitment to prevent and respond to sexual and gender-based violence, sexual exploitation and
abuse, sexual harassment and harmful practices.
Mr. President,
The negotiations of this year’s Ministerial Declaration, especially on gender and SDG 5, were
unnecessarily challenging. Let us be clear, we cannot limit ourselves to restating commitments made in
2015, especially for goals under review, and expect progress. Our commitment to leave no one behind
should not be hollow.
An in-depth review of SDG 5 – the first since 2017 – presents an invaluable opportunity to focus on
WHAT needs to be done, WHERE are the gaps, WHY is this important, and by WHOM, as well as identify
HOW we can do better, faster.

Joint Statement on Gender
Adoption of HLPF Ministerial Declaration – 15 July 2022
You can count on our Delegations, Mr. President, to ensure that gender equality and the empowerment
of all women and girls continues to be at the forefront of our efforts to achieve the SDGs. We look
forward to also continuing to work with other Member States, civil society – including women’s rights
and youth organizations – Indigenous peoples, local and sub-national authorities and all other
stakeholders to achieve our common goal.
Thank you.

Välkommen att nominera ledamöter till det regionala
Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna gällande programperiod
2021-2027.
Regeringen har den 7 juni 2022 utsett Per Eriksson till ordförande i det regionala
Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. Regeringsbeslut framgår av bilagd
handling ”Entledigande och förordnande i strukturfondspartnerskapen” gällande
programperioden 2021–2027.
Regeringen bemyndigade ordföranden att utse övriga ledamöter i det regionala
strukturfondspartnerskapet.
Varje region har tre ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna.
Två personer, en man och en kvinna, skall nomineras för varje ledamotspost, så totalt
skall 6 personer nomineras från varje region.
Närmare uppgifter om nomineringsförfarandet framgår av bilagd handling ”Entledigande
och förordnande i strukturfondspartnerskapen” gällande programperioden 2021–2027.
Förslag på nomineringar skall vara oss tillhanda senast den 31 januari 2023.
Sänd förslag till strukturfondspartnerskapets sekreterare Slawomir DemkowiczDobrzanski, Region Kronoberg, e-post slawomir.demkowicz-dobrzanski @kronoberg.se
Mötesdatum med Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna 2023
28 mars, Kalmar län
20-21 juni, Gotlands län
12 oktober, digitalt
6-7 december, Kronobergs län
Vänliga hälsningar
Per Eriksson
Ordförande

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

REGU § 72

Protokoll
Sida 28 (30)

Reviderad handlingsplan för Gotlands
mat- och livsmedelsstrategi

Ärendenummer: RS 2022/1434
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Handlingsplanen för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi godkänns.
Sammanfattning

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 (RS2015/297) är vägledande
för den riktning insatser ska styras mot, som medverkar till förflyttning mot ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Gotland.
En pandemi, geopolitiska händelsers påverkan på råvarutillgångar och ett
förändrat klimat har ritat om tillväxtkartan. Därför finns nu en uppdaterad
fördjupad bild av gotländska möjligheter och utmaningar som ramar in den
reviderade handlingsplanen 2022-2027.
Bedömning

Region Gotland har inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret i
uppdrag att leda, samordna och följa upp arbetet inom regional utveckling.
Processen med att ta fram en aktuell handlingsplan har letts av sakkunnig
strateg i samråd med styrgruppen.
Det är Regionstyrelseförvaltningens bedömning att för verkställande av
handlingsplanen krävs fler steg av samverkan, något som delvis sker idag under
olika grupperingar, men framförallt inom Gotland Grönt Centrum AB, som
ledande samordnare för det gröna näringslivet tillsammans med dotterbolaget
Matbyrån Gotland AB.
Det behövs politiska styrmedel och riktade satsningar för en hållbar
omställning av de areella näringarna som även kommer integrera
beredskapsperspektivet, ge synergieffekter på miljöarbetet och generera hållbar
tillväxt.
I arbetet med Smart specialisering spelar mat- och livsmedelsnäringarna en
central roll där innovationsarenor behöver fortsätta utvecklas inom det
företagsfrämjande systemet med näringslivet som motor.
Det är rimligt att Region Gotland tar ansvar för de delar i handlingsplanen,
som framförallt berör den egna verksamheten. Finansieringsinstrumenten för
utveckling av näringslivet behöver fortsätta hanteras även i dialog med
Länsstyrelsen för att optimera användandet av offentliga stöd till de olika
delarna i Gotlands mat-ekosystem.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-03

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Beata Afzelius, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Skickas till

Gotland Grönt Centrum AB
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/1434
3 november 2022

Beata Afzelius

Regionstyrelsen

Revidering av handlingsplan för Gotlands mat- och
livsmedelsstrategi 2022-2027
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Handlingsplan för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi godkänns.

Sammanfattning

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 (RS2015/297) antogs av
Regionstyrelsen i oktober 2016. Till strategin hör en handlingsplan (RS2018/213)
som nu reviderats för att gälla för perioden 2022-2027.
Arbetet med handlingsplanen har under 2022 inkluderat bildande av en ny styrgrupp
för mat- och livsmedelsstrategin där näringsliv, bransch- och företagarorganisationer,
Länsstyrelsen Gotlands län, Region Gotland och akademin samverkar.
Geopolitiska händelser, pandemi och klimatpåverkan har accelererat oron för den
samhällsviktiga infrastruktur som livsmedelsproduktion utgör. Detta har lett till att
styrgruppen genomfört ett fördjupningsarbete över näringslivets centrala och aktuella
utmaningar. Till resultatet har adderats ett nytt prioriterat område för livsmedelsförsörjning och beredskap som styr mot arbetet mellan Länsstyrelsen Gotlands län
och Region Gotlands kris- och beredskapsenhet.
Näringslivets framgångsmöjligheter har tyngdpunkt på omställning till ett hållbart
Gotland, dit hör innovation och samarbeten som är utpekade verktyg, stöttade av
gotländskt och nationellt främjarsystem. Det gotländska mat-ekosystemets näringsliv
i allmänhet och dess primärproducenter i synnerhet är en motor för regional
utveckling som samtidigt utgör kritisk infrastruktur och en politisk angelägenhet.
Detta har även medverkat till att handlingsplanens inriktning behöver ha ett extra
fokus på primärproduktion i en samverkande värdekedja.
Handlingsplanen ska följas upp årligen av Länsstyrelsen i Gotland län och Region
Gotland relaterat till den nationella strategin En livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela
landet 2030 samt Vårt Gotland 2040 och dess genomförandeprogram.
Ärendebeskrivning

Styrkeområdet mat och livsmedelsnäringarna utgör tillsammans med besöksnäringen
och näringslivets energiomställning grundpelare i modellen Smart specialisering som
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syftar till att öka konkurrenskraften genom att ta tillvara Gotlands naturgivna fördelar
och kapaciteter, och facilitera samverkansplattformar för användardriven innovation.
Samverkan är ett kitt i handlingsplanen som behöver prioriteras och investeras i, inte
minst för att nå hållbarhetsmålen där livsmedelsproduktion är en kraftfull hävstång
för förändring. Handlingsplanen pekar ut 10 prioriterade insatsområden i symbios;
när en insats genomförs styr den inte bara mot det egna målet, resultaten kan stärka
förändringskapaciteten gentemot flera övergripande effektmål. Mat-ekosystemet
omfattar hela värdekedjan från hav och jord till bord.
Relaterade styrdokument och bilagor

Styrdokument som använts vid målavvägning i arbetet med handlingsplanen: Agenda
2030, Vårt Gotland 2040, Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
2022-2027, Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi 2022-2027, Strategi för smart
specialisering 2022-2027 samt En livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela landet 2030.
Bilagor

Handlingsplan 2018, Reviderad handlingsplan 2022-2027.
Bedömning

Region Gotland har inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret i uppdrag att
leda, samordna och följa upp arbetet inom regional utveckling. Processen med att ta
fram en aktuell handlingsplan har letts av sakkunnig strateg i samråd med
styrgruppen.
Det är Regionstyrelseförvaltningens bedömning att för verkställande av
handlingsplanen krävs fler steg av samverkan, något som delvis sker idag under olika
grupperingar men framförallt inom Gotland Grönt Centrum AB som ledande
samordnare för det gröna näringslivet tillsammans med dotterbolaget Matbyrån
Gotland AB.
Det behövs politiska styrmedel och riktade satsningar för en hållbar omställning av
de areella näringarna som även kommer integrera beredskapsperspektivet, ge
synergieffekter på miljöarbetet och generera hållbar tillväxt.
I arbetet med Smart specialisering spelar mat- och livsmedelsnäringarna en central
roll där innovationsarenor behöver fortsätta utvecklas inom det företagsfrämjande
systemet med näringslivet som motor.
Det är rimligt att Region Gotland tar ansvar för de delar i handlingsplanen som
framförallt berör den egna verksamheten. Finansieringsinstrumenten för utveckling
av näringslivet behöver fortsätta hanteras även i dialog med länsstyrelsen för att
optimera användandet av offentliga stöd till de olika delarna i Gotlands matekosystem.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotland Grönt Centrum AB
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1. Bakgrund
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 antogs av Regionstyrelsen 2016 och är administrerad i ett nära samarbete mellan Region Gotland och länsstyrelsen. I framtagandet deltog
representanter från hela mat-ekosystemet från primärproduktion till konsument. Till strategin hör en handlingsplan som nu reviderats för att gälla 2022-2027 med uppföljning 2025
då strategin löper ut. Arbetet med handlingsplanen har under 2022 inkluderat bildande av
en ny styrgrupp för strategin där näringsliv, bransch- och företagarorganisationer, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland samt akademin medverkar.
Gotlands mat- och livsmedelsstrategis vision:

”Mötet med gotländsk matkultur sker hållbart och naturligt i såväl vardags- som
festsituation på nationella, internationella och regionala marknader.”
Sedan strategin togs fram har Gotland också fått en regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt
Gotland 2040 samt Strategi för Smart specialisering 2021-2027. Under 2022 har ett program för
genomförande av RUS tagits fram med insatsområden och mål kopplade till RUS prioriteringar och långsiktiga effektmål, Näringslivets förutsättningar och innovation 2022-2027 samt Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi 2022-2027.
Det har varit av extra stor vikt att arbetet med handlingsplanen för mat- och livsmedelsstrategin matchat och överlappat de insatser, prioriteringar, kortsiktiga och långsiktiga mål som
gäller för den övergripande regionala utvecklingsstrategin, som i sin tur följt Sveriges nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 och de globala målen i Agenda
2030. Arbetet med handlingsplanen har kunnat ske parallellt med genomförandeprogrammen för RUS.
Den reviderade handlingsplanens sammanfattande målbild:

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

”Gotländska producenter av varor och tjänster har omsatt hållbarhetsarbetet till en
ännu bättre affär och ökar det upplevda värdet1 av livsmedel och måltidsupplevelser
på och från Gotland.”
Geopolitiska händelser, pandemi och klimatpåverkan har accelererat oron för den samhällsviktiga infrastruktur livsmedelsproduktion utgör. Detta har lett till att styrgruppen för matoch livsmedelsstrategin genomfört ett fördjupningsarbete över näringslivets centrala och
aktuella utmaningar, samt de största möjligheterna ur ett gotlandsperspektiv. Till resultatet
har adderats ett nytt prioriterat område för livsmedelsförsörjning och beredskap som styr
mot arbetet mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotlands kris- och beredskapsenhet. Detta medverkar till att handlingsplanens inriktning behöver ha ett extra fokus på
primärproduktion i en samverkande värdekedja.
Handlingsplan 2018

Den nu gällande handlingsplanen (2018) har ett detaljerat aktivitetsupplägg där också pågående projekt listas. Ej slutförda projekt överförs till en aktivitetsplan i separat bilaga, ett le1 Et upplevt värde bygger på olika individuella eller generella mervärden. Värdet ligger i WTP willingness to pay, men kan styras av andra
ekonomiska markörer.
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vande dokument som förändras efter hand och därför inte ligger med i denna reviderade,
mer översiktliga handlingsplanen för 2022-2027.
De 46 aktiviteter som beskrivs i Handlingsplan 2018 samt uppföljningar fram till 2020 kommenteras i dokumentet med samma namn. Planen rekommenderar att framtida revideringar
konkretiseras på en mer detaljerad nivå, vilket inte varit relevant med tanke på denna reviderade handlingsplans omfattning och nya struktur med insatsområden, insatsgrupper och
separat aktivitetsplan. Grunden till detta är tillkomsten av RUS och dess genomförandeprogram. Under den programperiod Handlingsplan 2018 genomfördes fanns ett betydande finansieringsinstrument i form av programmet Hållbara Gotland som medverkade till en projektintensiv period.
Handlingsplan 2022-2027

Handlingsplanen pekar ut 10 prioriterade insatsområden i symbios; när en insats genomförs
styr den inte bara mot det egna målet, resultaten kan stärka förändringskapaciteten gentemot flera övergripande mål.
Mat-ekosystemet omfattar hela värdekedjan från hav och jord till bord. Handlingsplanens
effekter riktar sig till alla medverkande i det systemet. Genomförandet av insatserna ligger
hos de aktörer som har förändringskapacitet och vilja att tillsammans driva aktiviteter och
projekt för att åstadkomma förändring. Flera är listade, men långt ifrån alla. Planen riktar
sig till både näringsliv och myndigheter, därför är inte heller målgrupper specificerade för
respektive insatsområde. Det är viktigt att understryka att Handlingsplan 2022-2027 inte omfattar alla insatser som görs eller kommer göras, av näringsliv, organisationer och civilsamhälle, men planen lyfter områden som kräver samverkan.
Handlingsplanen ska följas upp årligen av länsstyrelsen och Region Gotland relaterat till
den nationella strategin samt RUS och genomförandeprogrammen. Under varje insatsområde ges exempel på olika uppföljningsverktyg och vad som ska mätas.
2. Vägledande dokument, process och nuläge

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

2.1 Relationer till andra styrdokument

Ett antal styrande dokument har legat till grund för inriktning efter prioritering. Den flernivåstyrning som går från lokal nivå till EU påverkar också villkor och möjligheter att hitta
rätt koppling till de prioriteringar som krävs för att åstadkomma förändringar och vilka verktyg som kan användas,
till exempel medfinansiering av projektinsatser eller andra
stödformer. De dokument som hänvisas till nedan är omfattande och kan läsas i sin helhet hos respektive organisation.
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Globala målen Agenda 2030

Relevanta mål och delmål i Agenda 2030 har inspirerat arbetet med Gotlands RUS, och
vägleder även Gotlands mat- och livsmedelsstrategi. Det är komplext att följa upp målen i
Agenda 2030, därför används RUS effektmål då de utgör en regional tillämpning.

Sveriges nationella livsmedelsstrategi – 20302

Den nationella strategin följs upp årligen av Länsstyrelsen i Gotlands län och innehåller tre
övergripande målbilder:
Skapa ökade förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga företag
 Samverkan mellan olika aktörer och branscher
Bidrag till en ökad hållbar livsmedelsproduktion
 Samverkan och kunskap från jord till bord
Alla delar av livsmedelskedjan utvecklas både parallellt och i samspel
 Lokala produktionskedjor är hållbara ur samtliga perspektiv och stärker självförsörjningsgraden.
Vårt Gotland 2040, Näringslivets förutsättningar och innovation 2022–20273
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Genomförandeprogrammet är uppdelat i flera insatsområden och mål inom följande prioriteringar:







Stärk och utveckla näringslivet
Stimulera innovation och förnyelse; mat och livsmedel samt besöksnäring
Utveckla attraktionskraften
Säkra kompetensen
Stärk tillgängligheten (även del i annat program)
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (även del i annat program)

Nationell livsmedelsstrategi https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
3 Vårt Gotland 2040 www.gotland.se/gotland2040
2
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Strategi för smart specialisering (S3) i Gotlands län 2021-20274

Strategin lyfter speciellt mat- och livsmedelsnäringarna då det är ett av Gotlands styrkeområden.
 Förstärk produkt-, process- och varumärkesutveckling genom innovation och genom investeringar i kompetens i mat- och livsmedelssektorn för att kunna växa och
nå fler marknader.


Stärk produkt-, process- och varumärkesutveckling kopplat till hållbara livsmedel
och matupplevelser. Omfattar samtliga strategiska inriktningar i den regionala matoch livsmedelsstrategin med fokus på ökade förädlingsvärden på tjänster och produkter samt utveckling av värdekedjor genom: 1. Små-, mellan- och storskaliga aktörers samskapande och kunskapsdelning; 2. Cirkulärekonomiska produktions- och
affärsmodeller; 3. Innovation och testbäddar med nya grödor, odlingsmetoder och
djurhållning i hållbara systemperspektiv.



Stärk destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen (måltidsupplevelser) kopplat till gotländska autentiska värden. Omfattar samtliga inriktningar i
den regionala besöksnäringsstrategin med fokus på destinationsutveckling för
ökade autentiska upplevelsevärden, vilket omfattar bland annat […] mat- och dryck.



Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa teknik
och implementera det i det gotländska näringslivet [samt…]. Omfattar energiförsörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, men med fokus på
samverkan för en smart och effektiv implementering av teknik utifrån behov på
Gotland [med beaktande av Gotlands bidrag till Sveriges och Europas energiomställning och behov av klimatneutral cement, kommer också påverka energiomställningen på Gotland].



Benchmarking och internationella samarbeten. Nyttja medlemskapen i Region Gotlands prioriterade internationella nätverk för omvärldsbevakning, lärande och projektsamarbeten inom Gotlands styrkeområden. Lär- och granskningsutbyten med
peer regions. Ta tillvara OECD5 studiens rekommendationer för stärkt innovationssamverkan. Exportfrämjande insatser behövs direkt mot företag via främjarorganisationer, nationella satsningar samt stärkt tillgänglighet till expertkunskap inom
internationalisering.
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Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016 – 20256

Strategin rör sig mellan två horisontella och fem utvecklingsområden. Efter den fördjupning styrgruppen gjorde 2022 i arbetet med handlingsplanen, användes utvecklingsområdena som delmängder i de prioriterade insatserna med aktualiserade tillägg som motsvarar
nulägesbeskrivningen under punkt 3 och varje insatsområde som specificeras under punkterna 3.1 – 3.10.

4
5
6

Nulägesanalys S3 https://www.gotland.se/112720 Strategi S3 https://www.gotland.se/112776
OECD Territorial Review Gotland 2022 (svensk sammanfattning) https://www.gotland.se/115670
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 https://www.gotland.se/105846
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Två horisontella orienteringar
 Samverkan och samarbete
 Hållbar tillväxt
Fem strategiska utvecklingsområden
 Fortsatt varumärkesarbete
 Omvärldsbevakning och marknadsutveckling
 Ökad förädlingsgrad
 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 Innovation och produktutveckling
2.2 Processbeskrivning; förändringslogik och arbetsmetod

För att följa upp resultat och mäta effekter över tid, behövs en tydlig logik i insatsval kopplat till mål. Tabellen visar den övergripande programlogiken (att mäta förändringar) för
RUS genomförandeprogram.
Då arbetet med handlingsplanen utförts samtidigt som Näringslivets förutsättningar och innovation vuxit fram har programlogiken följt densamma. Insatser och mål till 2027 tar sikte på
identifierade gap mellan nuläge och önskat läge 2040. Det vill säga, vad behöver vi nå på
kort sikt för att gå i riktning mot de långsiktiga målen? Vad är det som verkligen kan göra
skillnad?
Tabellen visar programlogiken för Vårt Gotland 2040, med mat- och livsmedelsområdena
infällda i grönt.
Prioriterade områden & målbilder
(ger vägledande

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

inriktning)
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025,
Strategi för Smart Specialisering S3 2021-2027,
Genomförandeprogram
Näringslivets förutsättningar och innovation,
Globala målen 2030

Insats-områden
mat- och livsmedel
Handlingsplan 20232027

Mål 2027
(mätbara, som le-

Effektmål
2040

Övergripande
mål 2040

Vårt Gotland
2040 (RUS)

Vårt Gotland 2040
(RUS)

der mot effektmål
2040)
Handlingsplan
2023-2027

Styrgruppen för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi har under 2022 utsett en integrerad
arbetsgrupp som arbetat med innehållet. Insatsområden och prioriteringar har vuxit fram
dels genom att ansvarig strateg deltagit i arbetet med Näringslivets förutsättningar och innovation,
dels genom att styrgruppens arbetsgrupp tillämpat en processmodell som fördjupats i en
serie workshops om bakgrunderna till näringarnas utmaningar och möjligheter. Gapet mellan utmaning/möjlighet och mål har därefter identifierats av ett antal olika aktiviteter och
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möjliga projekt- och aktivitetsidéer från styrgruppen7 och Rådslaget8. Dessa exemplifieras
under insatsområden 3.1 – 3.10.
Analysförloppet visas i det blå flödet, och fortsätter med insatslogik relaterat till RUS i de
gröna pilarna.

Nuläge

Varför behövs insatsen

Hypoteser kring
orsaker

Vilka resurser
behövs

Förändrings-behov

Vad behöver göras för att få effekt

Vilka resultat
ska det leda till

Insatsförslag

Vilken långsiktig
förändring ska insatsen bidra till

I handlingsplanen sätts mål till 2027, med utgångspunkt ur RUS effektmål för 2040. Då
mat- och livsmedelsstrategin löper till 2025 kommer en revidering av handlingsplanen ske, i
samband med denna görs en synkronisering med övriga planeringsdokument för att säkerställa långsiktighet och integrering i dessa.
Handlingsplanens mål pekar på genomförandeprogrammets och konkretiserar vad som behöver uppnås för att skapa en förflyttning mot målen för 2040.
2.3 Nulägesbeskrivning
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Mat- och livsmedelsnäringarna tillhör kritisk (samhällsviktig) infrastruktur, vilket förtydligats under pandemistarten (2020) och nu i ett Europa i krig (Rysslands invasion av Ukraina
2022), med historiskt snabbt ökande priser på energi, bränsle, insatsvaror, råvaror och färdiga livsmedel. Adderat klimatrelaterade extremer som torka och ojämn nederbörd, är det
tydligt synliggjort att livsmedelsproduktionen på Gotland är sårbar. Det påverkar inte bara
den lokala marknaden; gotländsk produktion av råvaror och förädlat livsmedel är ett riksintresse – upp till 95 procent av viss animalieproduktion ”exporteras” till fastlandet, även att
Sverige är självförsörjande på morötter och palsternacka tack vare gotländska bönder ger
tyngd åt bilden av Gotland som nationell livsmedelsförsörjare.

Kommentar [BA1]: Adderat ”animalie”
Kommentar [BA2]: Adderat nationell livsmedelsförsörjare.

Gotland har över 1500 lantbruksföretag9, vilket är få regioner förunnat och Sveriges högsta
andel p/c. Förutsättningarna för primärproduktion är goda sett till areella tillgångar. Råvarukvalitet, tillgänglighet och varumärke är konkurrenskraftiga resurser som många gånger
överskuggas av fraktkostnader som grundat i det insulära läget skapar konkurrensnackdelar
och ett ojämlikt förhållande till fastlandssverige. Därför är insatsområde 1 Ö-lägets logistikutmaningar10 ett av de allra viktigaste tillsammans med tillgång till arbetskraft som beskrivs i
insatsområde 5 om kompetensförsörjning. De utmaningar den demografiska ålderskurvan
pekar ut kräver insatser som stimulerar generationsskiften, företagsöverlåtelser och nya affärsmodeller. Lantbruksnäringarna, yrkesfisket och vattenbruket tillhör investeringstunga
sektorer med stor andel bundet kapital, där intäkterna många gånger är små i förhållande
till arbetsinsatserna. För en kontinuerlig svensk livsmedelsförsörjning behövs fortsatta
7 LRF Gotland, Tillväxt Gotland, Protos AB, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Gotland Grönt Centrum, Matbyrån Gotland,
Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland.
8 Rådslaget 2022 ägde rum 29 september där 40 av 100 inbjudna ur hela näringslivskedjan deltog i bl a workshops om de 10 insatsområdena. Utfallet blev ett trettiotal bearbetade förslag där samtliga kunde integreras med det arbete styrgruppen utfört.
9 SCB 2022. Citat från tjänsteperson LRF Gotland 2022: jag var på ett möte förra veckan och satt med 10-15 unga bönder både tjejer
och killar, det kändes hoppfullt, vi måste värna om dem.”
10 Frågan om fossilfri maritim trafik tas upp i RUS Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi.
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strukturella stöd för en växande befolkning, ett minskat importberoende och hållbar omställning.
Hela näringslivets framgångsmöjligheter har tyngdpunkt på insatsområde 3 Omställning till
ett hållbarare Gotland, dit hör innovation och samarbeten som utpekade verktyg, stöttade av
gotländska och nationella främjarsystem. Det gotländska mat-ekosystemets näringsliv i allmänhet och dess primärproducenter i synnerhet är en motor för regional utveckling och en
hävstång för omställning, samtidigt som infrastruktur och livsmedelsberedskap är politiska
angelägenheter. Insatsområde 4 Unika naturgivna förutsättningar för forskning, odling och förädling
tangerar styrkeområdet Näringslivets energiomställning som en naturlig komponent för hållbar
utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna.

Kommentar [BA3]: Adderat, insatsområde 3

Kommentar [BA4]: Adderat insatsområde 4 samt näringslivets
energiomställning (flyttat från slutet av samma stycke där insatsområde
2, 7 och 8 nämns).

Intresset för förädling har ökat de senaste åren men länets näringslivsstruktur är oförändrad; över 85 procent är mikroföretag med färre än 10 anställda (över 96 procent har färre
än 50 anställda). Därför behövs fler arbetsställen11 som också stimulerar den sociala hållbarheten och sysselsättning på landsbygderna. Idag finns ett femtiotal livsmedelsproducerande industrier från mikroföretag till medelstora. Några sticker ut, de så kallade lokomotivföretagen12 skapar nödvändig infrastruktur för ofta hela råvaru- eller produktkategorier.
Det krävs också ett ännu närmare samarbete inom det företagsfrämjande systemet för att
företag som vill växa ska nå kapital och andra affärsutvecklingsverktyg.
För att skapa kortare värdekedjor, minska sårbarheten, öka sysselsättningen och BRP är det
gynnsamt om mer förädlas på Gotland, helst i möjligaste mån av gotländska råvaror. Det
finns goda förutsättningar att stärka och upptäcka fler skalbara råvaruresurser inom den
gotländska bioekonomin – innovation samt produkt- samt tjänsteutveckling kan lyfta dessa,
vilket synliggörs i insatsområdena 2, 7, 8 samt i Nulägesanalys för smart specialisering. För detta
krävs såväl arbetskraft som nya etableringar – två kärnfrågor som hänger ihop med att förutsättningarna fylls på som bygger Gotlands attraktionskraft13.
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Styrkeområdet mat och livsmedelsnäringarna utgör tillsammans med besöksnäringen och
näringslivets energiomställning grundpelare i modellen Smart specialisering som identifierar
samhällsutmaningar och samtidigt stärker platsutvecklingen genom att ta tillvara Gotlands
naturgivna fördelar och kapaciteter. Detta faciliteras via samverkansplattformar för användardriven innovation, till exempel Science Park Gotland där mer än 20 procent av medverkande företag varit startups från livsmedelssektorn 2020-2022. Samverkan är ett kitt i handlingsplanen som behöver prioriteras och investeras i, inte minst för att nå hållbarhetsmålen
där livsmedelsproduktion är en kraftfull hävstång för förändring. Uppsala universitets fysiska närvaro med Campus Gotland är en regional kapacitet med förgreningar till breda
kunskapsmiljöer, precis som Sveriges Lantbruksuniversitets samarbeten inom försöksodlingar på ön.

Kommentar [BA5]: Bytt plats med stycket om Offentlig måltid
(sid 10)

Kommentar [BA6]: Adderat för förtydligande och relevant data.

På samma sätt verkar samarbeten över näringslivets sektorsgränser till att öka förståelsen
för varje aktörs roll i värdekedjan. Att fördelningen av slutproduktens intäkt ska vara balanserad och att nya kunskaper stärker konkurrenskraft och skapar goda affärer är centralt.
Projekt som Sustainable Speis (Tillväxt Gotland 2019-2022) är ett banbrytande exempel på
hur begreppet ”från hav och jord till bord” har fördjupat insikter och öppnat dörrar mellan
lantbrukare, fiskare, förädlare och grossister – till kockar, matkreatörer och butiker. När
I gotländska mått mätt är småföretag förhållandevis stora. EU-kommissionens beskrivning; mikro 9>, små 49>, medelstora 249>
Kännetecknas av dess centrala roll på en geografisk plats eller som lokomotiv i en värdekedja. Lokomotivföretaget har lokala leverantörer och kan driva regional utveckling och innovation framåt som glocal aktör; både mot större, ofta globala marknader och som utvecklingsstöd åt lokala små- och mellanskaliga leverantörer i produktionsleden.
13 Relevanta bostäder och tillgång till såväl kvalificerade jobb som enklare sysselsättning, plats i skola och förskola.
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handeln inkluderar producenterna i sina kommunikationsinsatser ökar konsumentens förståelse för livsmedelskedjan. Det finns goda exempel på lokal dagligvaruhandel som skapat
nationell uppmärksamhet för närproducerade varor och tjänster. Communitymodellen från
primärproducent till butik syns i handlingsplanens och dess medskapares viljeyttringar, något Gotlands politiska ledning medverkat till genom att anta den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

Kommentar [BA7]: Adderat för att förtydliga handelns del i värdekedjan.

Offentlig måltids upphandling och samverkan med producenter och grossister är ett kraftfullt verktyg för regional utveckling, ökad självförsörjningsförmåga14 samt hållbar tillväxt i
balans med hållbar konsumtion. Region Gotland serverar varje dag 11000 måltidstallrikar.
Utvecklade samarbeten behöver resurssättas15 för att identifiera och realisera möjligheter
inom ramen för LOU, där ett av fler exempel är innovationsupphandling. Ökad dialog
öppnar för synliggörande av ömsesidiga behov, vilket ger positiva effekter för näringslivet,
för miljön och stärkt social hållbarhet när mer närodlat och närförädlat serveras i skola och
omsorg.

3. Prioriterade insatsområden, mål och insatsgrupper i den reviderade handlingsplanen
Strukturen bygger på 10 prioriterade insatsområden som formulerats med utgångsläge ur
modellen för fördjupning och förändringslogik. De relaterar också till strategin och RUS
genomförandeprogram. De mål som är kopplade till RUS specificeras under varje beskrivning av respektive insatsområde. Samtliga områden kräver samverkan mellan flera
aktörer.16
Tio prioriterade insatsområden

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

1. Ö-lägets logistikutmaningar
2. En jämnare årsinkomst skapar mindre säsongsberoende
3. Omställning till ett hållbarare Gotland
4. Unika naturgivna förutsättningar för forskning, odling och förädling
5. Kompetens, rekrytering och smarta företagsöverlåtelser
6. Omvärldsbevakning och export
7. Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling
8. Företagsfrämjande system och innovation
9. Varumärket och närhet till fastlandsmarknader
10. Livsmedelsförsörjning och beredskap

14 Begreppet självförsörjningsgrad har ibland kritiserats pga inbyggda målkonflikter. Därför används hellre –förmåga eller –kapacitet.
Ordet självförsörjning kan också uppfattas exkluderande i olika perspektiv, men i ett insulärt läge är territoriell självförsörjningskapacitet
viktigt i ett kris- och beredskapsläge, samt relaterat hållbar miljö och ekonomi.
15 Det finns flera exempel på projekt där insatser lett till tydlig utveckling av lokal produktion, ett välkänt är Södertälje kommun.
16 En aktör kan exempelvis vara utförare, en annan finansiär, en tredje stå för kunskapskapitalet, det finns sannolikt en bred referensgrupp, etc.
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Mål

Vare sig Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 eller det tidigare gällande Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020 konkretiserar några mål, utan exemplifierar mål eller beskriver målbilder. Handlingsplanens sammanfattande mål har byggts av följande:
 Ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft.
 Etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning, som bidrar
till ett välunderbyggt beslutsfattande.
 Ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag och fler
anställda.
 Ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland.
Hur är insatsområdena presenterade?

Varje insatsområde har specificerade mål, ofta pekar insatsområdet mot flera mål i RUS genomförandeprogram. I stycke 3.1 – 3.10 följer nedan, i tur och ordning per prioriterat insatsområde:
 Sammanfattande nulägesbeskrivning
 Insatsområdets mål för 2027 och koppling till mål i RUS genomförandeprogram
17
 Centrala insatsgrupper för underliggande aktivitets- och projektidéer
 Exempel på relevanta aktörer eller aktörer som visat intresse att medverka i förändringsarbetet
 Uppföljningsförslag
Sist i handlingsplanen ligger del 4 Finansiering och kunskapsstöd, samt 5 som beskriver vad det
offentliga Gotland kan bidra till i förändringsarbetet, både inom egna verksamheter men
också exempel på olika stöd.

3.1 – 3.10 Prioriterade insatsområden

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.1 Ö-lägets logistikutmaningar
Gotlands ö-läge medför utmaningar i form av merkostnader för fraktintervaller, logistiksamordning och leveranssäkerhet. Detta medverkar till konkurrensnackdelar med övergripande påverkan inte bara på näringslivets tillväxt, men även på samhällsutveckling och tillgång till kritisk infrastruktur. Känsliga transporter som livsmedel och mediciner saknar
klassificering som prioriterat gods. Ö-läget i sig har koppling till livsmedelsberedskap, som
lyfts i insatsområde 10, här finns starka incitament för att frågan om reservhamn bör prioriteras och berör såväl beredskap som näringslivets förutsättningar. I denna handlingsplan
ligger emellertid fokus på frågan om att verka med likvärdiga ekonomiska förutsättningar i
de nationella systemen – icke desto mindre är båda av väsentlig betydelse.

Kommentar [BA8]: Adderat reservhamnsfrågan. Se även 3.10.

17 Aktivitetsplanens förslag ligger till grund för prioriteringar av intressenter och genomförare men är ett levande dokument och preciseras inte i Handlingsplan 2022-2027.
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Oberoende av Gotlands insulära läge ska företagens konkurrensmöjligheter vara likvärdiga
fastlandets. Så är inte fallet idag. Därför krävs att statliga subventioner av frakt både inkluderar merkostnader för stillestånd relaterat till turlista, samt det faktum att hela den gotländska samhällsutvecklingen påverkas av höjda fraktpriser, men även att färskvaruhandelns tidsfönster kan påverkas av långsammare överfarter. Ersättningen ska spegla fraktbeställarens samlade merkostnader. Ett gotlandsanpassat logistiksystem innebär också att tom
fraktkapacitet från Gotland behöver nyttjas bättre av utgående gods, samt att vid förändringar i turlistan behöver känsliga livsmedel kunna få företräde till nästkommande överfart
oavsett riktning.
Trafikrådet (politiken, näringslivsorganisationer och myndigheter) för Gotlands talan, preciserat i Gotländska ståndpunkter18. Uppfattningen är att det är god ordning i rådet, men att
näringslivet önskar stärka sin representation samt att rådet eller ett specifikt livsmedelsutskott behöver vara mer aktiva med att diskutera fraktfrågorna även mellan upphandlingsfaser.
Distributionssystemen på, från och vidare på fastlandet skulle bli effektivare ur alla hållbarhetsvinklar med ökad samordning.
3.1.1 Mål till 2027

‣ Gotländska fraktkunder har likvärdiga förutsättningar i balans med övriga Sveriges. Det
finns ett anpassat, tillgängligt logistiksystem för gods på, från och till ön som medverkar till
att gotländska transporter smidigt når det nationella godsflödessystemet. Speciellt känsligt
gods har möjlighet att prioriteras vid ombokning följt av trafikstörningar.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns 
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag

God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Kommentar [BA9]: Lagt till tabell som för varje insatsområde
listar mål i genomförandeprogram samt effektmål i RUS 2040. Tidigare
version listade enbart mål i RUS GP 2027. Bättre läsbarhet i tabellform.

3.1.2 Insatsgrupper




Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23



18

Bilda en arbetsgrupp till Trafikrådet med fokus på livsmedelsfrakt (där även nödhamnsfrågan kan ta plats)
Utred Gotlandstillägget med syfte att hitta en bättre lösning än dagens
Utveckla samverkanslösningar för frakt

Gotländska ståndpunkter https://www.gotland.se/108662
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Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse









Trafikrådet
LRF
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”19
Region Gotland (RSF, regionledning)
Gotland Grönt Centrum AB
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppföljning, exempel

Utfall via intervjuer.

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

19

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

3.2 En jämnare årsinkomst medverkar till mindre säsongsberoende
Det är inget nytt att företag inom livsmedelsproduktion och måltidsturism är säsongsberoende. Det behövs en jämnare inkomstfördelning över året som exempelvis kan ske genom
att förädling20 av råvaror, upplevelser eller affärsmodeller genererar högre värden som bidrar till en mer konstant utjämning mellan topparna.
Tack vare odlingsförutsättningar och bra råvaror finns potential att både odla och förädla
ännu mer än vad som görs idag både i och utanför säsong. På samma sätt går det att förädla mat- och måltidsupplevelser utanför högsäsong, med ambitionen att rätt produkt når
rätt målgrupp. Ett kraftfullt verktyg för ökad produktion är offentlig måltid som utgör en
lokal storkund till producent och grossist. Här är samverkan till viss del reglerad men dialog
kring utvecklingsfrågor om behov och möjligheter är centrala.
Tre vägar är tydliga; korta ner värdekedjorna och förvalta säsong (odla mer, nytt eller förädla), se över vilka synergier som kan skapas via cirkulära smarta resursflöden, samt få mer
kunskap om marknadens efterfrågan. Det kan handla om allt från samarbeten med paketering av icke-säsongsberoende upplevelser till fermentering av bönor eller vad offentlig måltid behöver för typ av pannkakor.
I den hållbara affären är upplevda värden ett centralt begrepp, både hos producent och hos
konsument, där det upplevda21 kan stå för sociala och miljömässiga värden. Därför kan
prislappen på ett förädlingsvärde styras av mer än insatsvaror och arbete. Erbjudanden mot
nischade marknader är också relevant. Det gäller som alltid att hitta ”rätt” kund.
3.2.1 Mål till 2027

‣ Företag inom livsmedelsproduktion och måltidsturism bedriver socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbara verksamheter med en jämn fördelning av intäkter över året.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns 
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag


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

3.2.2 Insatsgrupper




Öka förädling av varor och tjänster
Öka samverkan mellan offentlig måltidsförsörjning, producenter och grossister

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse

20 Ordet förädling kan verka i flera sammanhang. Man växlar upp något befintligt och får något helt nytt. Det kan handla om till exempel
att bygga en utställningslokal intill sin fiskodling, göra marmelad av gotländska morötter eller erbjuda en affärsmodell där kunden adopterar en viss odlingsplats. Pastaproduktion av gotländsk spannmål är ett annat exempel på förädlingsmöjlighet som täcker över hela året.
21 Det gäller framförallt produkter eller tjänster där hela eller delar av värdekedjan kan beskriva mervärden.
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Näringslivet i allmänhet och ”Lokomotivföretag” i synnerhet
LRF Gotland
Matbyrån Gotland
Almi Företagspartner
Jägareförbundet
Gotlands förenade besöksnäring
Science Park Gotland/Node
Skogens Kraft alt medverkande i styrgruppen för Skogsstrategin
Sveriges Lantbruksuniversitet
Länsstyrelsen Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Värdet på gotländsk produktion av förädlade livsmedel (tjänster mäts inom annan kategori)
kan mätas utanför produktionsvärdet med en modell från projektet Gotland är Mat (2019).
Nettoutveckling hos företag inom givna SNI-koder (säsongsvariationen går inte att mätas
utan manuell åtgärd). Varuexportvärde. Nya avtalade produktkategorier, råvaror eller prefabricerade rätter inom offentlig måltid samt total andel avtalat närproducerat, BRP+ välbefinnande, NKI.
3.3 Omställning till ett hållbarare Gotland
Hela Gotland måste ställa om till ett hållbart samhälle. Olika branscher har olika utmaningar, men grundläggande överlevnad styrs av ekonomisk hållbarhet, därför behöver konsumentdriven efterfrågan förstärkas av producentdriven kommunikation om orsak och verkan där producenten eller butiken berättar varför vi ska köpa gotländskt eller svenskt.
På en ö är närproducerat (inklusive energi och insatsvaror) en naturlig väg mot ökad hållbarhet och resiliens. Hållbarhetsarbete och lokal självförsörjningsförmåga går ofta hand i
hand. Men även på ett nationellt plan; vad behöver Sverige för att minska sin import av insatsvaror och livsmedel?

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Genom att använda fler cirkulära metoder eller nya affärsmodeller kan producenter förstärka sina egna varumärken eller produktkategorier samtidigt som hållbarhetsarbetet kan
omsättas i en god affär och göra ekologisk och social nytta i ett större perspektiv.
Det finns också delar i den sociala hållbarheten som behöver lyftas i ett näringslivsnarrativ.
Gotland har blivit en attraktiv plats för många livsstilsföretagare som idag utgör en stor del
av näringslivet, vilket bör tas i beaktning när olika värden22 vägs mot varandra som ekonomisk tillväxt och exempelvis livskvalitet i ett socialt narrativ. Andelen småföretag som vill
växa har minskat med 7 procent på 12 år23. Om den ekonomiska tillväxten sker i balanserad
relation till de ekologiska och sociala är det en hållbar transformation.
22 Tillväxt i upplevt värde, där sociala och/ eller ekologiska värden kan styra betalningsvilja (WTP, willingness to pay), dvs den ekonomiska styrmekanismen. På Gotland är de flesta företagare nöjda med sin storlek och utveckling, enligt löpande undersökningar (19962022 Almi m fl).
23 Källa Tillväxtverket 2021. Det betyder inte att företagaren inte vill uppnå goda finansiella resultat.
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3.3.1 Mål till 2027

‣ Gotländska producenter av varor och tjänster är förberedda på högre krav på anpassning
till klimatförändringar och har omsatt hållbarhetsarbetet till en god affär med stöd av cirkulära synergier, kunskap om flera delar i värdekedjan samt nya affärsmodeller.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027







Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt.
Samarbete kring utbildning- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande
system.

Effektmål RUS 2040









God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Hållbara kretslopp
Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar
energi
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

Kommentar [BA10]: Adderat de tre följande målen som saknades i version 1.

3.3.2 Insatsgrupper






Öka samverkan mellan Gotland Grönt Centrum AB och Blått Centrum Gotland.
Bilda ett Hållbarhetsforum
Beslut för revidering av Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025
Öka takten på grön och cirkulär utveckling (ingår även i beredskapsperspektivet)

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse










Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23










Blått Centrum Gotland
Grönt Centrum Gotland AB
Matbyrån Gotland
LRF Ungdom
LRF branschråd
Biogas Gotland
Biogas Solutions Research Center (LiU)
”Lokomotivföretag”
Energicentrum
Hushållningssällskapet Gotland
Almi Företagspartner
Jägareförbundet
Gotlands ekologiska odlare
Gotlands förenade besöksnäring
Science Park Gotland/Node
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
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Länsstyrelsen Gotlands län
Studieförbunden
Landsbygdsnätverket
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Se Miljöprogrammet. Uppföljningen kräver ett index/nollvärde. Även utveckling av bioekonomi, SNI antal nya företag, inriktning och produktionsvärden.

3.4 Unika naturgivna förutsättningar för odling, forskning och förädling
Gotlands förutsättningar gällande biologisk mångfald, klimat och energi är i vissa fall unika.
En bioekonomi baserad på nya grödor, ny förädling eller utveckling av cirkulära system kan
bidra till kortare värdekedjor och ännu mer effektivt resursnyttjande. Inte sällan kan förvaltning av unika naturgivna24 förutsättningar vara en väg till ett hållbarare Gotland.
Detta är också en bärande orsak till att mat och livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen och näringslivets energiomställning är en grundpelare i modellen Smart specialisering som syftar till att öka konkurrenskraften genom att ta tillvara Gotlands naturgivna
fördelar och kapaciteter och facilitera samverkansplattformar för användardriven innovation. Samverkan är ett kitt i handlingsplanen som behöver prioriteras och investeras i, inte
minst för att nå hållbarhetsmålen där livsmedelsproduktion är en kraftfull hävstång för förändring.
Den här möjligheten har tydliga kopplingar till både varumärkesarbete, odling och forskning, men det är inte allmänt känt vilka förutsättningar Gotland har, till exempel för odling
av motståndskraftiga grödor eller ännu oförädlade biotillgångar, som testbädd för pilotprojekt eller som förädlingsplats för ekosystemtjänster. De bredast kända ekosystemtjänsterna
är kalkbrytning och Gotland som bad- och sommardestination. Medvetenheten om Gotlands unikitet i ett exploateringsperspektiv ger alltså en förhållandevis ensidig bild. Därför
är det viktigt att lyfta och fortsätta utveckla Gotland som en nationell livsmedelsförsörjare,
en potentiell biotechregion eller en plats för upplevelser kopplade till just det unika.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Gotländska producenter behöver tillgång till forum som kan förstärka de egna varumärkena, produktkategorierna eller förädling med hållbarhetsvärden som går att omsätta i intäkter. Offentliga aktörer behöver fortsätta att utmaningsdrivet och utforskande underlätta
för innovationsprocesser, till exempel genom att proaktivt medverka till att Gotland utvecklas i ännu större grad som testbädd, vilket också tangerar insatsområde 8, Företagsfrämjande system och innovation.

Kommentar [BA11]: Adderat exempel för förtydligande (insatser
påbörjade så det är inget nytt)

3.4.1 Mål till 2027

‣ Gotländska mat- och livsmedelsföretag har omsatt Gotlands unika värden i varor, tjänster
eller affärsmodeller till en god affär.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027

Effektmål RUS 2040

Naturgivet uppstår eller utvecklas organiskt och kan vara både biologiskt eller kulturellt. Viss kunskap kan också ses som naturgiven
fördel, eller att avgränsningarna som ö gör Gotland till en attraktiv plats för FoU. Även traditioner kan sägas vara naturgivna då de över
tid blir en del av platsens eller människornas speciella behov och identitet.
24
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Innovations- och klustersamverkan har
ökat mellan regionala och med nationella aktörer
Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Främjandeaktörer på Gotland ökar sin
kompetens att leda innovationsprocesser
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt







God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Hållbara kretslopp
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

Kommentar [BA12]: Adderat de 4 följande målen som saknades i
version 1.

3.4.2 Insatsgrupper




Utveckla Gotland som testbädd
Utveckla primärproduktionen (jordbruk, yrkesfiske och vattenbruk)

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse
















Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23




Blått Centrum Gotland
Gotland Grönt Centrum AB
Matbyrån Gotland
”Lokomotivföretag”
LRF branschråd
LRF Kött
LRF Ungdom
Gotlands Fåravelsförening
Science Park Gotland/Node
Hushållningssällskapet Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
Studieförbunden
Almi Företagspartner
Region Gotland
IVL
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Attitydmätning (Novus vart tredje år) och faktiska resultat kopplat till respektive prioriterad
aktivitet. Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021) Antal piloter med koppling till ett eller fler styrkeområden som har säkrat finansiering och/eller påbörjats.
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3.5 Kompetens, rekrytering och smarta företagsöverlåtelser
För att säkra att företag inom primärproduktion och förädlingsled (inklusive restaurang)
har tillgång till arbetskraft och rätt kompetens, samt kan utvecklas både kortsiktigt och på
lång sikt, behövs tillgång till utbildningar på flera nivåer inom olika specialområden. Tillsammans med Kompetensrådet kan utbildningsutbudet prioriteras och samarbeten med
nationella aktörer förenklas.
Även möjlighet till smarta modeller för generationsskiften och företagsöverlåtelser är nödvändigt för att trygga livsmedelsområdets återväxt på ön.
Att öka tillgången till arbetskraft inom mat- och livsmedelsnäringarna kräver insatser över
tid. För bästa effekt, behöver företagsstödjande aktörer jobba nära näringsliv och utbildningssamordnare med kontinuerlig dialog om näringslivets behov. En central och viktig
plattform är Kompetensrådet. Trots att många gröna yrken kräver akademiska
utbildningar25 (t ex agronom eller livsmedelsingenjör, men även gastronomikock eller sommelier) varierar uppfattningen om dessas status. Det kan förändras praktiskt med hjälp av
arbetsmiljöarbete, men även kommunikativt genom att lyfta näringarnas fördelar och platsens attraktionskraft.
En vital faktor för levande landsbygder är att hitta gångbara modeller för familj eller medarbetare att kunna driva verksamheter vidare i ekonomiskt och socialt hållbara ägarskiften.
Utmaningen med att ta över en verksamhet kan vara omfattande – speciellt om det rör sig
om stora kapitalinvesteringar i anläggningar eller arealer. För att balansera förvärvskostnaderna till rimliga nivåer kan möjliga lösningar vara nya affärsmodeller inom delnings- och
cirkulärekonomi, eller kooperativa driftsmodeller.
3.5.1 Mål till 2027

‣ Arbetsgivare inom mat- och livsmedelsnäringarna kan rekrytera medarbetare med rätt
kompetens och samarbetar i relevanta nätverk, samt har tillgång till smarta modeller för företagsöverlåtelser. Det är attraktivt att driva eller vara anställd i företag inom de gröna, blå
och måltidsnäringarna på Gotland.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23






Gotländska arbetsgivare kan rekrytera
medarbetare med rätt kompetens
Samarbeten kring utbildning- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande
system
Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Gotlands attraktionskraft är stärkt

Effektmål RUS 2040







God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

Kommentar [BA13]: Adderat de 2 följande målen som saknades i
version 1.

Agronom 5 år, Livsmedelsingenjör 4-5 år, kock/måltidskreatör 3 år, sommelier/måltidskreatör 2-3 år. Exemplen avser universitetsstudier på olika svenska lärosäten.
25
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3.5.2 Insatsgrupper





Bilda en kompetensförsörjningsgrupp för hela det gotländska mat-ekosystemet med
nära koppling till Kompetensrådet
Säkra och utveckla utbildning på såväl grund- som fortbildningsnivåer
Fortsätt utveckla modeller för hållbara företagsöverlåtelser och generationsväxlingar

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse




















Gotland Grönt Centrum AB
LRF Ungdom
LRF Gotland
Coompanion Gotland
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”
Kompetensrådet
Region Gotland (Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Hushållningssällskapet
Regionala och nationella rådgivningsföretag
Almi Företagspartner
Gotlands förenade besöksnäring
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
Studieförbunden
GUBIS
Hela Sverige ska leva
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Antal utbildningar, antal med matchad anställning efter utbildning. Antal relaterade projekt
även Landsbygdsprogrammet, Leader och eventuella sektorsprogram samt dessas resultatuppföljningar (av projektägare). Praktikplatser, kunskap om rekrytering, RAK26 samt antal
YH-utbildningar. Manuell insamling överslag; antal samarbeten, generationsväxlingar och
företagsöverlåtelser på liknande grunder.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.6 Omvärldsbevakning och export
Gotlands samlade exportvärde är lägst av alla Sveriges läns. Idag går större delen av gotländskt bulklivsmedel (exempelvis vete, potatis och mjölkpulver) till nationella men även
internationella marknader med fastlandet som avstamp. Varors fortsatta väg är därför i
vissa fall både förhållandevis okända och osynliga. Mat- och måltidsupplevelser kan ha
visst exportvärde, men ingår i det bredare sammanhanget turismexport.
Information om utlandsmarknadernas behov och trender kan vara svårtillgänglig för småoch mellanskaliga producenter, det gör att omvärldsanalysen går hand i hand med export26

Rätt Använd Kompetens.
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möjligheterna. Genom att utveckla och producera de varor och tjänster som marknaden efterfrågar, kan gotländska producenter nå långt utanför sin hemmamarknad. Därför behövs
mer kunskap om vad som har potential att bli exklusiva premiumprodukter eller tjänster
som komplement till bulken, samt om det finns obearbetade marknader för större volymer
som kan lösas exempelvis via samordning av flera mindre producenters produktkategorier.
Autenticiteten i Gotlands varumärke kan vara en hävstång på vissa marknader, men oftast
är regionen okänd och värdet av det svenska större. Internationella lokala relationer har
därför potential att öppna dörrar. Almi är den aktör som oftast riktat kunskapserbjudanden
om exportinsatser, den kompetensen bör fortsätta utvecklas och samverka med både det
regionala och nationella främjarsystemet (t ex Business Sweden, Visit Sweden eller Enterprise Europe Network). Mentorskapserbjudanden i samverkan med näringslivet och erfarenhetsutbyten är effektiva verktyg.
3.6.1 Mål till 2027

‣ Gotländska företag inom mat- och livsmedelsnäringarna producerar (fler eller mer) efterfrågade produkter och tjänster och är aktiva på en större marknad.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027





Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är
stärkt

Effektmål RUS 2040




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

3.6.2 Insatsgrupper



Utveckla ett exportforum

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse









Almi Företagspartner
Gotland Grönt Centrum AB
LRF Gotland
”Lokomotivföretag”
Tillväxt Gotland
Goda Gotland
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Uppföljning, exempel

Varuexportvärde, nettoutveckling av företag. Almis exportutbildningar uppföljning. Manuell kartläggning av export via mellanhänder; vikta betydelse för Gotland i mätning samt beslutsunderlag. Varumärkesmätning, attitydundersökning Novus uppföljning, livsmedel, hållbara livsmedel, måltidsupplevelser.

3.7 Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling
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Gotland har många företagare och entreprenörer vilket är en god förutsättning för samarbeten. I princip alla förbättringsinspel från näringsliv och organisationer lyfter samarbete
som en av de viktigaste metoderna för förändring och framgång. Det behövs kontinuerliga
plattformar med tydliga syften för att bäst ta tillvara den styrkan, inspirationen och kunskapsutbytena. Ett symbiosförhållande mellan stor- och småskaligt bygger både infrastruktur och varumärke.
Gotlänningar är ”företagsammast” i Sverige och har flest livsmedelsföretag p/c, från små
lantbruk till stora industrier. Samarbete i sig är en signal för ett starkt näringslivsklimat, vilket i sin tur lockar etableringar och kompetens som ökar Gotlands attraktionskraft. Med
fler företag kan även tillväxtviljan öka när goda exempel kommer nära; man ser att någon
vågat och lyckats, då blir trösklarna lägre.
Det behövs också mer kunskap om hela värdekedjan från primärproduktion till handel eller
restaurang, vilket kan belysa hur olika flöden tas tillvara i nya verksamheter eller exempelvis
modeller i industrisymbios. Akademin och de så kallade lokomotivföretagen är viktiga utvecklingsresurser. De ökar kapaciteten för både produktion och forskning och kan genom
sin närvaro stärka de mindre företagens räckvidd genom att bygga broar till nya marknader
och segment. Man säger ibland att lantbruket behöver fler ingenjörer och industrin mer
grön kompetens.

Kommentar [BA14]: Adderat ”räckvidd” samt ”broar till nya
marknader”, för att förtydliga.

3.7.1 Mål till 2027

‣ Gotland är en attraktiv region för företagsetableringar och lockar kompetens inom matoch livsmedelsnäringarna. Gotländska lokomotivföretag och utvecklingsaktörer samverkar
med lokala och nationella företag inom affärsutveckling, produktion och distribution.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027









Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23



Kommentar [BA15]: Adderat nationella, hade fallit bort i version
1.

Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt

Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är 
stärkt
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt
Innovations- och klustersamverkan
ökar mellan regionala och med nationella aktörer

God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

3.7.2 Insatsgrupper





Utveckla och driv projektmodellen Sustainable Speis 2.0
Skapa årliga mötesplatser
Utveckla samverkanslösningar

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse
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Matbyrån Gotland
Primärproducentföretag
Dagligvaruhandel
”Lokomotivföretag”
Almi Företagspartner
Hushållningssällskapet
Gotland Grönt Centrum AB
LRF Gotland
Tillväxt Gotland
Gotland Handel
Dagligvaruhandeln
Goda Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppföljning, exempel

Deltagare i Almi och Science Parks program, klusterutveckling, företagsstöd och/eller riskkapital. Placering och aggregerat index avseende företagsklimatet (SKR och Svenskt näringsliv) Antal nystartade företag per 1 000 invånare (etableringsfrekvens), nettoutveckling
av företag över hela ön, överlevnadsgrad 3 år från nystartat företag. Antal S3-projektsamarbeten som bidrar till att hantera Gotlands systemutmaningar.

3.8 Företagsfrämjande system och innovation

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Små- och mellanskaliga producenter med ambition och möjlighet att skala upp verksamheter kan behöva tillgång till utvecklingsverktyg för att ta ett nästa steg. Trots att Gotland har
många innovations- och företagsfrämjande27 aktörer hittar inte alltid företagen dit. Ett gemensamt ”skyltfönster” och närmare samarbeten skulle öka främjarorganisationernas synlighet, stärka deras interna kapacitet och på så sätt lyfta näringslivets möjligheter. På viss
nivå saknas helt stöd för småskaliga verksamheter som vill växa inom mat och livsmedel
kopplat till innovation och produktutveckling. Det finns behov av experter med fördjupad
sakkunskap.

Kommentar [BA16]: Meningen flyttad från sista styckets sista
mening i version 1. Bättre relevans.

I det så kallade företagsfrämjande systemet ingår både offentligt och privat finansierade aktörer för näringslivsutveckling. På Gotland är antalet främjare stort relaterat till den lilla befolkningen, men aktörerna samarbetar inte systematiserat, vilket t ex skulle öka möjligheterna att proaktivt identifiera företag med tillväxtpotential, innovationsidéer eller intresse av
att nå nya marknader. Det kan även handla om att innovationsrika företag löser samhällsutmaningar inom vattentillgång, energi eller klimateffekter kopplat till livsmedelsproduktion
(som t ex kolsänkor i lantbruket, minskade metanutsläpp, cirkulära resurssystem m fl), som
skapar en förflyttning mot ett ännu mer hållbart Gotland, Sverige eller världen.
Genom att ha en gemensam agenda kan främjandeaktörerna ses regelbundet och tillsammans optimera sina respektive kompetenser.
27 Företagsfrämjande system, bl a Science Park Gotland (och SPG Invest), Almi Företagspartner, privata och offentliga finansieringsaktörer, m fl. Begreppet utvecklingsaktör används också och kan vara t ex Växa, Hushållningssällskapet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Universitet, Gotland Grönt Centrum, Matbyrån, LRF, Tillväxt Gotland, Blått Centrum Gotland, Coompanion, Gotlands Förenade Besöksnäring, Energicentrum, m fl. som driver olika utvecklingsprojekt och rådgivning.
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3.8.1 Mål till 2027

‣ Företag inom mat- och livsmedelsnäringarna har tillgång till väl fungerade system för företagsstöd för att kunna utvecklas och växa, samt har stärkt sina egna och den regionala konkurrenskraften. Flera samhällsutmaningar har fått lösningar via gotländska innovationer
Mål i RUS genomförandeprogram 2027












Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Företag med utvecklingsambitioner har
goda förutsättningar att hitta finansiering på Gotland
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt
Innovations- och klustersamverkan
ökar mellan regionala och med nationella aktörer
Främjandeaktörer på Gotland ökar sin
kompetens att leda innovationsprocesser

Effektmål RUS 2040








God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
Hållbara kretslopp
Ett energisystem baserat på förnybar
energi
Ett klimatneutralt Gotland

3.8.2 Insatsgrupper



Ökad samverkan i det företagsfrämjande systemet

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse









Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23










Gotland Grönt Centrum AB
Almi Företagspartner
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”
Science Park Gotland
Blått Centrum Gotland
Rådgivningsföretag inom gröna näringar
LRF Ungdom
RISE
Seden Food Arena
Tillväxtverket
Region Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
IVL
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Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)



Uppföljning, exempel

Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021). Antal deltagare i olika program, antal projekt
o/e företagsstöd med koppling till ett av/eller flera styrkeområden. Varuexportvärde.

3.9 Varumärke och marknader
Gotlands varumärke signalerar en positivt uppfattad identitet som spiller över även på gotländska matupplevelser och livsmedel på export28. Dessa två kan vara utmärkta skyltfönster
åt varandra. Närheten till en expansiv storstadsekonomi öppnar för att gotländskt betyder
närproducerat för en stor och intresserad målgrupp, där specialbutiker och restauranger är
viktiga exponeringsmiljöer.
Gotlands geografiska läge med närhet till Stockholmsregionen är ovillkorlig, men även trafiken till Småland/Skåne har potential både som marknad och som avgörande transportnod söderut.
I fråga om platsvarumärket kan det utgöra två sidor av samma mynt. Mer viktigt är: Det
gotländska varumärket kan förstärka livsmedelsföretagens egna varumärken på konsumentmarknader. Lokalproducerat trendar alltmer. En stockholmare uppfattar gotländskt som
närproducerat (men sällan tvärtom, ur en gotlännings perspektiv). Det kan även i förlängningen locka kompetens och arbetskraft, företag och studenter att flytta till ön. Mindre viktigt är: Som motvikt kan varumärket riskera förminska upplevelsen av gotländsk diversitet
och utbud. Ett ensidigt beroende av varumärket kan också öka sårbarhet vid exempelvis
”skandaler” där en hel näring kan drabbas av svallvågorna. Varumärket gynnar sällan heller
bulk eller EMV29 där ursprungsmärkning saknar mervärde.
3.9.1 Mål till 2027

‣ Fler gotländska mat- och livsmedelsprodukter är kända och efterfrågan ökar på attraktiva
fastlandsmarknader.

Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23



Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är
stärkt

Effektmål RUS 2040



God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

3.9.2 Insatsgrupper



Samordna aktörerna inom den externa marknadsföringen av gotländska livsmedel och
matupplevelser

Begreppet export används i vissa sammanhang även om export till fastlandet
Egna Märkesvaror eller private labels kan vara legotillverkning åt andra företag med egna varumärken. Att varan är gotländsk kan
självklart ha betydelse i B2B-ledet, men inte mot konsument.
28
29
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Bygg vidare på varumärkesstrategin och sub-strategier som inkluderar både råvaror och
matupplevelser
Bilda en mötesplats för evenemangssamordnare inom mat-ekosystemet

Exempel på medverkande aktörer med relevans eller som lyft intresse




















Matbyrån Gotland
Blått Centrum Gotland
LRF
Dagligvaruhandeln
Grossisthandeln
Primär- och sekundärproducentföretag
Almi Företagspartner
Tillväxt Gotland
Hushållningssällskapet
Science Park Gotland
Gotland Convention Bureau
Gotlands förenade besöksnäring
”Lokomotivföretag”
Visby Centrum
Region Gotland (RSF Almedalskansliet)
Länsstyrelsen Gotlands län
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet

Uppföljning, exempel

Attitydundersökningar (Novus). Exportmätning SCB/SJV m fl. Intervjuer lokomotivföretagen. Uppföljning av S3.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.10 Livsmedelsförsörjning och beredskap
Klimatförändringar som extrem torka eller nederbörd, mikrobiologiska utbrott på foder
och livsmedel, sjukdomar hos djur och människor, störningar inom dricksvattentillgång eller förändringar i ekosystemet är exempel på klimatkonsekvenser.
Med en geopolitisk orolig omvärld är beredskapsbehovet ännu större och kan begränsa företagens produktionsmöjligheter och alla gotlänningars tillgång till livsmedel. Primärproduktionens roll är central och måste säkras.
Kritiska beroenden kan uppstå till följd av flera svårkontrollerbara faktorer. Livsmedelstillgången på ön kan synas god, men insatsvaror inklusive energi och drivmedel, lagringskapacitet, förädlingsresurser och transporter är avgörande. Givetvis påverkas även handel, restaurang och storkök vid avbrott.
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Sedan 2021 har svenska producerande företag med globala värdekedjor valt mellan re-shoring (att ta hem produktion) eller ökad lagerkapacitet för att stärka sitt oberoende. När det
gäller Gotlands kritiska beroenden relaterade till livsmedelsproduktion behöver dessa synliggöras och hanteras. Även marknadsrelaterade faktorer som Gotlands import- och exportberoende kan i kristid påverka infrastruktur socialt, ekonomiskt och ekologiskt i hela
samhället. Ökad förädling å sin sida, kan medverka till både stärkt krisberedskap och näringslivsutveckling; kapaciteter som stärker Gotland oavsett vilken skepnad omvärldspåverkan tagit.
Samarbetet mellan beredskapsaktörer har intensifierats. Region Gotland har under 2022
bildat en egen enhet för kris- och beredskapsarbete med direkt samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län där också livsmedelsberedskap har en given plats. Insatsområde 10 ligger
delvis under sekretessklassificering, varför vissa frågor behöver hanteras i särskild ordning
av länsstyrelsen och inte tas upp i denna handlingsplan. Detta betyder inte att de är åsidosatta, utan att området härbärgeras i flera andra dokument, även frågan om reservhamn.

Kommentar [BA17]: Adderat för förtydligande, tas även upp under nulägesbeskrivning och 3.2 säsongsberoende.

Kommentar [BA18]: Adderat de två sista styckena för att förstärka, men också förtydliga att frågan tas upp i andra dokument. Sista
stycket adderar delvis ekonomisk beredskap.

Under insatsgruppen Utveckla livsmedelsområdet i beredskapsarbetet bör även näringslivets förmåga till krisomställning ingå som ett eget område med lärdom utifrån de ekonomiska och
sociala effekter som omvälvde besöksnäring och livsmedelsproduktion under de initiala
pandemiåren 2020-2021. Kontinuitetshantering30 är ett exempel, men även att identifiera
nya affärsmodeller som kan skapa branschövergripande skyddsnät i en föränderlig värld.
3.10.1 Mål till 2027

‣ Myndigheter, lantbruk och livsmedelsindustri har stärkt sin beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningars och krisers påverkan på livsmedelsförsörjningen.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027



(Saknas utpekat beredskapsmål)

Effektmål RUS 2040



God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

3.10.2 Insatsgrupper




Säkra primärproduktionen (inklusive yrkesfiske och vattenbruk)
Utveckla livsmedelsområdet i beredskapsarbetet

Exempel på medverkande aktörer med relevans eller som lyft intresse
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Länsstyrelsen Gotlands län
Region Gotland (RSF Beredskapsenhet)
LRF och andra branschorganisationer
Primärproducentorganisationer
Rådgivningsföretag
Gotland Grönt Centrum AB
Försvarsmakten

Kommentar [BA19]: Adderat relaterat till sista stycket i beskrivningen.

Uppföljning, exempel

Följs upp av länsstyrelsens och Region Gotlands ramverk kring samordning av kris- och
beredskapsarbete i samarbete med berörda verksamhetsområden.
Livsmedelsverkets exempel https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/kontinuitetshantering
30
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4. Finansiering och kunskapsstöd
Det finns flera exempel på kunskapsstöd inför en projektansökan, såväl privata som offentligfinansierade, på Gotland och nationellt. Region Gotlands finansieringsmöjligheter är avgränsade gentemot primärproduktion då den sektorn ryms under länsstyrelsernas myndighetsutövning. Däremot kan ett företag inom primärproduktion söka företagsstöd eller projektmedel om stödet avser sekundärproduktion inom gällande prioriteringar. Länsstyrelsen
hanterar både projektansökningar och lantbruksstöd som omfattar hela livsmedelskedjan,
utom fisk och fiskförädling som ingår i Hav- och vattenmyndighetetens uppdrag.
Kunskapsstöd och projektidéer

Projekt- och finansieringsteamet Region Gotland https://www.gotland.se/projekt
Kunskapsstöd som är hel- eller medfinansierat av Region Gotland
Gotland Grönt Centrum AB https://grontcentrum.se/
Leader Gute https://www.leadergute.se/
Energirådgivning till små och medelstora företag https://energicentrum.gotland.se/
Science Park Gotland https://scienceparkgotland.se/
Almi Gotland https://www.almi.se/gotland
Coompanion Gotland https://coompanion.se/gotland/
Länsstyrelsen i Gotlands län https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-gotlands-lan/utlysningar.html
Länsstyrelsen i Gotlands län Rådgivning och Kompetensutvecklingsprojekt
https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html
Greppa Näringen
Ekologisk produktion
Ett rikt odlingslandskap
Havs och vattenmyndigheten https://www.havochvatten.se/
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Exempel på finansieringsmöjligheter (utöver banker, risk- och privatkapital)

Almis gröna lån https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/
Region Gotland 1:1 medel företagsstöd och projekt inom Grön omställning och Cirkulärekonomi
https://www.gotland.se/foretagsstod
Leader Gute (miniprojekt 2022-2023Q1, ny programperiod 2023-2027) https://www.leadergute.se/
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Klimatklivet https://www.naturvardsverket.se/
klimatklivet
Länsstyrelsen i Gotlands län Prioriteringsstöd https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
Stallar och inhysningssystem; Växthus och odlingstunnlar; Torkning och lagring efter
skörd; Utrustning; Biologisk mångfald; Retention av kväve och fosfor; Startstöd; Stöd
till samarbete; Investeringsstöd för diversifiering till annat än lantbruk; Stöd till kompetensutveckling.
Länsstyrelsen i Gotlands län handlägger även Rättighetsstöd https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html

Exempel på program med egna utlysningar

Länsstyrelsen Landsbygdsprogrammet https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-jordbruket-och-landsbygden-2023-2027
ERUF för Småland och öarna: EU-programmet Småland och Öarna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
REACT EU: React-EU - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Central Baltic: About the Programme - Central Baltic
LIFE: Funding & tenders (europa.eu)
Horizon SME Instrument: SMEs - H2020 Online Manual (europa.eu)
Vinnova https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/
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5. Det offentliga Gotlands möjligheter att bidra till förändring
Utöver finansieringsstöd har Region Gotlands egna verksamheter – de regionala och de
primärkommunala – möjlighet att direkt eller indirekt medverka i det gemensamma arbetet
med en hållbar omställning mot effektmålen i RUS. Länsstyrelsen i Gotlands län är den offentliga aktör som verkar regionalt med ett nationellt uppdrag både som myndighetsutövare
och som intermediär för olika projektformer inom primär- och sekundärproduktion. Sveriges Lantbruksuniversitet har en egendom på Gotland med försöksodlingar. Uppsala Universitet Campus Gotland bedriver verksamheter inom 20 institutioner och bl a en forskarskola i hållbar utveckling.
Uppsala Universitet Campus Gotland




Forskarskola i hållbar utveckling https://www.campusgotland.uu.se/hallbarhet/forskarskola/om-oss/
Hållbara Campus https://www.campusgotland.uu.se/hallbarhet/hallbara-cg/
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Sveriges Lantbruksuniversitet Hallfreda egendom på Gotland



Försöksverksamhet inom odling https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/universitetsadministration/fastighetsavdelningen/hallfred/

Region Gotland

Region Gotland inom egna verksamheter
 Offentliga måltider
 Infrastruktur för vatten och avlopp, energiplanering, avfallshantering
 Energi- och miljökrav på förvaltningar och upphandlade verksamheter, såväl i daglig drift som i upphandlingar.
Summering finansiering, kunskapsstöd och insatsområden
Den största insatsen görs av företagen själva, såväl ekonomiskt som med det engagemang
som driver mat-ekosystemet Gotland framåt.
Se även;
LRF medfinansierat av Region Gotland 2022; en film om Gotlandsfrakten (6 min)
https://www.youtube.com/watch?v=WEViTPnFy8I
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Region Gotland medfinansierat av Tillväxtverket 2022; en film om mat-ekosystemet på en
ö (18 min) https://www.youtube.com/watch?v=cdaGB73O_r8
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1. Bakgrund
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 antogs av Regionstyrelsen 2016 och är administrerad i ett nära samarbete mellan Region Gotland och länsstyrelsen. I framtagandet deltog
representanter från hela mat-ekosystemet från primärproduktion till konsument. Till strategin hör en handlingsplan som nu reviderats för att gälla 2022-2027 med uppföljning 2025
då strategin löper ut. Arbetet med handlingsplanen har under 2022 inkluderat bildande av
en ny styrgrupp för strategin där näringsliv, bransch- och företagarorganisationer, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland samt akademin medverkar.
Gotlands mat- och livsmedelsstrategis vision:

”Mötet med gotländsk matkultur sker hållbart och naturligt i såväl vardags- som
festsituation på nationella, internationella och regionala marknader.”
Sedan strategin togs fram har Gotland också fått en regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt
Gotland 2040 samt Strategi för Smart specialisering 2021-2027. Under 2022 har ett program för
genomförande av RUS tagits fram med insatsområden och mål kopplade till RUS prioriteringar och långsiktiga effektmål, Näringslivets förutsättningar och innovation 2022-2027 samt Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi 2022-2027.
Det har varit av extra stor vikt att arbetet med handlingsplanen för mat- och livsmedelsstrategin matchat och överlappat de insatser, prioriteringar, kortsiktiga och långsiktiga mål som
gäller för den övergripande regionala utvecklingsstrategin, som i sin tur följt Sveriges nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 och de globala målen i Agenda
2030. Arbetet med handlingsplanen har kunnat ske parallellt med genomförandeprogrammen för RUS.
Den reviderade handlingsplanens sammanfattande målbild:

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

”Gotländska producenter av varor och tjänster har omsatt hållbarhetsarbetet till en
ännu bättre affär och ökar det upplevda värdet1 av livsmedel och måltidsupplevelser
på och från Gotland.”
Geopolitiska händelser, pandemi och klimatpåverkan har accelererat oron för den samhällsviktiga infrastruktur livsmedelsproduktion utgör. Detta har lett till att styrgruppen för matoch livsmedelsstrategin genomfört ett fördjupningsarbete över näringslivets centrala och
aktuella utmaningar, samt de största möjligheterna ur ett gotlandsperspektiv. Till resultatet
har adderats ett nytt prioriterat område för livsmedelsförsörjning och beredskap som styr
mot arbetet mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotlands kris- och beredskapsenhet. Detta medverkar till att handlingsplanens inriktning behöver ha ett extra fokus på
primärproduktion i en samverkande värdekedja.
Handlingsplan 2018

Den nu gällande handlingsplanen (2018) har ett detaljerat aktivitetsupplägg där också pågående projekt listas. Ej slutförda projekt överförs till en aktivitetsplan i separat bilaga, ett le1 Et upplevt värde bygger på olika individuella eller generella mervärden. Värdet ligger i WTP willingness to pay, men kan styras av andra
ekonomiska markörer.
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vande dokument som förändras efter hand och därför inte ligger med i denna reviderade,
mer översiktliga handlingsplanen för 2022-2027.
De 46 aktiviteter som beskrivs i Handlingsplan 2018 samt uppföljningar fram till 2020 kommenteras i dokumentet med samma namn. Planen rekommenderar att framtida revideringar
konkretiseras på en mer detaljerad nivå, vilket inte varit relevant med tanke på denna reviderade handlingsplans omfattning och nya struktur med insatsområden, insatsgrupper och
separat aktivitetsplan. Grunden till detta är tillkomsten av RUS och dess genomförandeprogram. Under den programperiod Handlingsplan 2018 genomfördes fanns ett betydande finansieringsinstrument i form av programmet Hållbara Gotland som medverkade till en projektintensiv period.
Handlingsplan 2022-2027

Handlingsplanen pekar ut 10 prioriterade insatsområden i symbios; när en insats genomförs
styr den inte bara mot det egna målet, resultaten kan stärka förändringskapaciteten gentemot flera övergripande mål.
Mat-ekosystemet omfattar hela värdekedjan från hav och jord till bord. Handlingsplanens
effekter riktar sig till alla medverkande i det systemet. Genomförandet av insatserna ligger
hos de aktörer som har förändringskapacitet och vilja att tillsammans driva aktiviteter och
projekt för att åstadkomma förändring. Flera är listade, men långt ifrån alla. Planen riktar
sig till både näringsliv och myndigheter, därför är inte heller målgrupper specificerade för
respektive insatsområde. Det är viktigt att understryka att Handlingsplan 2022-2027 inte omfattar alla insatser som görs eller kommer göras, av näringsliv, organisationer och civilsamhälle, men planen lyfter områden som kräver samverkan.
Handlingsplanen ska följas upp årligen av länsstyrelsen och Region Gotland relaterat till
den nationella strategin samt RUS och genomförandeprogrammen. Under varje insatsområde ges exempel på olika uppföljningsverktyg och vad som ska mätas.
2. Vägledande dokument, process och nuläge
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2.1 Relationer till andra styrdokument

Ett antal styrande dokument har legat till grund för inriktning efter prioritering. Den flernivåstyrning som går från lokal nivå till EU påverkar också villkor och möjligheter att hitta
rätt koppling till de prioriteringar som krävs för att åstadkomma förändringar och vilka verktyg som kan användas,
till exempel medfinansiering av projektinsatser eller andra
stödformer. De dokument som hänvisas till nedan är omfattande och kan läsas i sin helhet hos respektive organisation.
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Globala målen Agenda 2030

Relevanta mål och delmål i Agenda 2030 har inspirerat arbetet med Gotlands RUS, och
vägleder även Gotlands mat- och livsmedelsstrategi. Det är komplext att följa upp målen i
Agenda 2030, därför används RUS effektmål då de utgör en regional tillämpning.

Sveriges nationella livsmedelsstrategi – 20302

Den nationella strategin följs upp årligen av Länsstyrelsen i Gotlands län och innehåller tre
övergripande målbilder:
Skapa ökade förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga företag
 Samverkan mellan olika aktörer och branscher
Bidrag till en ökad hållbar livsmedelsproduktion
 Samverkan och kunskap från jord till bord
Alla delar av livsmedelskedjan utvecklas både parallellt och i samspel
 Lokala produktionskedjor är hållbara ur samtliga perspektiv och stärker självförsörjningsgraden.
Vårt Gotland 2040, Näringslivets förutsättningar och innovation 2022–20273
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Genomförandeprogrammet är uppdelat i flera insatsområden och mål inom följande prioriteringar:







Stärk och utveckla näringslivet
Stimulera innovation och förnyelse; mat och livsmedel samt besöksnäring
Utveckla attraktionskraften
Säkra kompetensen
Stärk tillgängligheten (även del i annat program)
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (även del i annat program)

Nationell livsmedelsstrategi https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
3 Vårt Gotland 2040 www.gotland.se/gotland2040
2
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Strategi för smart specialisering (S3) i Gotlands län 2021-20274

Strategin lyfter speciellt mat- och livsmedelsnäringarna då det är ett av Gotlands styrkeområden.
 Förstärk produkt-, process- och varumärkesutveckling genom innovation och genom investeringar i kompetens i mat- och livsmedelssektorn för att kunna växa och
nå fler marknader.


Stärk produkt-, process- och varumärkesutveckling kopplat till hållbara livsmedel
och matupplevelser. Omfattar samtliga strategiska inriktningar i den regionala matoch livsmedelsstrategin med fokus på ökade förädlingsvärden på tjänster och produkter samt utveckling av värdekedjor genom: 1. Små-, mellan- och storskaliga aktörers samskapande och kunskapsdelning; 2. Cirkulärekonomiska produktions- och
affärsmodeller; 3. Innovation och testbäddar med nya grödor, odlingsmetoder och
djurhållning i hållbara systemperspektiv.



Stärk destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen (måltidsupplevelser) kopplat till gotländska autentiska värden. Omfattar samtliga inriktningar i
den regionala besöksnäringsstrategin med fokus på destinationsutveckling för
ökade autentiska upplevelsevärden, vilket omfattar bland annat […] mat- och dryck.



Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa teknik
och implementera det i det gotländska näringslivet [samt…]. Omfattar energiförsörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, men med fokus på
samverkan för en smart och effektiv implementering av teknik utifrån behov på
Gotland [med beaktande av Gotlands bidrag till Sveriges och Europas energiomställning och behov av klimatneutral cement, kommer också påverka energiomställningen på Gotland].



Benchmarking och internationella samarbeten. Nyttja medlemskapen i Region Gotlands prioriterade internationella nätverk för omvärldsbevakning, lärande och projektsamarbeten inom Gotlands styrkeområden. Lär- och granskningsutbyten med
peer regions. Ta tillvara OECD5 studiens rekommendationer för stärkt innovationssamverkan. Exportfrämjande insatser behövs direkt mot företag via främjarorganisationer, nationella satsningar samt stärkt tillgänglighet till expertkunskap inom
internationalisering.
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Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016 – 20256

Strategin rör sig mellan två horisontella och fem utvecklingsområden. Efter den fördjupning styrgruppen gjorde 2022 i arbetet med handlingsplanen, användes utvecklingsområdena som delmängder i de prioriterade insatserna med aktualiserade tillägg som motsvarar
nulägesbeskrivningen under punkt 3 och varje insatsområde som specificeras under punkterna 3.1 – 3.10.

4
5
6

Nulägesanalys S3 https://www.gotland.se/112720 Strategi S3 https://www.gotland.se/112776
OECD Territorial Review Gotland 2022 (svensk sammanfattning) https://www.gotland.se/115670
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 https://www.gotland.se/105846
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Två horisontella orienteringar
 Samverkan och samarbete
 Hållbar tillväxt
Fem strategiska utvecklingsområden
 Fortsatt varumärkesarbete
 Omvärldsbevakning och marknadsutveckling
 Ökad förädlingsgrad
 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 Innovation och produktutveckling
2.2 Processbeskrivning; förändringslogik och arbetsmetod

För att följa upp resultat och mäta effekter över tid, behövs en tydlig logik i insatsval kopplat till mål. Tabellen visar den övergripande programlogiken (att mäta förändringar) för
RUS genomförandeprogram.
Då arbetet med handlingsplanen utförts samtidigt som Näringslivets förutsättningar och innovation vuxit fram har programlogiken följt densamma. Insatser och mål till 2027 tar sikte på
identifierade gap mellan nuläge och önskat läge 2040. Det vill säga, vad behöver vi nå på
kort sikt för att gå i riktning mot de långsiktiga målen? Vad är det som verkligen kan göra
skillnad?
Tabellen visar programlogiken för Vårt Gotland 2040, med mat- och livsmedelsområdena
infällda i grönt.
Prioriterade områden & målbilder
(ger vägledande

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

inriktning)
Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025,
Strategi för Smart Specialisering S3 2021-2027,
Genomförandeprogram
Näringslivets förutsättningar och innovation,
Globala målen 2030

Insats-områden
mat- och livsmedel
Handlingsplan 20232027

Mål 2027
(mätbara, som le-

Effektmål
2040

Övergripande
mål 2040

Vårt Gotland
2040 (RUS)

Vårt Gotland 2040
(RUS)

der mot effektmål
2040)
Handlingsplan
2023-2027

Styrgruppen för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi har under 2022 utsett en integrerad
arbetsgrupp som arbetat med innehållet. Insatsområden och prioriteringar har vuxit fram
dels genom att ansvarig strateg deltagit i arbetet med Näringslivets förutsättningar och innovation,
dels genom att styrgruppens arbetsgrupp tillämpat en processmodell som fördjupats i en
serie workshops om bakgrunderna till näringarnas utmaningar och möjligheter. Gapet mellan utmaning/möjlighet och mål har därefter identifierats av ett antal olika aktiviteter och
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möjliga projekt- och aktivitetsidéer från styrgruppen7 och Rådslaget8. Dessa exemplifieras
under insatsområden 3.1 – 3.10.
Analysförloppet visas i det blå flödet, och fortsätter med insatslogik relaterat till RUS i de
gröna pilarna.

Nuläge

Varför behövs insatsen

Hypoteser kring
orsaker

Vilka resurser
behövs

Förändrings-behov

Vad behöver göras för att få effekt

Vilka resultat
ska det leda till

Insatsförslag

Vilken långsiktig
förändring ska insatsen bidra till

I handlingsplanen sätts mål till 2027, med utgångspunkt ur RUS effektmål för 2040. Då
mat- och livsmedelsstrategin löper till 2025 kommer en revidering av handlingsplanen ske, i
samband med denna görs en synkronisering med övriga planeringsdokument för att säkerställa långsiktighet och integrering i dessa.
Handlingsplanens mål pekar på genomförandeprogrammets och konkretiserar vad som behöver uppnås för att skapa en förflyttning mot målen för 2040.
2.3 Nulägesbeskrivning

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Mat- och livsmedelsnäringarna tillhör kritisk (samhällsviktig) infrastruktur, vilket förtydligats under pandemistarten (2020) och nu i ett Europa i krig (Rysslands invasion av Ukraina
2022), med historiskt snabbt ökande priser på energi, bränsle, insatsvaror, råvaror och färdiga livsmedel. Adderat klimatrelaterade extremer som torka och ojämn nederbörd, är det
tydligt synliggjort att livsmedelsproduktionen på Gotland är sårbar. Det påverkar inte bara
den lokala marknaden; gotländsk produktion av råvaror och förädlat livsmedel är ett riksintresse – upp till 95 procent av viss animalieproduktion ”exporteras” till fastlandet, även att
Sverige är självförsörjande på morötter och palsternacka tack vare gotländska bönder ger
tyngd åt bilden av Gotland som nationell livsmedelsförsörjare.
Gotland har över 1500 lantbruksföretag9, vilket är få regioner förunnat och Sveriges högsta
andel p/c. Förutsättningarna för primärproduktion är goda sett till areella tillgångar. Råvarukvalitet, tillgänglighet och varumärke är konkurrenskraftiga resurser som många gånger
överskuggas av fraktkostnader som grundat i det insulära läget skapar konkurrensnackdelar
och ett ojämlikt förhållande till fastlandssverige. Därför är insatsområde 1 Ö-lägets logistikutmaningar10 ett av de allra viktigaste tillsammans med tillgång till arbetskraft som beskrivs i
insatsområde 5 om kompetensförsörjning. De utmaningar den demografiska ålderskurvan
pekar ut kräver insatser som stimulerar generationsskiften, företagsöverlåtelser och nya affärsmodeller. Lantbruksnäringarna, yrkesfisket och vattenbruket tillhör investeringstunga
sektorer med stor andel bundet kapital, där intäkterna många gånger är små i förhållande
till arbetsinsatserna. För en kontinuerlig svensk livsmedelsförsörjning behövs fortsatta
7 LRF Gotland, Tillväxt Gotland, Protos AB, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Gotland Grönt Centrum, Matbyrån Gotland,
Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland.
8 Rådslaget 2022 ägde rum 29 september där 40 av 100 inbjudna ur hela näringslivskedjan deltog i bl a workshops om de 10 insatsområdena. Utfallet blev ett trettiotal bearbetade förslag där samtliga kunde integreras med det arbete styrgruppen utfört.
9 SCB 2022. Citat från tjänsteperson LRF Gotland 2022: jag var på ett möte förra veckan och satt med 10-15 unga bönder både tjejer
och killar, det kändes hoppfullt, vi måste värna om dem.”
10 Frågan om fossilfri maritim trafik tas upp i RUS Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi.

8 (30)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Reviderad handlingsplan för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi
2022-2027

strukturella stöd för en växande befolkning, ett minskat importberoende och hållbar omställning.
Hela näringslivets framgångsmöjligheter har tyngdpunkt på insatsområde 3 Omställning till
ett hållbarare Gotland, dit hör innovation och samarbeten som utpekade verktyg, stöttade av
gotländska och nationella främjarsystem. Det gotländska mat-ekosystemets näringsliv i allmänhet och dess primärproducenter i synnerhet är en motor för regional utveckling och en
hävstång för omställning, samtidigt som infrastruktur och livsmedelsberedskap är politiska
angelägenheter. Insatsområde 4 Unika naturgivna förutsättningar för forskning, odling och förädling
tangerar styrkeområdet Näringslivets energiomställning som en naturlig komponent för hållbar
utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna.
Intresset för förädling har ökat de senaste åren men länets näringslivsstruktur är oförändrad; över 85 procent är mikroföretag med färre än 10 anställda (över 96 procent har färre
än 50 anställda). Därför behövs fler arbetsställen11 som också stimulerar den sociala hållbarheten och sysselsättning på landsbygderna. Idag finns ett femtiotal livsmedelsproducerande industrier från mikroföretag till medelstora. Några sticker ut, de så kallade lokomotivföretagen12 skapar nödvändig infrastruktur för ofta hela råvaru- eller produktkategorier.
Det krävs också ett ännu närmare samarbete inom det företagsfrämjande systemet för att
företag som vill växa ska nå kapital och andra affärsutvecklingsverktyg.
För att skapa kortare värdekedjor, minska sårbarheten, öka sysselsättningen och BRP är det
gynnsamt om mer förädlas på Gotland, helst i möjligaste mån av gotländska råvaror. Det
finns goda förutsättningar att stärka och upptäcka fler skalbara råvaruresurser inom den
gotländska bioekonomin – innovation samt produkt- samt tjänsteutveckling kan lyfta dessa,
vilket synliggörs i insatsområdena 2, 7, 8 samt i Nulägesanalys för smart specialisering. För detta
krävs såväl arbetskraft som nya etableringar – två kärnfrågor som hänger ihop med att förutsättningarna fylls på som bygger Gotlands attraktionskraft13.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Styrkeområdet mat och livsmedelsnäringarna utgör tillsammans med besöksnäringen och
näringslivets energiomställning grundpelare i modellen Smart specialisering som identifierar
samhällsutmaningar och samtidigt stärker platsutvecklingen genom att ta tillvara Gotlands
naturgivna fördelar och kapaciteter. Detta faciliteras via samverkansplattformar för användardriven innovation, till exempel Science Park Gotland där mer än 20 procent av medverkande företag varit startups från livsmedelssektorn 2020-2022. Samverkan är ett kitt i handlingsplanen som behöver prioriteras och investeras i, inte minst för att nå hållbarhetsmålen
där livsmedelsproduktion är en kraftfull hävstång för förändring. Uppsala universitets fysiska närvaro med Campus Gotland är en regional kapacitet med förgreningar till breda
kunskapsmiljöer, precis som Sveriges Lantbruksuniversitets samarbeten inom försöksodlingar på ön.
På samma sätt verkar samarbeten över näringslivets sektorsgränser till att öka förståelsen
för varje aktörs roll i värdekedjan. Att fördelningen av slutproduktens intäkt ska vara balanserad och att nya kunskaper stärker konkurrenskraft och skapar goda affärer är centralt.
Projekt som Sustainable Speis (Tillväxt Gotland 2019-2022) är ett banbrytande exempel på
hur begreppet ”från hav och jord till bord” har fördjupat insikter och öppnat dörrar mellan
lantbrukare, fiskare, förädlare och grossister – till kockar, matkreatörer och butiker. När
I gotländska mått mätt är småföretag förhållandevis stora. EU-kommissionens beskrivning; mikro 9>, små 49>, medelstora 249>
Kännetecknas av dess centrala roll på en geografisk plats eller som lokomotiv i en värdekedja. Lokomotivföretaget har lokala leverantörer och kan driva regional utveckling och innovation framåt som glocal aktör; både mot större, ofta globala marknader och som utvecklingsstöd åt lokala små- och mellanskaliga leverantörer i produktionsleden.
13 Relevanta bostäder och tillgång till såväl kvalificerade jobb som enklare sysselsättning, plats i skola och förskola.
11
12
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handeln inkluderar producenterna i sina kommunikationsinsatser ökar konsumentens förståelse för livsmedelskedjan. Det finns goda exempel på lokal dagligvaruhandel som skapat
nationell uppmärksamhet för närproducerade varor och tjänster. Communitymodellen från
primärproducent till butik syns i handlingsplanens och dess medskapares viljeyttringar, något Gotlands politiska ledning medverkat till genom att anta den regionala mat- och livsmedelsstrategin.
Offentlig måltids upphandling och samverkan med producenter och grossister är ett kraftfullt verktyg för regional utveckling, ökad självförsörjningsförmåga14 samt hållbar tillväxt i
balans med hållbar konsumtion. Region Gotland serverar varje dag 11000 måltidstallrikar.
Utvecklade samarbeten behöver resurssättas15 för att identifiera och realisera möjligheter
inom ramen för LOU, där ett av fler exempel är innovationsupphandling. Ökad dialog
öppnar för synliggörande av ömsesidiga behov, vilket ger positiva effekter för näringslivet,
för miljön och stärkt social hållbarhet när mer närodlat och närförädlat serveras i skola och
omsorg.

3. Prioriterade insatsområden, mål och insatsgrupper i den reviderade handlingsplanen
Strukturen bygger på 10 prioriterade insatsområden som formulerats med utgångsläge ur
modellen för fördjupning och förändringslogik. De relaterar också till strategin och RUS
genomförandeprogram. De mål som är kopplade till RUS specificeras under varje beskrivning av respektive insatsområde. Samtliga områden kräver samverkan mellan flera
aktörer.16
Tio prioriterade insatsområden

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

1. Ö-lägets logistikutmaningar
2. En jämnare årsinkomst skapar mindre säsongsberoende
3. Omställning till ett hållbarare Gotland
4. Unika naturgivna förutsättningar för forskning, odling och förädling
5. Kompetens, rekrytering och smarta företagsöverlåtelser
6. Omvärldsbevakning och export
7. Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling
8. Företagsfrämjande system och innovation
9. Varumärket och närhet till fastlandsmarknader
10. Livsmedelsförsörjning och beredskap

14 Begreppet självförsörjningsgrad har ibland kritiserats pga inbyggda målkonflikter. Därför används hellre –förmåga eller –kapacitet.
Ordet självförsörjning kan också uppfattas exkluderande i olika perspektiv, men i ett insulärt läge är territoriell självförsörjningskapacitet
viktigt i ett kris- och beredskapsläge, samt relaterat hållbar miljö och ekonomi.
15 Det finns flera exempel på projekt där insatser lett till tydlig utveckling av lokal produktion, ett välkänt är Södertälje kommun.
16 En aktör kan exempelvis vara utförare, en annan finansiär, en tredje stå för kunskapskapitalet, det finns sannolikt en bred referensgrupp, etc.
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Mål

Vare sig Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 eller det tidigare gällande Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020 konkretiserar några mål, utan exemplifierar mål eller beskriver målbilder. Handlingsplanens sammanfattande mål har byggts av följande:
 Ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft.
 Etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning, som bidrar
till ett välunderbyggt beslutsfattande.
 Ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag och fler
anställda.
 Ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland.
Hur är insatsområdena presenterade?

Varje insatsområde har specificerade mål, ofta pekar insatsområdet mot flera mål i RUS genomförandeprogram. I stycke 3.1 – 3.10 följer nedan, i tur och ordning per prioriterat insatsområde:
 Sammanfattande nulägesbeskrivning
 Insatsområdets mål för 2027 och koppling till mål i RUS genomförandeprogram
17
 Centrala insatsgrupper för underliggande aktivitets- och projektidéer
 Exempel på relevanta aktörer eller aktörer som visat intresse att medverka i förändringsarbetet
 Uppföljningsförslag
Sist i handlingsplanen ligger del 4 Finansiering och kunskapsstöd, samt 5 som beskriver vad det
offentliga Gotland kan bidra till i förändringsarbetet, både inom egna verksamheter men
också exempel på olika stöd.

3.1 – 3.10 Prioriterade insatsområden

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.1 Ö-lägets logistikutmaningar
Gotlands ö-läge medför utmaningar i form av merkostnader för fraktintervaller, logistiksamordning och leveranssäkerhet. Detta medverkar till konkurrensnackdelar med övergripande påverkan inte bara på näringslivets tillväxt, men även på samhällsutveckling och tillgång till kritisk infrastruktur. Känsliga transporter som livsmedel och mediciner saknar
klassificering som prioriterat gods. Ö-läget i sig har koppling till livsmedelsberedskap, som
lyfts i insatsområde 10, här finns starka incitament för att frågan om reservhamn bör prioriteras och berör såväl beredskap som näringslivets förutsättningar. I denna handlingsplan
ligger emellertid fokus på frågan om att verka med likvärdiga ekonomiska förutsättningar i
de nationella systemen – icke desto mindre är båda av väsentlig betydelse.

17 Aktivitetsplanens förslag ligger till grund för prioriteringar av intressenter och genomförare men är ett levande dokument och preciseras inte i Handlingsplan 2022-2027.
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Oberoende av Gotlands insulära läge ska företagens konkurrensmöjligheter vara likvärdiga
fastlandets. Så är inte fallet idag. Därför krävs att statliga subventioner av frakt både inkluderar merkostnader för stillestånd relaterat till turlista, samt det faktum att hela den gotländska samhällsutvecklingen påverkas av höjda fraktpriser, men även att färskvaruhandelns tidsfönster kan påverkas av långsammare överfarter. Ersättningen ska spegla fraktbeställarens samlade merkostnader. Ett gotlandsanpassat logistiksystem innebär också att tom
fraktkapacitet från Gotland behöver nyttjas bättre av utgående gods, samt att vid förändringar i turlistan behöver känsliga livsmedel kunna få företräde till nästkommande överfart
oavsett riktning.
Trafikrådet (politiken, näringslivsorganisationer och myndigheter) för Gotlands talan, preciserat i Gotländska ståndpunkter18. Uppfattningen är att det är god ordning i rådet, men att
näringslivet önskar stärka sin representation samt att rådet eller ett specifikt livsmedelsutskott behöver vara mer aktiva med att diskutera fraktfrågorna även mellan upphandlingsfaser.
Distributionssystemen på, från och vidare på fastlandet skulle bli effektivare ur alla hållbarhetsvinklar med ökad samordning.
3.1.1 Mål till 2027

‣ Gotländska fraktkunder har likvärdiga förutsättningar i balans med övriga Sveriges. Det
finns ett anpassat, tillgängligt logistiksystem för gods på, från och till ön som medverkar till
att gotländska transporter smidigt når det nationella godsflödessystemet. Speciellt känsligt
gods har möjlighet att prioriteras vid ombokning följt av trafikstörningar.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns 
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag

God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

3.1.2 Insatsgrupper




Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23



18

Bilda en arbetsgrupp till Trafikrådet med fokus på livsmedelsfrakt (där även nödhamnsfrågan kan ta plats)
Utred Gotlandstillägget med syfte att hitta en bättre lösning än dagens
Utveckla samverkanslösningar för frakt

Gotländska ståndpunkter https://www.gotland.se/108662
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Trafikrådet
LRF
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”19
Region Gotland (RSF, regionledning)
Gotland Grönt Centrum AB
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppföljning, exempel

Utfall via intervjuer.

Ett lokomotivföretag kännetecknas av dess centrala roll på en geografisk plats eller som ”lokomotiv” i en värdekedja. Lokomotivföretaget har lokala leverantörer och kan driva regional utveckling och innovation framåt som ”glocal” aktör; både mot större, ofta globala
marknader och som utvecklingsstöd åt lokala små- och mellanskaliga leverantörer i produktionsleden.
19

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

3.2 En jämnare årsinkomst medverkar till mindre säsongsberoende
Det är inget nytt att företag inom livsmedelsproduktion och måltidsturism är säsongsberoende. Det behövs en jämnare inkomstfördelning över året som exempelvis kan ske genom
att förädling20 av råvaror, upplevelser eller affärsmodeller genererar högre värden som bidrar till en mer konstant utjämning mellan topparna.
Tack vare odlingsförutsättningar och bra råvaror finns potential att både odla och förädla
ännu mer än vad som görs idag både i och utanför säsong. På samma sätt går det att förädla mat- och måltidsupplevelser utanför högsäsong, med ambitionen att rätt produkt når
rätt målgrupp. Ett kraftfullt verktyg för ökad produktion är offentlig måltid som utgör en
lokal storkund till producent och grossist. Här är samverkan till viss del reglerad men dialog
kring utvecklingsfrågor om behov och möjligheter är centrala.
Tre vägar är tydliga; korta ner värdekedjorna och förvalta säsong (odla mer, nytt eller förädla), se över vilka synergier som kan skapas via cirkulära smarta resursflöden, samt få mer
kunskap om marknadens efterfrågan. Det kan handla om allt från samarbeten med paketering av icke-säsongsberoende upplevelser till fermentering av bönor eller vad offentlig måltid behöver för typ av pannkakor.
I den hållbara affären är upplevda värden ett centralt begrepp, både hos producent och hos
konsument, där det upplevda21 kan stå för sociala och miljömässiga värden. Därför kan
prislappen på ett förädlingsvärde styras av mer än insatsvaror och arbete. Erbjudanden mot
nischade marknader är också relevant. Det gäller som alltid att hitta ”rätt” kund.
3.2.1 Mål till 2027

‣ Företag inom livsmedelsproduktion och måltidsturism bedriver socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbara verksamheter med en jämn fördelning av intäkter över året.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns 
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag


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

3.2.2 Insatsgrupper




Öka förädling av varor och tjänster
Öka samverkan mellan offentlig måltidsförsörjning, producenter och grossister

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse

Ordet förädling kan verka i flera sammanhang. Man växlar upp något befintligt och får något helt nytt. Det kan handla om till exempel
att bygga en utställningslokal intill sin fiskodling, göra marmelad av gotländska morötter eller erbjuda en affärsmodell där kunden adopterar en viss odlingsplats. Pastaproduktion av gotländsk spannmål är ett annat exempel på förädlingsmöjlighet som täcker över hela året.
21 Det gäller framförallt produkter eller tjänster där hela eller delar av värdekedjan kan beskriva mervärden.
20

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Näringslivet i allmänhet och ”Lokomotivföretag” i synnerhet
LRF Gotland
Matbyrån Gotland
Almi Företagspartner
Jägareförbundet
Gotlands förenade besöksnäring
Science Park Gotland/Node
Skogens Kraft alt medverkande i styrgruppen för Skogsstrategin
Sveriges Lantbruksuniversitet
Länsstyrelsen Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Värdet på gotländsk produktion av förädlade livsmedel (tjänster mäts inom annan kategori)
kan mätas utanför produktionsvärdet med en modell från projektet Gotland är Mat (2019).
Nettoutveckling hos företag inom givna SNI-koder (säsongsvariationen går inte att mätas
utan manuell åtgärd). Varuexportvärde. Nya avtalade produktkategorier, råvaror eller prefabricerade rätter inom offentlig måltid samt total andel avtalat närproducerat, BRP+ välbefinnande, NKI.
3.3 Omställning till ett hållbarare Gotland
Hela Gotland måste ställa om till ett hållbart samhälle. Olika branscher har olika utmaningar, men grundläggande överlevnad styrs av ekonomisk hållbarhet, därför behöver konsumentdriven efterfrågan förstärkas av producentdriven kommunikation om orsak och verkan där producenten eller butiken berättar varför vi ska köpa gotländskt eller svenskt.
På en ö är närproducerat (inklusive energi och insatsvaror) en naturlig väg mot ökad hållbarhet och resiliens. Hållbarhetsarbete och lokal självförsörjningsförmåga går ofta hand i
hand. Men även på ett nationellt plan; vad behöver Sverige för att minska sin import av insatsvaror och livsmedel?

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Genom att använda fler cirkulära metoder eller nya affärsmodeller kan producenter förstärka sina egna varumärken eller produktkategorier samtidigt som hållbarhetsarbetet kan
omsättas i en god affär och göra ekologisk och social nytta i ett större perspektiv.
Det finns också delar i den sociala hållbarheten som behöver lyftas i ett näringslivsnarrativ.
Gotland har blivit en attraktiv plats för många livsstilsföretagare som idag utgör en stor del
av näringslivet, vilket bör tas i beaktning när olika värden22 vägs mot varandra som ekonomisk tillväxt och exempelvis livskvalitet i ett socialt narrativ. Andelen småföretag som vill
växa har minskat med 7 procent på 12 år23. Om den ekonomiska tillväxten sker i balanserad
relation till de ekologiska och sociala är det en hållbar transformation.
Tillväxt i upplevt värde, där sociala och/ eller ekologiska värden kan styra betalningsvilja (WTP, willingness to pay), dvs den ekonomiska styrmekanismen. På Gotland är de flesta företagare nöjda med sin storlek och utveckling, enligt löpande undersökningar (19962022 Almi m fl).
23 Källa Tillväxtverket 2021. Det betyder inte att företagaren inte vill uppnå goda finansiella resultat.
22
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3.3.1 Mål till 2027

‣ Gotländska producenter av varor och tjänster är förberedda på högre krav på anpassning
till klimatförändringar och har omsatt hållbarhetsarbetet till en god affär med stöd av cirkulära synergier, kunskap om flera delar i värdekedjan samt nya affärsmodeller.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027







Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt.
Samarbete kring utbildning- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande
system.

Effektmål RUS 2040









God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Hållbara kretslopp
Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar
energi
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

3.3.2 Insatsgrupper






Öka samverkan mellan Gotland Grönt Centrum AB och Blått Centrum Gotland.
Bilda ett Hållbarhetsforum
Beslut för revidering av Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025
Öka takten på grön och cirkulär utveckling (ingår även i beredskapsperspektivet)

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse










Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23










Blått Centrum Gotland
Grönt Centrum Gotland AB
Matbyrån Gotland
LRF Ungdom
LRF branschråd
Biogas Gotland
Biogas Solutions Research Center (LiU)
”Lokomotivföretag”
Energicentrum
Hushållningssällskapet Gotland
Almi Företagspartner
Jägareförbundet
Gotlands ekologiska odlare
Gotlands förenade besöksnäring
Science Park Gotland/Node
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
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Länsstyrelsen Gotlands län
Studieförbunden
Landsbygdsnätverket
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Se Miljöprogrammet. Uppföljningen kräver ett index/nollvärde. Även utveckling av bioekonomi, SNI antal nya företag, inriktning och produktionsvärden.

3.4 Unika naturgivna förutsättningar för odling, forskning och förädling
Gotlands förutsättningar gällande biologisk mångfald, klimat och energi är i vissa fall unika.
En bioekonomi baserad på nya grödor, ny förädling eller utveckling av cirkulära system kan
bidra till kortare värdekedjor och ännu mer effektivt resursnyttjande. Inte sällan kan förvaltning av unika naturgivna24 förutsättningar vara en väg till ett hållbarare Gotland.
Detta är också en bärande orsak till att mat och livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen och näringslivets energiomställning är en grundpelare i modellen Smart specialisering som syftar till att öka konkurrenskraften genom att ta tillvara Gotlands naturgivna
fördelar och kapaciteter och facilitera samverkansplattformar för användardriven innovation. Samverkan är ett kitt i handlingsplanen som behöver prioriteras och investeras i, inte
minst för att nå hållbarhetsmålen där livsmedelsproduktion är en kraftfull hävstång för förändring.
Den här möjligheten har tydliga kopplingar till både varumärkesarbete, odling och forskning, men det är inte allmänt känt vilka förutsättningar Gotland har, till exempel för odling
av motståndskraftiga grödor eller ännu oförädlade biotillgångar, som testbädd för pilotprojekt eller som förädlingsplats för ekosystemtjänster. De bredast kända ekosystemtjänsterna
är kalkbrytning och Gotland som bad- och sommardestination. Medvetenheten om Gotlands unikitet i ett exploateringsperspektiv ger alltså en förhållandevis ensidig bild. Därför
är det viktigt att lyfta och fortsätta utveckla Gotland som en nationell livsmedelsförsörjare,
en potentiell biotechregion eller en plats för upplevelser kopplade till just det unika.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Gotländska producenter behöver tillgång till forum som kan förstärka de egna varumärkena, produktkategorierna eller förädling med hållbarhetsvärden som går att omsätta i intäkter. Offentliga aktörer behöver fortsätta att utmaningsdrivet och utforskande underlätta
för innovationsprocesser, till exempel genom att proaktivt medverka till att Gotland utvecklas i ännu större grad som testbädd, vilket också tangerar insatsområde 8, Företagsfrämjande system och innovation.
3.4.1 Mål till 2027

‣ Gotländska mat- och livsmedelsföretag har omsatt Gotlands unika värden i varor, tjänster
eller affärsmodeller till en god affär.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027

Effektmål RUS 2040

24 Naturgivet uppstår eller utvecklas organiskt och kan vara både biologiskt eller kulturellt. Viss kunskap kan också ses som naturgiven
fördel, eller att avgränsningarna som ö gör Gotland till en attraktiv plats för FoU. Även traditioner kan sägas vara naturgivna då de över
tid blir en del av platsens eller människornas speciella behov och identitet.
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Innovations- och klustersamverkan har
ökat mellan regionala och med nationella aktörer
Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Främjandeaktörer på Gotland ökar sin
kompetens att leda innovationsprocesser
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt







God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Hållbara kretslopp
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

3.4.2 Insatsgrupper




Utveckla Gotland som testbädd
Utveckla primärproduktionen (jordbruk, yrkesfiske och vattenbruk)

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse
















Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23




Blått Centrum Gotland
Gotland Grönt Centrum AB
Matbyrån Gotland
”Lokomotivföretag”
LRF branschråd
LRF Kött
LRF Ungdom
Gotlands Fåravelsförening
Science Park Gotland/Node
Hushållningssällskapet Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
Studieförbunden
Almi Företagspartner
Region Gotland
IVL
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Attitydmätning (Novus vart tredje år) och faktiska resultat kopplat till respektive prioriterad
aktivitet. Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021) Antal piloter med koppling till ett eller fler styrkeområden som har säkrat finansiering och/eller påbörjats.
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3.5 Kompetens, rekrytering och smarta företagsöverlåtelser
För att säkra att företag inom primärproduktion och förädlingsled (inklusive restaurang)
har tillgång till arbetskraft och rätt kompetens, samt kan utvecklas både kortsiktigt och på
lång sikt, behövs tillgång till utbildningar på flera nivåer inom olika specialområden. Tillsammans med Kompetensrådet kan utbildningsutbudet prioriteras och samarbeten med
nationella aktörer förenklas.
Även möjlighet till smarta modeller för generationsskiften och företagsöverlåtelser är nödvändigt för att trygga livsmedelsområdets återväxt på ön.
Att öka tillgången till arbetskraft inom mat- och livsmedelsnäringarna kräver insatser över
tid. För bästa effekt, behöver företagsstödjande aktörer jobba nära näringsliv och utbildningssamordnare med kontinuerlig dialog om näringslivets behov. En central och viktig
plattform är Kompetensrådet. Trots att många gröna yrken kräver akademiska
utbildningar25 (t ex agronom eller livsmedelsingenjör, men även gastronomikock eller sommelier) varierar uppfattningen om dessas status. Det kan förändras praktiskt med hjälp av
arbetsmiljöarbete, men även kommunikativt genom att lyfta näringarnas fördelar och platsens attraktionskraft.
En vital faktor för levande landsbygder är att hitta gångbara modeller för familj eller medarbetare att kunna driva verksamheter vidare i ekonomiskt och socialt hållbara ägarskiften.
Utmaningen med att ta över en verksamhet kan vara omfattande – speciellt om det rör sig
om stora kapitalinvesteringar i anläggningar eller arealer. För att balansera förvärvskostnaderna till rimliga nivåer kan möjliga lösningar vara nya affärsmodeller inom delnings- och
cirkulärekonomi, eller kooperativa driftsmodeller.
3.5.1 Mål till 2027

‣ Arbetsgivare inom mat- och livsmedelsnäringarna kan rekrytera medarbetare med rätt
kompetens och samarbetar i relevanta nätverk, samt har tillgång till smarta modeller för företagsöverlåtelser. Det är attraktivt att driva eller vara anställd i företag inom de gröna, blå
och måltidsnäringarna på Gotland.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027




Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23






Gotländska arbetsgivare kan rekrytera
medarbetare med rätt kompetens
Samarbeten kring utbildning- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande
system
Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Gotlands attraktionskraft är stärkt

Effektmål RUS 2040







God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor
En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

Agronom 5 år, Livsmedelsingenjör 4-5 år, kock/måltidskreatör 3 år, sommelier/måltidskreatör 2-3 år. Exemplen avser universitetsstudier på olika svenska lärosäten.
25
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3.5.2 Insatsgrupper





Bilda en kompetensförsörjningsgrupp för hela det gotländska mat-ekosystemet med
nära koppling till Kompetensrådet
Säkra och utveckla utbildning på såväl grund- som fortbildningsnivåer
Fortsätt utveckla modeller för hållbara företagsöverlåtelser och generationsväxlingar

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse




















Gotland Grönt Centrum AB
LRF Ungdom
LRF Gotland
Coompanion Gotland
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”
Kompetensrådet
Region Gotland (Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Hushållningssällskapet
Regionala och nationella rådgivningsföretag
Almi Företagspartner
Gotlands förenade besöksnäring
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
Studieförbunden
GUBIS
Hela Sverige ska leva
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Uppföljning, exempel

Antal utbildningar, antal med matchad anställning efter utbildning. Antal relaterade projekt
även Landsbygdsprogrammet, Leader och eventuella sektorsprogram samt dessas resultatuppföljningar (av projektägare). Praktikplatser, kunskap om rekrytering, RAK26 samt antal
YH-utbildningar. Manuell insamling överslag; antal samarbeten, generationsväxlingar och
företagsöverlåtelser på liknande grunder.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.6 Omvärldsbevakning och export
Gotlands samlade exportvärde är lägst av alla Sveriges läns. Idag går större delen av gotländskt bulklivsmedel (exempelvis vete, potatis och mjölkpulver) till nationella men även
internationella marknader med fastlandet som avstamp. Varors fortsatta väg är därför i
vissa fall både förhållandevis okända och osynliga. Mat- och måltidsupplevelser kan ha
visst exportvärde, men ingår i det bredare sammanhanget turismexport.
Information om utlandsmarknadernas behov och trender kan vara svårtillgänglig för småoch mellanskaliga producenter, det gör att omvärldsanalysen går hand i hand med export26

Rätt Använd Kompetens.
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möjligheterna. Genom att utveckla och producera de varor och tjänster som marknaden efterfrågar, kan gotländska producenter nå långt utanför sin hemmamarknad. Därför behövs
mer kunskap om vad som har potential att bli exklusiva premiumprodukter eller tjänster
som komplement till bulken, samt om det finns obearbetade marknader för större volymer
som kan lösas exempelvis via samordning av flera mindre producenters produktkategorier.
Autenticiteten i Gotlands varumärke kan vara en hävstång på vissa marknader, men oftast
är regionen okänd och värdet av det svenska större. Internationella lokala relationer har
därför potential att öppna dörrar. Almi är den aktör som oftast riktat kunskapserbjudanden
om exportinsatser, den kompetensen bör fortsätta utvecklas och samverka med både det
regionala och nationella främjarsystemet (t ex Business Sweden, Visit Sweden eller Enterprise Europe Network). Mentorskapserbjudanden i samverkan med näringslivet och erfarenhetsutbyten är effektiva verktyg.
3.6.1 Mål till 2027

‣ Gotländska företag inom mat- och livsmedelsnäringarna producerar (fler eller mer) efterfrågade produkter och tjänster och är aktiva på en större marknad.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027





Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är
stärkt

Effektmål RUS 2040




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

3.6.2 Insatsgrupper



Utveckla ett exportforum

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse









Almi Företagspartner
Gotland Grönt Centrum AB
LRF Gotland
”Lokomotivföretag”
Tillväxt Gotland
Goda Gotland
Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Uppföljning, exempel

Varuexportvärde, nettoutveckling av företag. Almis exportutbildningar uppföljning. Manuell kartläggning av export via mellanhänder; vikta betydelse för Gotland i mätning samt beslutsunderlag. Varumärkesmätning, attitydundersökning Novus uppföljning, livsmedel, hållbara livsmedel, måltidsupplevelser.

3.7 Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling

21 (30)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Reviderad handlingsplan för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi
2022-2027

Gotland har många företagare och entreprenörer vilket är en god förutsättning för samarbeten. I princip alla förbättringsinspel från näringsliv och organisationer lyfter samarbete
som en av de viktigaste metoderna för förändring och framgång. Det behövs kontinuerliga
plattformar med tydliga syften för att bäst ta tillvara den styrkan, inspirationen och kunskapsutbytena. Ett symbiosförhållande mellan stor- och småskaligt bygger både infrastruktur och varumärke.
Gotlänningar är ”företagsammast” i Sverige och har flest livsmedelsföretag p/c, från små
lantbruk till stora industrier. Samarbete i sig är en signal för ett starkt näringslivsklimat, vilket i sin tur lockar etableringar och kompetens som ökar Gotlands attraktionskraft. Med
fler företag kan även tillväxtviljan öka när goda exempel kommer nära; man ser att någon
vågat och lyckats, då blir trösklarna lägre.
Det behövs också mer kunskap om hela värdekedjan från primärproduktion till handel eller
restaurang, vilket kan belysa hur olika flöden tas tillvara i nya verksamheter eller exempelvis
modeller i industrisymbios. Akademin och de så kallade lokomotivföretagen är viktiga utvecklingsresurser. De ökar kapaciteten för både produktion och forskning och kan genom
sin närvaro stärka de mindre företagens räckvidd genom att bygga broar till nya marknader
och segment. Man säger ibland att lantbruket behöver fler ingenjörer och industrin mer
grön kompetens.
3.7.1 Mål till 2027

‣ Gotland är en attraktiv region för företagsetableringar och lockar kompetens inom matoch livsmedelsnäringarna. Gotländska lokomotivföretag och utvecklingsaktörer samverkar
med lokala och nationella företag inom affärsutveckling, produktion och distribution.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027









Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23



Effektmål RUS 2040

Fler gotländska företag är aktiva på en 
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt

Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är 
stärkt
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt
Innovations- och klustersamverkan
ökar mellan regionala och med nationella aktörer

God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

3.7.2 Insatsgrupper





Utveckla och driv projektmodellen Sustainable Speis 2.0
Skapa årliga mötesplatser
Utveckla samverkanslösningar

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse
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Matbyrån Gotland
Primärproducentföretag
Dagligvaruhandel
”Lokomotivföretag”
Almi Företagspartner
Hushållningssällskapet
Gotland Grönt Centrum AB
LRF Gotland
Tillväxt Gotland
Gotland Handel
Dagligvaruhandeln
Goda Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppföljning, exempel

Deltagare i Almi och Science Parks program, klusterutveckling, företagsstöd och/eller riskkapital. Placering och aggregerat index avseende företagsklimatet (SKR och Svenskt näringsliv) Antal nystartade företag per 1 000 invånare (etableringsfrekvens), nettoutveckling
av företag över hela ön, överlevnadsgrad 3 år från nystartat företag. Antal S3-projektsamarbeten som bidrar till att hantera Gotlands systemutmaningar.

3.8 Företagsfrämjande system och innovation

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Små- och mellanskaliga producenter med ambition och möjlighet att skala upp verksamheter kan behöva tillgång till utvecklingsverktyg för att ta ett nästa steg. Trots att Gotland har
många innovations- och företagsfrämjande27 aktörer hittar inte alltid företagen dit. Ett gemensamt ”skyltfönster” och närmare samarbeten skulle öka främjarorganisationernas synlighet, stärka deras interna kapacitet och på så sätt lyfta näringslivets möjligheter. På viss
nivå saknas helt stöd för småskaliga verksamheter som vill växa inom mat och livsmedel
kopplat till innovation och produktutveckling. Det finns behov av experter med fördjupad
sakkunskap.
I det så kallade företagsfrämjande systemet ingår både offentligt och privat finansierade aktörer för näringslivsutveckling. På Gotland är antalet främjare stort relaterat till den lilla befolkningen, men aktörerna samarbetar inte systematiserat, vilket t ex skulle öka möjligheterna att proaktivt identifiera företag med tillväxtpotential, innovationsidéer eller intresse av
att nå nya marknader. Det kan även handla om att innovationsrika företag löser samhällsutmaningar inom vattentillgång, energi eller klimateffekter kopplat till livsmedelsproduktion
(som t ex kolsänkor i lantbruket, minskade metanutsläpp, cirkulära resurssystem m fl), som
skapar en förflyttning mot ett ännu mer hållbart Gotland, Sverige eller världen.
Genom att ha en gemensam agenda kan främjandeaktörerna ses regelbundet och tillsammans optimera sina respektive kompetenser.
Företagsfrämjande system, bl a Science Park Gotland (och SPG Invest), Almi Företagspartner, privata och offentliga finansieringsaktörer, m fl. Begreppet utvecklingsaktör används också och kan vara t ex Växa, Hushållningssällskapet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Universitet, Gotland Grönt Centrum, Matbyrån, LRF, Tillväxt Gotland, Blått Centrum Gotland, Coompanion, Gotlands Förenade Besöksnäring, Energicentrum, m fl. som driver olika utvecklingsprojekt och rådgivning.
27
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3.8.1 Mål till 2027

‣ Företag inom mat- och livsmedelsnäringarna har tillgång till väl fungerade system för företagsstöd för att kunna utvecklas och växa, samt har stärkt sina egna och den regionala konkurrenskraften. Flera samhällsutmaningar har fått lösningar via gotländska innovationer
Mål i RUS genomförandeprogram 2027












Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Företag med utvecklingsambitioner har
goda förutsättningar att hitta finansiering på Gotland
Näringslivsklimatet är bra och det finns
goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Den regionala innovationskapaciteten
är stärkt
Innovations- och klustersamverkan
ökar mellan regionala och med nationella aktörer
Främjandeaktörer på Gotland ökar sin
kompetens att leda innovationsprocesser

Effektmål RUS 2040








God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
Hållbara kretslopp
Ett energisystem baserat på förnybar
energi
Ett klimatneutralt Gotland

3.8.2 Insatsgrupper



Ökad samverkan i det företagsfrämjande systemet

Exempel på aktörer med relevans eller som lyft intresse
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Gotland Grönt Centrum AB
Almi Företagspartner
Tillväxt Gotland
”Lokomotivföretag”
Science Park Gotland
Blått Centrum Gotland
Rådgivningsföretag inom gröna näringar
LRF Ungdom
RISE
Seden Food Arena
Tillväxtverket
Region Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
IVL
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Finansieringsaktörer (banker, riskkapital m fl)



Uppföljning, exempel

Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021). Antal deltagare i olika program, antal projekt
o/e företagsstöd med koppling till ett av/eller flera styrkeområden. Varuexportvärde.

3.9 Varumärke och marknader
Gotlands varumärke signalerar en positivt uppfattad identitet som spiller över även på gotländska matupplevelser och livsmedel på export28. Dessa två kan vara utmärkta skyltfönster
åt varandra. Närheten till en expansiv storstadsekonomi öppnar för att gotländskt betyder
närproducerat för en stor och intresserad målgrupp, där specialbutiker och restauranger är
viktiga exponeringsmiljöer.
Gotlands geografiska läge med närhet till Stockholmsregionen är ovillkorlig, men även trafiken till Småland/Skåne har potential både som marknad och som avgörande transportnod söderut.
I fråga om platsvarumärket kan det utgöra två sidor av samma mynt. Mer viktigt är: Det
gotländska varumärket kan förstärka livsmedelsföretagens egna varumärken på konsumentmarknader. Lokalproducerat trendar alltmer. En stockholmare uppfattar gotländskt som
närproducerat (men sällan tvärtom, ur en gotlännings perspektiv). Det kan även i förlängningen locka kompetens och arbetskraft, företag och studenter att flytta till ön. Mindre viktigt är: Som motvikt kan varumärket riskera förminska upplevelsen av gotländsk diversitet
och utbud. Ett ensidigt beroende av varumärket kan också öka sårbarhet vid exempelvis
”skandaler” där en hel näring kan drabbas av svallvågorna. Varumärket gynnar sällan heller
bulk eller EMV29 där ursprungsmärkning saknar mervärde.
3.9.1 Mål till 2027

‣ Fler gotländska mat- och livsmedelsprodukter är kända och efterfrågan ökar på attraktiva
fastlandsmarknader.

Mål i RUS genomförandeprogram 2027
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Fler gotländska företag är aktiva på en
större marknad
Gotlands attraktionskraft är stärkt
Bilden av Gotland som exportregion
av livsmedel och måltidsupplevelser är
stärkt

Effektmål RUS 2040



God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

3.9.2 Insatsgrupper



Samordna aktörerna inom den externa marknadsföringen av gotländska livsmedel och
matupplevelser

Begreppet export används i vissa sammanhang även om export till fastlandet
Egna Märkesvaror eller private labels kan vara legotillverkning åt andra företag med egna varumärken. Att varan är gotländsk kan
självklart ha betydelse i B2B-ledet, men inte mot konsument.

28
29
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Bygg vidare på varumärkesstrategin och sub-strategier som inkluderar både råvaror och
matupplevelser
Bilda en mötesplats för evenemangssamordnare inom mat-ekosystemet

Exempel på medverkande aktörer med relevans eller som lyft intresse




















Matbyrån Gotland
Blått Centrum Gotland
LRF
Dagligvaruhandeln
Grossisthandeln
Primär- och sekundärproducentföretag
Almi Företagspartner
Tillväxt Gotland
Hushållningssällskapet
Science Park Gotland
Gotland Convention Bureau
Gotlands förenade besöksnäring
”Lokomotivföretag”
Visby Centrum
Region Gotland (RSF Almedalskansliet)
Länsstyrelsen Gotlands län
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet

Uppföljning, exempel

Attitydundersökningar (Novus). Exportmätning SCB/SJV m fl. Intervjuer lokomotivföretagen. Uppföljning av S3.

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

3.10 Livsmedelsförsörjning och beredskap
Klimatförändringar som extrem torka eller nederbörd, mikrobiologiska utbrott på foder
och livsmedel, sjukdomar hos djur och människor, störningar inom dricksvattentillgång eller förändringar i ekosystemet är exempel på klimatkonsekvenser.
Med en geopolitisk orolig omvärld är beredskapsbehovet ännu större och kan begränsa företagens produktionsmöjligheter och alla gotlänningars tillgång till livsmedel. Primärproduktionens roll är central och måste säkras.
Kritiska beroenden kan uppstå till följd av flera svårkontrollerbara faktorer. Livsmedelstillgången på ön kan synas god, men insatsvaror inklusive energi och drivmedel, lagringskapacitet, förädlingsresurser och transporter är avgörande. Givetvis påverkas även handel, restaurang och storkök vid avbrott.
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Sedan 2021 har svenska producerande företag med globala värdekedjor valt mellan re-shoring (att ta hem produktion) eller ökad lagerkapacitet för att stärka sitt oberoende. När det
gäller Gotlands kritiska beroenden relaterade till livsmedelsproduktion behöver dessa synliggöras och hanteras. Även marknadsrelaterade faktorer som Gotlands import- och exportberoende kan i kristid påverka infrastruktur socialt, ekonomiskt och ekologiskt i hela
samhället. Ökad förädling å sin sida, kan medverka till både stärkt krisberedskap och näringslivsutveckling; kapaciteter som stärker Gotland oavsett vilken skepnad omvärldspåverkan tagit.
Samarbetet mellan beredskapsaktörer har intensifierats. Region Gotland har under 2022
bildat en egen enhet för kris- och beredskapsarbete med direkt samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län där också livsmedelsberedskap har en given plats. Insatsområde 10 ligger
delvis under sekretessklassificering, varför vissa frågor behöver hanteras i särskild ordning
av länsstyrelsen och inte tas upp i denna handlingsplan. Detta betyder inte att de är åsidosatta, utan att området härbärgeras i flera andra dokument, även frågan om reservhamn.
Under insatsgruppen Utveckla livsmedelsområdet i beredskapsarbetet bör även näringslivets förmåga till krisomställning ingå som ett eget område med lärdom utifrån de ekonomiska och
sociala effekter som omvälvde besöksnäring och livsmedelsproduktion under de initiala
pandemiåren 2020-2021. Kontinuitetshantering30 är ett exempel, men även att identifiera
nya affärsmodeller som kan skapa branschövergripande skyddsnät i en föränderlig värld.
3.10.1 Mål till 2027

‣ Myndigheter, lantbruk och livsmedelsindustri har stärkt sin beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningars och krisers påverkan på livsmedelsförsörjningen.
Mål i RUS genomförandeprogram 2027



(Saknas utpekat beredskapsmål)

Effektmål RUS 2040



God beredskap och god förmåga att
hantera samhällsstörningar

3.10.2 Insatsgrupper




Säkra primärproduktionen (inklusive yrkesfiske och vattenbruk)
Utveckla livsmedelsområdet i beredskapsarbetet

Exempel på medverkande aktörer med relevans eller som lyft intresse





Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23





Länsstyrelsen Gotlands län
Region Gotland (RSF Beredskapsenhet)
LRF och andra branschorganisationer
Primärproducentorganisationer
Rådgivningsföretag
Gotland Grönt Centrum AB
Försvarsmakten

Uppföljning, exempel

Följs upp av länsstyrelsens och Region Gotlands ramverk kring samordning av kris- och
beredskapsarbete i samarbete med berörda verksamhetsområden.
30 Livsmedelsverkets exempel https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/kontinuitetshantering
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4. Finansiering och kunskapsstöd
Det finns flera exempel på kunskapsstöd inför en projektansökan, såväl privata som offentligfinansierade, på Gotland och nationellt. Region Gotlands finansieringsmöjligheter är avgränsade gentemot primärproduktion då den sektorn ryms under länsstyrelsernas myndighetsutövning. Däremot kan ett företag inom primärproduktion söka företagsstöd eller projektmedel om stödet avser sekundärproduktion inom gällande prioriteringar. Länsstyrelsen
hanterar både projektansökningar och lantbruksstöd som omfattar hela livsmedelskedjan,
utom fisk och fiskförädling som ingår i Hav- och vattenmyndighetetens uppdrag.
Kunskapsstöd och projektidéer

Projekt- och finansieringsteamet Region Gotland https://www.gotland.se/projekt
Kunskapsstöd som är hel- eller medfinansierat av Region Gotland
Gotland Grönt Centrum AB https://grontcentrum.se/
Leader Gute https://www.leadergute.se/
Energirådgivning till små och medelstora företag https://energicentrum.gotland.se/
Science Park Gotland https://scienceparkgotland.se/
Almi Gotland https://www.almi.se/gotland
Coompanion Gotland https://coompanion.se/gotland/
Länsstyrelsen i Gotlands län https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-gotlands-lan/utlysningar.html
Länsstyrelsen i Gotlands län Rådgivning och Kompetensutvecklingsprojekt
https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html
Greppa Näringen
Ekologisk produktion
Ett rikt odlingslandskap
Havs och vattenmyndigheten https://www.havochvatten.se/

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Exempel på finansieringsmöjligheter (utöver banker, risk- och privatkapital)

Almis gröna lån https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/
Region Gotland 1:1 medel företagsstöd och projekt inom Grön omställning och Cirkulärekonomi
https://www.gotland.se/foretagsstod
Leader Gute (miniprojekt 2022-2023Q1, ny programperiod 2023-2027) https://www.leadergute.se/
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Klimatklivet https://www.naturvardsverket.se/
klimatklivet
Länsstyrelsen i Gotlands län Prioriteringsstöd https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
Stallar och inhysningssystem; Växthus och odlingstunnlar; Torkning och lagring efter
skörd; Utrustning; Biologisk mångfald; Retention av kväve och fosfor; Startstöd; Stöd
till samarbete; Investeringsstöd för diversifiering till annat än lantbruk; Stöd till kompetensutveckling.
Länsstyrelsen i Gotlands län handlägger även Rättighetsstöd https://www.lansstyrelsen.se/gotland.html

Exempel på program med egna utlysningar

Länsstyrelsen Landsbygdsprogrammet https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-jordbruket-och-landsbygden-2023-2027
ERUF för Småland och öarna: EU-programmet Småland och Öarna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
REACT EU: React-EU - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Central Baltic: About the Programme - Central Baltic
LIFE: Funding & tenders (europa.eu)
Horizon SME Instrument: SMEs - H2020 Online Manual (europa.eu)
Vinnova https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

5. Det offentliga Gotlands möjligheter att bidra till förändring
Utöver finansieringsstöd har Region Gotlands egna verksamheter – de regionala och de
primärkommunala – möjlighet att direkt eller indirekt medverka i det gemensamma arbetet
med en hållbar omställning mot effektmålen i RUS. Länsstyrelsen i Gotlands län är den offentliga aktör som verkar regionalt med ett nationellt uppdrag både som myndighetsutövare
och som intermediär för olika projektformer inom primär- och sekundärproduktion. Sveriges Lantbruksuniversitet har en egendom på Gotland med försöksodlingar. Uppsala Universitet Campus Gotland bedriver verksamheter inom 20 institutioner och bl a en forskarskola i hållbar utveckling.
Uppsala Universitet Campus Gotland
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Forskarskola i hållbar utveckling https://www.campusgotland.uu.se/hallbarhet/forskarskola/om-oss/
Hållbara Campus https://www.campusgotland.uu.se/hallbarhet/hallbara-cg/

Sveriges Lantbruksuniversitet Hallfreda egendom på Gotland



Försöksverksamhet inom odling https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/universitetsadministration/fastighetsavdelningen/hallfred/

Region Gotland

Region Gotland inom egna verksamheter
 Offentliga måltider
 Infrastruktur för vatten och avlopp, energiplanering, avfallshantering
 Energi- och miljökrav på förvaltningar och upphandlade verksamheter, såväl i daglig drift som i upphandlingar.
Summering finansiering, kunskapsstöd och insatsområden
Den största insatsen görs av företagen själva, såväl ekonomiskt som med det engagemang
som driver mat-ekosystemet Gotland framåt.
Se även;
LRF medfinansierat av Region Gotland 2022; en film om Gotlandsfrakten (6 min)
https://www.youtube.com/watch?v=WEViTPnFy8I

Ärendenr RS 2022/1434 Datum 2022-11-23

Region Gotland medfinansierat av Tillväxtverket 2022; en film om mat-ekosystemet på en
ö (18 min) https://www.youtube.com/watch?v=cdaGB73O_r8
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KFB § 31
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Bidragsöversyn kultur och fritid

Ärendenummer: RS 2022/1473
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Förslag till remissupplaga av ”Regler för stöd på kultur- och
fritidsområdet” godkänns.
Utlysa möjlighet för aktörer på kulturområdet och allmänheten att
under perioden 2022-11-24 till 2022-12-15 inkomma med remissvar.
Ärendet anses omedelbart justerat.
Sammanfattning

Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige,
särskilt gällande den kommunala finansieringen. Gotland saknar också
regionala medel utanför kultursamverkansmodellen, vilket bland annat har
hindrat stödgivning till fria professionella kulturskapare samt till regionala
projekt och produktionsstöd. En ytterligare aspekt är att indexreglering av
stödbeloppen har saknats, vilket inneburit en reell minskning för varje år.
Tidigare politiska beslut gällande nedskärningar av personal och stödbudget
har påverkat kulturutbudet för medborgarna negativt och begränsat
möjligheterna till utveckling, såväl på regional nivå som för områdets aktörer.
I samband med pandemin blev det akut tydligt att Region Gotlands nuvarande
stöd till kulturen inte motsvarar de behov som funnits under en längre tid,
samt att nuvarande bidragsbestämmelserna behövde uppdateras för att kunna
inkludera fler aktörer och konstområden i stödgivningen.
Bidragsöversynen på kulturens område har resulterat i ett förslag till regler för
stöd på kultur- och fritidsområdet (bilaga 1). Förslaget är baserat på analys av
kartläggning samt dialoger. En fullständig beskrivning av underlag finns i
projektrapporten (bilaga 2).
Förslaget innebär att samtliga befintliga stödformer behålls med några
förändringar i formuleringar och kriterier. Bland annat möjliggörs stödgivning
till fria professionella kulturskapare och stöd till samlingslokalhållande
föreningar förändras i linje med mål 3.1.4 i Kulturplan 2021-2024.
Tre nya stöd föreslås:
Projektstöd
För regional kulturutveckling: Metod-, målgrupps- och produktutveckling,
innovation, samverkan och professionalisering (medfinansiering för
regionala, nationella och internationella projekt).
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Produktionsstöd
För kulturskapande och kulturproduktion för alla konstarter, i olika delar av
arbetsprocessen från idé till färdigt verk.
Kulturstipendier
För att främja yrkesverksamma konstnärers för yrkesverksamma möjligheter
att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja
konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur.
I samband med kartläggningen har det synliggjorts att Region Gotland på
grund av resursbrist inte i tillräckligt hög grad lever upp till nuvarande lagkrav i
undantagsreglerna för statsstöd kring kommunikation, bedömningsprocess och
uppföljning samt att arbetet med arkivering och ärendeadministration är
eftersatt. Det nya stödsystemet bedöms svara mot de behov som framkommit i
bidragsöversynen samt skapa förutsättningar för en kvalitetssäker hantering.
För att Region Gotlands arbete på kulturområdet ska kunna motsvara den
regionala målbilden samt möta lagkrav kommer ett äskande att presenteras i
samband med strategisk plan och budget inför budget 2024. Förvaltningen
bedömer att behovet är 5,8 mnkr i ökad stödgivning samt 0,5 mnkr för
kvalitetssäker hantering. I rapporten (bilaga 2, 5.1 Resurssättning) beskrivs en
målbudget i förhållande till ansökningsbelopp och de behov som framkommit
under kartläggning och dialogmöten.
Om ramförstärkning inte sker eller om en successiv ramförstärkning tillförs
mot målbudgeten, kan det innebära att hanteringen även fortsatt inte helt når
lagkrav eller att stöd utgår (gäller framför allt de nya stöden projektstöd,
produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma) samt att stödgivningen
inte kan svara upp mot målbilden.
Bedömning

I samband med pandemin blev det akut tydligt att Region Gotlands nuvarande
stöd till kulturen inte motsvarar de behov som funnits under en längre tid samt
att nuvarande bidragsbestämmelserna behövde uppdateras för att kunna
inkludera fler aktörer i stödgivningen. Erfarenheterna av de stöd som fördelats
under pandemin, bland annat de särskilda uppdragen till kulturskapare,
förstärkta verksamhetsstöd och arrangörsstöd samt dialoger och enkäter med
det gotländska kulturlivets aktörer ligger till grund för utformningen av
stödsystemet samt uppdaterade riktlinjer för att kunna långsiktigt kunna
säkerställa kulturens utveckling framåt.
I en nationell jämförelse med övriga regioner märks att Gotland är den enda
region, som i dagsläget inte har stödformer för fria professionella
kulturskapare, vilket ger sämre förutsättningar för denna grupp att verka här än
i övriga Sverige. Frågan om samhällets stöd till fria professionella kulturskapare
har även uppmärksammats nationellt, bland annat i samband med och efter
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pandemin. Rapporten ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU
2021:77) listar förslag som ska bidra till ett starkt, hållbart och dynamiskt
kulturliv på längre sikt. Där lyfts vikten av att förstärka kulturens ekonomiska
förutsättningar långsiktigt samt att skapa förbättrade förutsättningar för
kulturella och kreativa näringar/verksamheter. I rapporten ”Kreativa Sverige!
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella
och kreativa branscher” (SOU 2022:44) är en av sex föreslagna prioriteringar
”förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd”.
Tre nya stöd föreslås för att kunna möta de uppmärksammade behoven hos
gruppen fria professionella kulturskapare samt övriga aktörer: Projektstöd,
produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma kulturskapare.
Projektstöd
Gotland har i många år gått miste om extern finansiering för regionala
kulturprojekt på grund av att medel för kulturutveckling saknats – något som
de flesta andra regioner har för matchning mot sökta medel där
egenfinansiering krävs. Det föreslagna projektstödet svarar mot behovet
av medfinansiering för regionala/nationella/internationella projekt, förnyelse
och regional utveckling inom kulturområdet samt ökat stöd riktat mot de
kulturella och kreativa verksamheterna. Detta stöd möjliggör för verksamheter
att bland annat kunna söka EU-medel och regionala utvecklingsmedel från
Kulturrådet.
Projektstödet möjliggör tidsbegränsade projekt, som bidrar till Gotlands
regionala utveckling på kulturens område och riktas mot metod-, målgruppsoch produktutveckling, innovation, samverkan och professionalisering. Syftet
är att främja förnyelse och regional utveckling inom kulturområdet samt
kulturella och kreativa verksamheter. Stödet är tänkt att möjliggöra
medfinansiering för regionala/nationella/internationella projekt.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel
baserad på Gotland, ensam eller i grupp, samt kulturorganisation baserad på
Gotland.
Produktionsstöd
Ett separat stöd, produktionsstöd, bör möjliggöra främjande av kulturskapande
och kulturproduktion på Gotland, för olika delar av arbetsprocessen från idé
till färdigt verk. Syftet är att främja tillgång till ett varierat kulturutbud av hög
kvalitet och stödja professionella kulturskapares verksamhet på Gotland.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel
baserad på Gotland, ensam eller i grupp. Fri professionell kulturskapare där
verksamheten har sitt säte på Gotland prioriteras.
Produktionsstödet syftar till att stärka kulturskapandet utanför de regionala
kulturinstitutionerna, som idag endast kan erbjuda begränsade möjligheter för
att kunna engagera fria professionella kulturskapare och ta dessas idéer tillvara.
Idag fördelas produktionsstöd till litteratur och film. För övriga konstarter
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finns i dagsläget endast arrangörsstödet, vilket medfört att många kulturskapare
tvingats bli arrangörer för att kunna visa upp sin produktion. Det föreslagna
produktionsstödet gör det möjligt att stärka samtliga konstarter i
kulturskapandet och arrangörsstödet kan då fokusera på att stärka arrangörer
istället.
Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare
Det stöd som kanske efterfrågats mest på Gotland är stipendier för
yrkesverksamma kulturskapare och konstnärer. Idag finns
endast kulturarbetarstipendier till unga under 30 år. För att säkerställa den
konstnärliga friheten bör ett antal kulturstipendier till yrkesverksamma inrättas.
Dessa bör fördelas utan krav på motprestation och bedömas endast mot
bakgrund av meriter och arbetsprover – inte mot politiska mål.
Ansökningsförfarandet är enklare vilket även motsvarar önskemål från
området. Den nyligen genomförda konstöversyn som tagits fram av Region
Gotland (RS 2021/1692) pekar på det viktiga behovet av stipendier för att
säkerställa möjligheter för konstnärer att kunna utvecklas på Gotland.
Stödet bör kunna ges för individuell konstnärlig utveckling för
yrkesverksamma och fritt skapande inom samtliga kulturområden. Syftet är att
främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och
utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och stödja
nyskapande kultur.
Skattefria stipendier är den stödform som KLYS (Konstnärliga och Litterära
Yrkesutövares Samarbetsnämnd) rekommenderar högst för att säkerställa
konstnärlig frihet. I dialog med KLYS har avsaknaden av kravlösa stipendier
påpekats. Mer om detta kan läsas i rapporten ”Så fri är konsten” om
konstnärlig frihet och armlängds avstånd, framtagen av Kulturrådet.
Kommande behov av ramförstärkning
Den nedskärning av kulturens resurser som skett över tid, bland annat i
samband med nedläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen, har fått
följder. I samband med kartläggningen har det synliggjorts att Region Gotland
på grund av resursbrist inte till fullo lever upp till lagkraven i undantagsreglerna
för statsstöd kring kommunikation, bedömningsprocess och uppföljning samt
att arbetet med arkivering och ärendeadministration är eftersatt.
Stödbudgetarna har också minskats i omgångar, vilket har påverkat
kulturutbudet för medborgarna negativt och begränsat möjligheterna till
utveckling såväl regionalt, som för områdets aktörer. En ytterligare aspekt är
att stödbeloppen inte har indexreglerats, vilket får till följd att de i verkligheten
har minskat varje år.
Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige.
Jämförelse: Att nå medeltalet i Sverige för kommunala kulturutgifter i kategorin
”allmänt” där stödgivning ingår, skulle innebära ramutökning på 22 mnkr.
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Gotland saknar också regionala medel utanför kultursamverkansmodellen,
vilket bland annat har hindrat stödgivning till fria professionella kulturskapare
samt till regionala projekt och produktionsstöd. Med hänsyn till målen i Vårt
Gotland 2040 behövs ytterligare resurser, framför allt mot prioriteringarna
”utveckla attraktionskraften” och ”stärka och utveckla näringslivet” men även
”utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna”.
För att Region Gotlands arbete på kulturområdet ska kunna motsvara den
regionala målbilden samt möta lagkrav ser regionstyrelseförvaltningen behov
av ramförstärkning från 2024. Ett äskande kommer att presenteras i samband
med strategisk plan och budget inför budget 2024. I rapporten (bilaga 2, 5.1
Resurssättning) beskrivs en målbudget i förhållande till ansökningsbelopp och
de behov som framkommit under kartläggning och dialogmöten.
Behovet bedöms vara 5,8 mnkr i ökad stödgivning samt 0,5 mnkr för
kvalitetssäker hantering i relation till utökat arbete med t ex uppföljning,
granskning, utökad transparens och kommunikation samt externa bedömares
arvodering. Indexreglering föreslås för samtliga stöd för att kunna möta
kostnadsökningar i kulturverksamheterna. Regionstyrelseförvaltningen
kommer att utgå ifrån rapporten i beräkningar och prioriteringar inför det
senare äskandet om ramförstärkning.
Konsekvensbeskrivning
Bedömningen är att förslaget till regler för stöd på kultur- och fritidsområdet
skapar förutsättningar för att möta samtliga lagkrav. För att kunna svara upp
mot målen i styrdokumenten, områdets behov samt de lagkrav som ställs på
hanteringen krävs dock att tid, kompetens och medel finns. Detta förutsätter i
sin tur ramförstärkning.
Möjligheten finns att successivt öka resurserna för kulturområdet, men
bedömningen är att målbudgeten bör nås så snart som möjligt. Om
ramförstärkning inte sker eller att en successiv ramförstärkning tillförs mot
målbudgeten, måste förvaltningen prioritera åtgärderna för genomförandet.
Det kan komma att påverka att hanteringen även fortsatt inte tillräckligt svarar
upp mot lagkrav eller att stöd utgår (gäller framför allt de nya stöden
projektstöd, produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma), vilket
innebär att stödgivningen till fria professionella utgår samt att stödgivningen
inte kan svara upp mot målbilden.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att förslaget tar hänsyn till de rättsliga regler som finns för
området. Upplägget för regler och riktlinjer, stödformer, allmänna
bestämmelser och formuleringar har tagits fram i dialog med Region Gotlands
regionjurist. Projektgruppen har även fått rådgivning av bland annat Region
Hallands jurist samt Kulturrådets chefsjurist.
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Stödgivning på kulturområdet tillhör gruppundantagsförordningen för
statsstöd. Undantaget omfattar bland annat stöd till kultur och bevarande av
kulturarvet, till regional utveckling, till små och medelstora företag, för att ge
små och medelstora företag tillgång till finansiering med mera.
Förordningen ställer dock krav på stödens utformning och mottagare, t ex att
stödmottagare inte ska vara på obestånd, transparens i stödgivningsprocesserna, att stöd inte ges till redan påbörjade projekt samt att stöd utlyses
offentligt. Det finns också en beloppsgräns att ta hänsyn till. I förslaget har
hänsyn tagits till dessa krav i utformningen av allmänna bestämmelser och
bedömningskriterier, vilket även utgör en grund för arbetet mot
välfärdsbedrägerier. Framöver kommer riktlinjer för tillämpning av dessa regler
att upprättas, med tydliga rutiner för kontroll av samtliga bestämmelser samt
bedömningsmatriser för respektive stöd.
2. Ekonomiskt perspektiv
Detta ärende gäller inte resurssättningen, utan endast regelverket för
stödgivningen. I rapporten/underlaget beskrivs dock de ekonomiska behoven
(bilaga 1, rubrik 5.1 resurssättning). För att säkerställa långsiktighet och
ekonomisk hållbarhet för kulturområdets aktörer kommer därför ett äskande
kopplat till förslaget att presenteras vid budgetberedning för 2024.
Med tanke på det internationella politiska läget samt inflationsprognoser, görs
bedömningen att den beskrivna ramförstärkningen utgör en lägstanivå för att
säkerställa kvalitetssäker verksamhet mot områdets mål. Förvaltningen gör
också bedömningen att behovet av förebyggande åtgärder för att undvika
utanförskap samt psykisk/fysisk ohälsa är stort (och riskerar att öka) samt att
kulturens roll i såväl detta som demokratiutveckling är särskilt viktig just nu.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att förslaget ger bättre förutsättningar för ett brett, varierat
och kvalitativt kulturutbud för hela Gotland, vilket i sin tur ger goda
förutsättningar för barns kulturupplevelser och eget skapande.
Barnperspektivet säkerställs ytterligare genom prioriteringar i områdets planer
samt i bedömningsförfarandet.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att det nya stödsystemet samt en kvalitetssäkrad hantering
kommer att ge förutsättningar för tydligare uppföljning av
jämställdhetsperspektivet. Det säkerställer att perspektivet går att följa i
kommande arbete med politiskt förankrade strategier och mål.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att det geografiska perspektivet tillgodoses i de nya
stödreglerna, från syfte och mål med stödgivningen till villkor och
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bedömningskriterier. Förtydligandet kring stöden för landsbygdernas lokaler
skapar bättre förutsättningar för såväl geografisk spridning som prioriteringar
för att säkerställa en infrastruktur för lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
över hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att de nya stödreglerna adresserar klimat- och
miljöperspektivet framför allt i bedömningsprocessen, då
hållbarhetsperspektivet bedöms i såväl ekonomisk-, social- som miljömässig
hållbarhet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Leoson, verksamhetskontroller,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-25
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Mottagare
Regionstyrelsen

Bidragsöversyn kultur och fritid
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att




Förslag till remissupplaga av ”Regler för stöd på kultur- och
fritidsområdet” godkänns.
Utlysa möjlighet för aktörer på kulturområdet och allmänheten att
under perioden 2022-11-24 till 2022-12-15 inkomma med remissvar.
Ärendet anses omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige,
särskilt gällande den kommunala finansieringen. Gotland saknar också
regionala medel utanför kultursamverkansmodellen, vilket bland annat har
hindrat stödgivning till fria professionella kulturskapare samt till regionala
projekt och produktionsstöd. En ytterligare aspekt är att indexreglering av
stödbeloppen har saknats, vilket inneburit en reell minskning för varje år.
Tidigare politiska beslut gällande nedskärningar av personal och stödbudget
har påverkat kulturutbudet för medborgarna negativt och begränsat
möjligheterna till utveckling, såväl på regional nivå som för områdets aktörer.
I samband med pandemin blev det akut tydligt att Region Gotlands nuvarande
stöd till kulturen inte motsvarar de behov som funnits under en längre tid samt
att nuvarande bidragsbestämmelserna behövde uppdateras för att kunna
inkludera fler aktörer och konstområden i stödgivningen.
Bidragsöversynen på kulturens område har resulterat i ett förslag till regler för
stöd på kultur- och fritidsområdet (bilaga 1). Förslaget är baserat på analys av
kartläggning samt dialoger. En fullständig beskrivning av underlag finns i
projektrapporten (bilaga 2).
Förslaget innebär att samtliga befintliga stödformer behålls med några
förändringar i formuleringar och kriterier. Bland annat möjliggörs stödgivning
till fria professionella kulturskapare och stöd till samlingslokalhållande
föreningar förändras i linje med mål 3.1.4 i Kulturplan 2021-2024.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1473
Sida 2 (8)

För regional kulturutveckling: Metod-, målgruppsoch produktutveckling, innovation, samverkan och
professionalisering (medfinansiering för regionala,
nationella och internationella projekt).
För kulturskapande och kulturproduktion för alla
konstarter, i olika delar av arbetsprocessen från idé
till färdigt verk.
För att främja yrkesverksamma konstnärers
möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin
konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig
utveckling och stödja nyskapande kultur.

I samband med kartläggningen har det synliggjorts att Region Gotland på
grund av resursbrist inte i tillräckligt hög grad lever upp till nuvarande lagkrav i
undantagsreglerna för statsstöd kring kommunikation, bedömningsprocess och
uppföljning samt att arbetet med arkivering och ärendeadministration är
eftersatt. Det nya stödsystemet bedöms svara mot de behov som framkommit i
bidragsöversynen samt skapa förutsättningar för en kvalitetssäker hantering.
För att Region Gotlands arbete på kulturområdet ska kunna motsvara den
regionala målbilden samt möta lagkrav kommer ett äskande att presenteras i
samband med strategisk plan och budget inför budget 2024. Förvaltningen
bedömer att behovet är 5,8 mnkr i ökad stödgivning samt 0,5 mnkr för
kvalitetssäker hantering. I rapporten (bilaga 2, 5.1 Resurssättning) beskrivs en
målbudget i förhållande till ansökningsbelopp och de behov som framkommit
under kartläggning och dialogmöten.
Om ramförstärkning inte sker eller om en successiv ramförstärkning tillförs
mot målbudgeten, kan det innebära att hanteringen även fortsatt inte helt når
lagkrav eller att stöd utgår (gäller framför allt de nya stöden projektstöd,
produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma) samt att stödgivningen
inte kan svara upp mot målbilden.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en bidragsöversyn
på kultur- och fritidsområdet i syfte att revidera gällande bidragsbestämmelser
samt skapa tydliga strukturer för arbetsprocesser och kvalitetssäkring. I den
första delen har översyn gjorts för stöden på kulturens område. Översynen har
resulterat i ett förslag till regler för stöd på kultur- och fritidsområdet (bilaga 1),
vilket här presenteras för godkännande samt öppen remiss. Detta regelverk är
tänkt att börja gälla från 2023-06-01 och nyttjas till fullo då medel möjliggör
samtliga stöd. Under 2023 kompletteras regelverket med övriga stöd (stöd på
fritidsområdet, sociala föreningar, studieförbund m fl) efter att andra delen av
bidragsöversynen genomförts.
Förslaget till nytt stödsystem är baserat på dialoger (se bilaga 2, rubrik 1.3.1)
med området, andra regioner och kommuner, Region Gotlands jurist,
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt avdelningen för regional
utveckling. Projektrapporten utgör underlag för det föreslagna stödsystemet.
En utförlig beskrivning av projektprocessen samt dess resultat finns i den
bifogade projektrapporten (bilaga 2).
Detta ärende gäller beslut om fastställande av remissupplaga samt öppen
remiss för dokumentet regler för stöd på kultur- och fritidsområdet, dvs själva
ramverket för stödsystemet. Till kultur- och fritidsberedningens första möte
2023 lyfts sedan det slutgiltiga förslaget efter remiss samt ytterligare ett
dokument – riktlinjer för tillämpning av regler (inkl hantering och arbetsprocesser).
Riktlinjerna beslutas av regionstyrelsen i februari med villkorat beslut, dvs
under förutsättning att regler för stöd beslutas av regionfullmäktige i mars. Ett
arbetsdokument för riktlinjer är bifogat rapporten i detta ärende.
Förslag till nytt stödsystem
Förslaget innebär att samtliga befintliga stödformer behålls med några
förändringar i formuleringar och kriterier. En större förändring är att
stödgivning ska kunna ske till fria professionella kulturskapare med F- eller FAskattsedel. Stödet till samlingslokalhållande föreningar förändras också i linje
med mål 3.1.4 i Kulturplan 2021-2024 för att ”öppen och offentlig verksamhet
ska premieras” och bedöms mot planerad samt tidigare genomförd verksamhet
istället för rapportering av uthyrningstillfällen.
Förutom de befintliga stöden tillkommer tre nya stöd:
- Projektstöd
- Produktionsstöd alla konstarter (tidigare endast film och litteratur)
- Kulturstipendier för yrkesverksamma
De allmänna bestämmelserna har uppdaterats med inspiration från andra
kommuner och regioner samt rådgivning från Region Gotlands jurister. Där
fastslås vad som gäller för stödgivningen från ansökan till uppföljning och
granskning, vilket utgör en grund för arbetet mot bland annat
välfärdsbedrägerier.

Beskrivning och bedömning
I samband med pandemin blev det akut tydligt att Region Gotlands nuvarande
stöd till kulturen inte motsvarar de behov som funnits under en längre tid samt
att nuvarande bidragsbestämmelserna behövde uppdateras för att kunna
inkludera fler aktörer i stödgivningen. Erfarenheterna av de stöd som fördelats
under pandemin, bland annat de särskilda uppdragen till kulturskapare,
förstärkta verksamhetsstöd och arrangörsstöd samt dialoger och enkäter med
det gotländska kulturlivets aktörer ligger till grund för utformningen av
stödsystemet samt uppdaterade riktlinjer för att kunna långsiktigt kunna
säkerställa kulturens utveckling framåt.
I en nationell jämförelse med övriga regioner märks att Gotland är den enda
region som i dagsläget inte har stödformer för fria professionella kulturskapare,
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vilket ger sämre förutsättningar för denna grupp att verka här än i övriga
Sverige. Frågan om samhällets stöd till fria professionella kulturskapare har
även uppmärksammats nationellt, bland annat i samband med och efter
pandemin. Rapporten ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU
2021:77) listar förslag som ska bidra till ett starkt, hållbart och dynamiskt
kulturliv på längre sikt. Där lyfts vikten av att förstärka kulturens ekonomiska
förutsättningar långsiktigt samt att skapa förbättrade förutsättningar för
kulturella och kreativa näringar/verksamheter. I rapporten ”Kreativa Sverige!
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella
och kreativa branscher” (SOU 2022:44) är en av sex föreslagna prioriteringar
”förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd”.
Tre nya stöd föreslås för att kunna möta de uppmärksammade behoven hos
gruppen fria professionella kulturskapare samt övriga aktörer: Projektstöd,
produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma kulturskapare.
Projektstöd
Gotland har i många år gått miste om extern finansiering för regionala
kulturprojekt på grund av att medel för kulturutveckling saknats – något som
de flesta andra regioner har för matchning mot sökta medel där
egenfinansiering krävs. Det föreslagna projektstödet svarar mot behovet av
medfinansiering för regionala/nationella/internationella projekt, förnyelse och
regional utveckling inom kulturområdet samt ökat stöd riktat mot de kulturella
och kreativa verksamheterna. Detta stöd möjliggör för verksamheter att bland
annat kunna söka EU-medel och regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet.
Projektstödet möjliggör tidsbegränsade projekt som bidrar till Gotlands
regionala utveckling på kulturens område och riktas mot metod-, målgruppsoch produktutveckling, innovation, samverkan och professionalisering. Syftet
är att främja förnyelse och regional utveckling inom kulturområdet samt
kulturella och kreativa verksamheter. Stödet är tänkt att möjliggöra
medfinansiering för regionala/nationella/internationella projekt.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel
baserad på Gotland, ensam eller i grupp, samt kulturorganisation baserad på
Gotland.
Produktionsstöd
Ett separat stöd, produktionsstöd, bör möjliggöra främjande av kulturskapande
och kulturproduktion på Gotland, för olika delar av arbetsprocessen från idé
till färdigt verk. Syftet är att främja tillgång till ett varierat kulturutbud av hög
kvalitet och stödja professionella kulturskapares verksamhet på Gotland.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel
baserad på Gotland, ensam eller i grupp. Fri professionell kulturskapare där
verksamheten har sitt säte på Gotland prioriteras.
Produktionsstödet syftar till att stärka kulturskapandet utanför de regionala
kulturinstitutionerna som idag endast kan erbjuda begränsade möjligheter för
att kunna engagera fria professionella kulturskapare och ta dessas idéer tillvara.
Idag fördelas produktionsstöd till litteratur och film. För övriga konstarter
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finns i dagsläget endast arrangörsstödet, vilket medfört att många kulturskapare
tvingats bli arrangörer för att kunna visa upp sin produktion. Det föreslagna
produktionsstödet gör det möjligt att stärka samtliga konstarter i
kulturskapandet och arrangörsstödet kan då fokusera på att stärka arrangörer
istället.
Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare
Det stöd som kanske efterfrågats mest på Gotland är stipendier för
yrkesverksamma kulturskapare och konstnärer. Idag finns endast
kulturarbetarstipendier till unga under 30 år. För att säkerställa den
konstnärliga friheten bör ett antal kulturstipendier till yrkesverksamma inrättas.
Dessa bör fördelas utan krav på motprestation och bedömas endast mot
bakgrund av meriter och arbetsprover – inte mot politiska mål.
Ansökningsförfarandet är enklare vilket även motsvarar önskemål från
området. Den nyligen genomförda konstöversyn som tagits fram av Region
Gotland (RS 2021/1692) pekar på det viktiga behovet av stipendier för att
säkerställa möjligheter för konstnärer att kunna utvecklas på Gotland.
Stödet bör kunna ges för individuell konstnärlig utveckling för
yrkesverksamma och fritt skapande inom samtliga kulturområden. Syftet är att
främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och
utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och stödja
nyskapande kultur.
Skattefria stipendier är den stödform som KLYS (Konstnärliga och Litterära
Yrkesutövares Samarbetsnämnd) rekommenderar högst för att säkerställa
konstnärlig frihet. I dialog med KLYS har avsaknaden av kravlösa stipendier
påpekats. Mer om detta kan läsas i rapporten ”Så fri är konsten” om
konstnärlig frihet och armlängds avstånd, framtagen av Kulturrådet.
Kommande behov av ramförstärkning
Den nedskärning av kulturens resurser som skett över tid, bland annat i
samband med nedläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen, har fått
följder. I samband med kartläggningen har det synliggjorts att Region Gotland
på grund av resursbrist inte till fullo lever upp till lagkraven i undantagsreglerna
för statsstöd kring kommunikation, bedömningsprocess och uppföljning samt
att arbetet med arkivering och ärendeadministration är eftersatt.
Stödbudgetarna har också minskats i omgångar, vilket har påverkat
kulturutbudet för medborgarna negativt och begränsat möjligheterna till
utveckling såväl regionalt som för områdets aktörer. En ytterligare aspekt är att
stödbeloppen inte har indexreglerats, vilket får till följd att de i verkligheten har
minskat varje år.
Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige.
Jämförelse: Att nå medeltalet i Sverige för kommunala kulturutgifter i kategorin
”allmänt” där stödgivning ingår, skulle innebära ramutökning på 22 mnkr.
Gotland saknar också regionala medel utanför kultursamverkansmodellen,
vilket bland annat har hindrat stödgivning till fria professionella kulturskapare
samt till regionala projekt och produktionsstöd. Med hänsyn till målen i Vårt
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Gotland 2040 behövs ytterligare resurser, framför allt mot prioriteringarna
”utveckla attraktionskraften” och ”stärka och utveckla näringslivet” men även
”utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna”.
För att Region Gotlands arbete på kulturområdet ska kunna motsvara den
regionala målbilden samt möta lagkrav ser regionstyrelseförvaltningen behov
av ramförstärkning från 2024. Ett äskande kommer att presenteras i samband
med strategisk plan och budget inför budget 2024. I rapporten (bilaga 2, 5.1
Resurssättning) beskrivs en målbudget i förhållande till ansökningsbelopp och
de behov som framkommit under kartläggning och dialogmöten. Behovet
bedöms vara 5,8 mnkr i ökad stödgivning samt 0,5 mnkr för kvalitetssäker
hantering i relation till utökat arbete med t ex uppföljning, granskning, utökad
transparens och kommunikation samt externa bedömares arvodering.
Indexreglering föreslås för samtliga stöd för att kunna möta kostnadsökningar i
kulturverksamheterna. Regionstyrelseförvaltningen kommer att utgå ifrån
rapporten i beräkningar och prioriteringar inför det senare äskandet om
ramförstärkning.
Konsekvensbeskrivning
Bedömningen är att förslaget till regler för stöd på kultur- och fritidsområdet
skapar förutsättningar för att möta samtliga lagkrav. För att kunna svara upp
mot målen i styrdokumenten, områdets behov samt de lagkrav som ställs på
hanteringen krävs dock att tid, kompetens och medel finns. Detta förutsätter i
sin tur ramförstärkning.
Möjligheten finns att successivt öka resurserna för kulturområdet men
bedömningen är att målbudgeten bör nås så snart som möjligt. Om
ramförstärkning inte sker eller att en successiv ramförstärkning tillförs mot
målbudgeten, måste förvaltningen prioritera åtgärderna för genomförandet.
Det kan komma att påverka att hanteringen även fortsatt inte tillräckligt svarar
upp mot lagkrav eller att stöd utgår (gäller framför allt de nya stöden
projektstöd, produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma), vilket
innebär att stödgivningen till fria professionella utgår samt att stödgivningen
inte kan svara upp mot målbilden.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att förslaget tar hänsyn till de rättsliga regler som finns för
området. Upplägget för regler och riktlinjer, stödformer, allmänna
bestämmelser och formuleringar har tagits fram i dialog med Region Gotlands
regionjurist. Projektgruppen har även fått rådgivning av bland annat Region
Hallands jurist samt Kulturrådets chefsjurist.
Stödgivning på kulturområdet tillhör gruppundantagsförordningen för
statsstöd. Undantaget omfattar bland annat stöd till kultur och bevarande av
kulturarvet, till regional utveckling, till små och medelstora företag, för att ge
små och medelstora företag tillgång till finansiering med mera.
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Förordningen ställer dock krav på stödens utformning och mottagare, t ex att
stödmottagare inte ska vara på obestånd, transparens i stödgivningsprocesserna, att stöd inte ges till redan påbörjade projekt samt att stöd utlyses
offentligt. Det finns också en beloppsgräns att ta hänsyn till. I förslaget har
hänsyn tagits till dessa krav i utformningen av allmänna bestämmelser och
bedömningskriterier, vilket även utgör en grund för arbetet mot
välfärdsbedrägerier. Framöver kommer riktlinjer för tillämpning av dessa regler
att upprättas, med tydliga rutiner för kontroll av samtliga bestämmelser samt
bedömningsmatriser för respektive stöd.
2. Ekonomiskt perspektiv

Detta ärende gäller inte resurssättningen, utan endast regelverket för
stödgivningen. I rapporten/underlaget beskrivs dock de ekonomiska behoven
(bilaga 1, rubrik 5.1 resurssättning). För att säkerställa långsiktighet och
ekonomisk hållbarhet för kulturområdets aktörer kommer därför ett äskande
kopplat till förslaget att presenteras vid budgetberedning för 2024.
Med tanke på det internationella politiska läget samt inflationsprognoser, görs
bedömningen att den beskrivna ramförstärkningen utgör en lägstanivå för att
säkerställa kvalitetssäker verksamhet mot områdets mål. Förvaltningen gör
också bedömningen att behovet av förebyggande åtgärder för att undvika
utanförskap samt psykisk/fysisk ohälsa är stort (och riskerar att öka) samt att
kulturens roll i såväl detta som demokratiutveckling är särskilt viktig just nu.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att förslaget ger bättre förutsättningar för ett brett, varierat
och kvalitativt kulturutbud för hela Gotland, vilket i sin tur ger goda
förutsättningar för barns kulturupplevelser och eget skapande.
Barnperspektivet säkerställs ytterligare genom prioriteringar i områdets planer
samt i bedömningsförfarandet.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att det nya stödsystemet samt en kvalitetssäkrad hantering
kommer att ge förutsättningar för tydligare uppföljning av
jämställdhetsperspektivet. Det säkerställer att perspektivet går att följa i
kommande arbete med politiskt förankrade strategier och mål.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det geografiska perspektivet tillgodoses i de nya
stödreglerna, från syfte och mål med stödgivningen till villkor och
bedömningskriterier. Förtydligandet kring stöden för landsbygdernas lokaler
skapar bättre förutsättningar för såväl geografisk spridning som prioriteringar
för att säkerställa en infrastruktur för lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
över hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att de nya stödreglerna adresserar klimat- och
miljöperspektivet framför allt i bedömningsprocessen, då
hållbarhetsperspektivet bedöms i såväl ekonomisk-, social- som miljömässig
hållbarhet.
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Stödgivning inom kulturområdet

1. Inledning
Denna rapport gäller stödgivningen inom kulturområdet, del ett av bidragsöversyn inom
kultur- och fritidsområdet. I enlighet med projektdirektivet för bidragsöversynen har kulturenhetens stödsystem samt driftbidragen till samlingslokalhållande föreningar bearbetats i
första steget, höst 2021-maj 2023.
1.1 Bakgrund
Stödgivningen inom kultur- och fritidsområdet är en del av Region Gotlands arbete med
att stärka människor och människors livskvalitet och bildning, utveckla samhället och fördjupa demokratin.
Stödsystem och bestämmelser behöver kontinuerligt utvärderas och uppdateras så att de
svarar mot aktuella mål och förutsättningar. Region Gotlands nuvarande bidragsbestämmelser antogs 2006-11-27 och svarade mot Vision 2025, dåvarande regionövergripande
måldokument. Tidigare bidragsöversyner inom kultur- och fritidsområdet (2011- 2014,
2016) har inte resulterat i politiskt beslut i regionfullmäktige.
Bidragskriterierna kvarstår därför sedan 2006. Med en nyligen antagen regional utvecklingsstrategi, ny kulturplan samt biblioteksplan och arbetet med en ny fritidsplan är påbörjat,
krävs en uppdatering mot gällande styrdokument.
1.2 Syfte
Bidragsöversynens syfte är enligt uppdragsdirektivet:
 Utifrån nuvarande styrdokument revidera gällande bidragsbestämmelser samt skapa
tydliga strukturer för arbetsprocesser och kvalitetssäkring.
Denna rapport ligger till grund för nya stödbestämmelser för kulturområdet (regler för stöd
på kultur- och fritidsområdet).
I rapporten beskrivs projektmomenten och dess resultat. Sist i dokumentet medföljer arbetsdokument för nya arbetsprocesser och riktlinjer för hantering av stödgivningen samt
tankar om hur fortsatt arbete med kvalitetssäkring ska bedrivas. Dessa arbetsdokument
kommer ytterligare att bearbetas innan de fastställs.
1.3 Mål
Inom bidragsöversynens första del har projektgruppen:
-

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

-

Kartlagt befintligt bidragssystem inom kulturområdet och analyserat hur det svarar
mot aktörer och behov.
Kopplat kulturens nya stödsystem och bestämmelser till aktuella styrdokument
samt säkerställt att bidragskriterier och blanketter ska kunna hållas uppdaterade mot
dessa.
Tagit fram en tydlig arbetsprocess för den interna hanteringen av kulturens stödgivning.
Fastställt en struktur för kvalitetssäkring.
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1.3 Genomförande
Projektet har utförts på beställning av regionfullmäktige.
1.3.1 Organisation

Arbetsgrupp
Styrgrupp

Projektgrupp
Referensgrupper

Övriga kontakter

Karin Leoson, projektledare
Viktoria Norberg, projektadministratör
Angelica Andersson Fihn
Paola Ciliberto
Karin Leoson
Viktoria Norberg
Paola Ciliberto, Madeleine Nilsson, Sofia Nordström,
Per Wallstedt, Hanna Wärff-Radhe, Vilhelm Jägerhjelm,
Cecilia Herdenstam, Karin Leoson, Viktoria Norberg
Politiker – Kultur- och fritidsberedningen
Referensgruppen för fria professionella kulturskapare
Samlingshållande lokaler
Kulturaktörer, allmänhet
Bygdegårdsgruppen; Malena Bendelin, Åke Ekström, Eva
Pettersson
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Lena Nordström
Regional utveckling, Johann Malmström och Karin Bill
Regionjurist Patrik Pettersson

1.3.2 Projektplan

Uppstart nov 2021, rapport okt 2022, implementering t o m maj 2023.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Arbetet har genomförts enligt följande:
Kartläggning och analys av nuvarande stöd.
Lägesrapport KFB, information kartläggning.
Dialogmöten med referensgrupper samt digital enkät –
information från kartläggning samt behovsinventering.
Arbetsmöte KFB – formuleringar syfte och mål.
Behovsidentifiering med förslag till förändringar.
Tjänsteskrivelse RS 2022/647, informationsärende behov och
förändringar.
Arbetsmöte KFB – presentation nya stödformer.
Tjänsteskrivelse RS 2022/1028, informationsärende stödformer
och kriterier.
Återkoppling på allmänna bestämmelser från KFB via mail.
Digital enkät, återkoppling på stödformer och bidragsbestämmelser.
Arbetsdokument för arbetsprocesser och riktlinjer.
Tjänsteskrivelse RS 2022/1473, förslag nytt dokument: Regler
för stöd på kultur- och fritidsområdet.

Nov 2021-mars 2022
220208
Mars 2022
220310
Mars-maj 2022
220512
220615
220913
Sep 2022
Sep 2022
Sep-okt 2022
221108
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1.3.3 Avgränsningar

Arbetet har endast omfattat bidragssystemen. Annan stödgivning, som t ex rådgivning och
lokalbokning, har inte granskats. Bidragsgivningen till Kultursamverkansmodellen har heller inte omfattats.
1.4 Resultat
Projektet har resulterat i nya regler för stöd på kultur- och fritidsområdet gällande allmänna
bestämmelser samt stöden på kulturområdet, vilka ska beslutas av regionfullmäktige. Ett arbetsdokument för riktlinjer för reglernas tillämpning inklusive arbetsprocessbeskrivningar
och bedömningsmatriser har påbörjats. Dessa riktlinjer beslutas av regionstyrelsen.

2. Underlag för nytt stödsystem
Inom projektet har en kartläggning, en serie dialogmöten samt en enkät ringat in behoven.
2.1 Kartläggning
Här återges en sammanfattning av kartläggningens resultat.
2.1.1 Bestämmelsernas nivå

Nivåmässigt ligger bidragsbestämmelserna under den regionala utvecklingsstrategin
(RUS), Vårt Gotland 2040. Kulturplan, Biblioteksplan och Filmstrategi beskriver prioriteringar under en kortare tidsperiod och dessas relation behöver adresseras i stödbestämmelserna.
2.1.2 Mål

För stödgivning på kulturens område finns dels nationella kulturpolitiska mål och prioriteringar, dels regionala mål kopplade mot den regionala utvecklingsstrategins mål.
2.1.3 Stödgivningens målgrupper

Gruppen fria professionella kulturskapare uppmärksammas särskilt, bland annat på grund
av återstartsutredningen ”Från kris till kraft”, SOU 2021:77 samt rapporten ”Kreativa Sverige”, SOU 2022:44. Idag utgör stöd till denna grupp genom två mindre stöd, Filmstöd och
Tryckningsstöd, medan övriga kulturområden saknas. I dagens hantering saknas möjligheten att ge stöd till den professionellas företag, varför stöd istället betalas ut till privatpersonen. Detta skapar bokföringsmässiga och juridiska svårigheter.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Omvärldsanalysen visar att samtliga övriga regioner möjliggör stöd till fria professionella
kulturskapare via deras företag.
2.1.4 Stödgivningens kategorier och stödformer

Stöden till kulturlivet kan delas in under fyra rubriker efter syfte med stödet: Skapande, publikmöte, utveckling, stabilitet.
Skapandet är en förutsättning för publikmötet, utveckling
skapar så småningom stabilitet. Samtidigt är förväntan på ett
publikmöte, målet att träffa publiken, incitament till skapande och stabilitet ger en trygg grund för utveckling.
En balans mellan dessa i stödsystemet är önskvärd.
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I dagsläget har Region Gotland stöd för skapande inom två konstarter, film och litteratur i
begränsad omfattning. Stöd för publikmöte ges inom arrangemangsstödet. Flest stöd (och
mest medel) finns för stabilitet: Verksamhetsstöd, driftstöd till bygdegårdar och investeringsstöd till samlingslokalhållande föreningar. Konstnärlig utveckling stimuleras med tre
mindre stipendier, en del av filmstödet som kallas ”arbetsstipendium film” samt det årliga
kulturpriset.
2.1.5 Hantering

E-tjänsten används idag genomgående för ansökningar och ansökningstiderna är relativt väl
anpassade efter varandra. Investeringsstödet för samlingslokalhållande föreningar samspelar dock inte med Boverkets utlysning. Kommunikation samt bedömningsprocesser varierar och en standardisering samt tydlig kommunikation skulle kunna skapa större transparens. Bedömningskriterierna varierar stort och det finns ingen koppling till aktuell kulturplan, biblioteksplan eller filmstrategi. En trång sektor är handläggarresursen – stöden hanteras av få personer som inte är insatta i varandras processer. Besluten av verksamhetsstöden fattas av Regionstyrelsen trots att de flesta kan tas på delegation. Det saknas gemensamma tillvägagångssätt samt tid för uppföljning. I nuvarande bestämmelser saknas skrivningar om granskning.
2.1.6 Ekonomi

Gotland ligger i nationella jämförelser lågt, regionalt men framför allt kommunalt. I jämförelse med elva utvalda kommuner (jämnstora eller med liknande avstånd till nästa regionala
centrum), hamnar Gotland näst sist med 988 kr/invånare i kommunal kulturpeng. Gällande
kommunal kulturpeng är det i kategorin ”allmänt” som Gotland bottennoteras. Den omfattar bland annat medel för stödgivning, kultur i skolan, kulturell infrastruktur. Där har Gotland 172 kr/invånare jämfört med t ex Emmaboda som har 1161 kr eller Nyköping som
har 541 kr.
Ö-läget, kulturens betydelse för besöksnäringen, företagstätheten inom KKN (kulturella
och kreativa näringar), låga siffror för socialt deltagande och höga siffror för psykisk ohälsa
talar för ett stort behov av utökad tillgång till kultur. I den regionala utvecklingsstrategin,
Vårt Gotland 2040, lyfts kulturens betydelse i flera av de nio prioriteringarna. Frågan hur
resurssättningen motsvarar den nationella och regionala målbilden behöver därmed adresseras.
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Ansökningstrycket motsvarar bilden. Totalt för kulturens stödgivning finns 7 688 tkr
(2022) för såväl regional som kommunal stödgivning och den årliga söksumman är mer än
dubbelt så stor:

Stöden har heller inte indexuppräknats, vilket innebär att de i realiteten minskar år för år.
I granskning av stödgivningens utfall,
märks en ojämn spridning över konstområden. 2019-2021 fick musik 34%
följt av kulturarv 17%. Konst, film
och övrigt (föreningar med blandad
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verksamhet) fick 10-12% vardera. Litteratur 7%, teater 6% och minst fick slöjd/form med
2% och dans 1%. Det finns därmed anledning att se över hur svaga områden bättre kan
stöttas.

2.2 Dialogmöten & digital enkät
Tre dialogmöten med området har genomförts under våren 2022 och möjlighet har också
funnits att inkomma med behov och önskemål via en digital enkät. Från kulturområdet
framkom följande behov:
- Utvecklingsmedel, både projektmedel som delfinansiering till större projekt samt
produktionsmedel. För enskilda, föreningar och institutioner.
- Medel för lokaler, kreativa fysiska platser, scener och representationslokaler.
- Stipendier för yrkesverksamma över 30 år. Utvecklingsstöd istället för konkreta
projekt.
- Resestipendier till valfri plats. Kostnaden för resan bör också ingå i det befintliga
vistelsestipendiet till Frankrike.
- Subventionerade resor till fastlandet för publikmöte även sommartid samt bidrag
till övernattning.
- Producentstöd.
- Fleråriga stöd.
- Stöd till icke-publika arrangemang (exempelvis branschträff, kompetensutveckling,
nätverkande).
- Utställningsstöd
Referensgruppen för samlingslokalhållande föreningar uttryckte följande synpunkter:
- Krispengar för plötsliga behov, t ex byta avlopp, värmesystem.
- Investeringsstödet bör synkas med Boverkets ansökan.
- Positivt att uthyrningsrapportering tas bort.
- Utmaning att låta öppna arrangemang gå före t ex bröllop.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Såväl hela kulturområdet som samlingslokalhållande föreningar framförde behov av utökade medel då samtliga stöd är översökta och kostnaderna har ökat. Att bevilja alltför små
belopp till arrangemang och investeringar innebär ofta att insatsen inte kan genomföras alls
och stipendierna är för små.
Gällande kommunikation och hantering framkom att kulturaktörerna saknar transparens
om bedömningsprocesserna samt att det är svårt att förstå vilka som kan söka respektive
stöd. Löpande kommunikation och mer stöd efterfrågades, t ex inför att lägre belopp kommer att beviljas. Ansökningsförfarande och rapportering upplevdes som krångligt och med
alltför stora krav i relation till stödbelopp. Kulturskaparna ansåg också att kriterierna styr
det konstnärliga innehållet för mycket samt att man som fri aktör lägger för mycket tid på
olika ansökningar.
I övrigt framfördes att stödsystemet är rörigt och saknar mål.
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2.3 Identifierade behov och förslag till förändringar
Utifrån kartläggning och dialogmöten ringade projektgruppen in fem identifierade behov:
Kompletteringar till befintliga stödformer
Förändringar av stöd till samlingslokalhållande föreningar
Resurssättning utifrån stödgivningens mål
Utvecklad kommunikation – bidragsdokument, instruktioner, blanketter
Säkerställa kvalitetssäker hantering

3. Nya stödbestämmelser
Förslaget till nya regler för stöd på kultur- och fritidsområdet beskriver stödgivningens
övergripande syfte, målgrupper, allmänna bestämmelser samt nationella och regionala kulturpolitiska mål. Med skrivningen att ”hänsyn tas till aktuell Kulturplan, Biblioteksplan och
Filmstrategi” säkerställs prioriteringar mot dessa.
3.1 Förändringar
Samtliga befintliga stödformer behålls med några förändringar i formuleringar och kriterier.
Utöver de befintliga föreslås tre nya stöd.
3.1.1 Förändringar av befintliga stöd

Stöd för publika arrangemang: Nytt är att stödgivningen inte begränsas till scen och salong, utan inkluderar samtliga tidsbegränsade arrangemang som riktar sig till allmänheten.
Årligt lokalstöd till landsbygdernas samlingslokaler: Stöd för samlingslokalhållande
föreningar förändras utifrån mål 3.1.4 i Kulturplan 2021-2024 och definieras som ett lokalstöd för egen och andras öppna och offentliga verksamhet och bedöms mot planerad samt
tidigare genomförd verksamhet istället för rapportering av uthyrning. Ett grundbidrag utgår
för samtliga godkända sökande. Resterande medel fördelas utifrån prioriteringar mot stödgivningens övergripande mål samt aktuell Kulturplan och Fritidsplan.
Investeringsstöd för landsbygdernas lokaler: Förändrad ansökningsperiod för att bättre
passa Boverkets ansökningsperiod.
Arbetsstipendier för unga: Åldern sänks till 16-25 år. Ett krav på att sökande skall vara
folkbokförd på Gotland införs.
Residensstipendium Frankrike: Nytt är att stipendiet kompletteras med stöd för resan.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

3.1.2 Nya stödformer

Förutom befintliga stöd tillkommer tre nya stöd:
- Projektstöd
- Produktionsstöd
- Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare
Den konstnärliga friheten och skapandet säkerställs genom arbetsstipendier till yrkesverksamma. Detta går i linje med Skatteverkets regler för stipendier, rapporten ”Så fri är konsten” från Kulturrådet samt dialoger med KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd). Eftersom Skatteverkets regler stipulerar att ingen motprestation får ske,
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blir ansökningsförfarandet enklare och rapporteringen frivillig, vilket förenklar för kulturaktörerna.
3.1.3 Stöd till fria professionella kulturskapare

De nya stödformerna skapar nya förutsättningar för stödgivning till fria professionella kulturskapare, i linje med det regionala uppdraget för kulturområdet som redan idag ligger på
Kultur- och fritidsavdelningen. En utökad stödgivning mot fria professionella kulturskapare svarar väl mot Kulturplan 2021-2024, fokusområde två (kulturskapandets villkor) samt
tre (kulturen som näring). I samtliga dialoger och enkäter har behovet av bättre stöd till
professionella kulturskapare lyfts, bland annat för att skapa likvärdiga villkor för dessa i förhållande till regioner.
Behovet av ett förbättrat stöd till kulturföretagarna har uppmärksammats bland annat i
”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU 2021:77). I rapporten ”Kreativa Sverige!
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa
branscher” (SOU 2022:44) är en av sex föreslagna prioriteringar ”förnyelse av rådgivning,
kapitalförsörjning och innovationsstöd”, vilket de nya stödbestämmelserna möter.
Stödgivning till enskilda kulturföretagare möjliggörs genom tillhör gruppundantagsförordningen för statsstöd. Undantaget omfattar bland annat stöd till kultur och bevarande av
kulturarvet, till regional utveckling, till små och medelstora företag, för att ge små och medelstora företag tillgång till finansiering med mera. Förordningen ställer dock krav på stödens utformning och mottagare, t ex att stödmottagare inte ska vara på obestånd, transparens i stödgivningsprocesserna, att stöd inte ges till redan påbörjade projekt samt att stöd
utlyses offentligt. Det finns också en beloppsgräns att ta hänsyn till. I förslaget har hänsyn
tagits till dessa krav i utformningen av allmänna bestämmelser, regler, riktlinjer och arbetsprocess.
3.2 Dokumentets upplägg
Efter en inledning presenteras de allmänna bestämmelser som gäller för stödgivningen. Där
fastslås vad som gäller för stödgivningen från ansökan till uppföljning/granskning, vilket
motsvarar de lagkrav som ställs på stödgivningen. Dessutom utgör dessa en grund för
arbetet mot bland annat välfärdsbedrägerier. De allmänna bestämmelserna har uppdaterats
med inspiration från andra kommuner och regioner samt rådgivning från Region Gotlands
jurister.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Kulturens delas in i fyra kategorier:
Regional kulturutveckling
Arrangemang
Verksamhet & lokal
Stipendier & priser
Samtliga stöd beskrivs enligt samma mall för ökad tydlighet. I kriterierna för respektive
stöd noteras att bedömning görs mot horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografiskt perspektiv, barnperspektiv, inkludering och hållbarhet. Detta ger stödgivningen möjlighet att efterfråga uppgifter och följa upp aktiviteter, projekt och verksamheter avseende
dessa perspektiv framöver.
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Enligt rekommendation från Region Gotlands jurister har uppgifter om utlysningstider, bedömningsprocesser och rapportering lyfts till ett annat dokument: Riktlinjer för tillämpning
av regler för stödgivning inom kultur- och fritidsområdet. Detta för att regelverket (som
beslutas av Regionfullmäktige) ska få längre hållbarhet. Hanteringen beskrivs sedan i riktlinjerna (som beslutas av Regionstyrelsen), vilket gör processen för uppdatering av t ex utlysningstider lättare. Ett arbetsdokument för riktlinjerna har påbörjats och bifogas denna rapport för kännedom.
3.3 Återkoppling på stödsystemet – digital enkät 2
Via en andra digital enkät har områdets aktörer samt utvecklarorganisationen fått ge återkoppling på det nya stödsystemet. Enkäterna fanns tillgängliga 26/9-9/10 och 27 svar inkom.
Följande återkoppling inkom:
- Mycket bra förslag på nya stöd, men för nya stödformer krävs en budgetuppräkning. I annat fall urholkas andra bidragsformer, där ju behovet redan kraftigt överskrider budget.
- Bra att det finns möjlighet att få stöd för enskilda projekt som kommer såväl landsbygd
som stan till gagn (projektstöd).
- Bra att folkbokförda prioriteras (produktionsstöd).
- Oerhört viktigt att kunna stödja inte bara presentationen utan även produktion av en föreställning, utställning etc (produktionsstöd).
- Bra att arrangemangsstödet blir bredare, inte bara klassiskt "scen med publik".
- Verksamhetsstödsbudgeten behöver utökas kraftigt. Detta för att det i regionens kulturbudget finns en stor diskrepans mellan det primärkommunala stödet till amatörkulturen
och det regionala stödet till professionell kultur.
- Positiv till det som berör mitt område, stöd till landsbygdens samlingslokaler.
- Mycket bra med stipendier till yrkesverksamma! Idag finns en grov orättvisa mellan stödet
till professionella institutioner och (det obefintliga) stödet till enskilda professionella kulturskapare.
- Lite märkligt att kalla det arbetsstipendium när det ej skattas på.
- Fint att resa inkluderas till residenset i Frankrike (residensstipendium Frankrike).
Sammanfattningsvis: Trevlig ton och huvudsakligen positiv återkoppling. Ökade resurser
efterfrågas, oro för snuttifiering (för lite medel, för många stödformer). Alla inspel har diskuterats i projekt- och arbetsgrupperna och vissa justeringar har gjorts utifrån dessa.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

4. Hantering
Kulturaktörerna har via dialogmöten samt enkät efterfrågat ökad löpande kommunikation
till exempel vid utlysningar samt mer stöd och rådgivning inför ansökan samt under bedömningsprocessen. Ansökningsförfarande och rapportering upplevs av många som krångligt och med alltför stora krav i relation till stödbelopp. Kartläggningen synliggjorde även
behov av ökad likvärdighet i hanteringen av de olika stöden.
Gällande kommunikation föreslås flera förändringar. Bland annat ska alla utlysningar kommuniceras på samma sätt och informationstillfällen såsom stödstugor ska arrangeras regelbundet. En kommunikationsplan för stödgivningen ska upprättas. Rutiner för kommunikation gällande kompletteringar och beslut ska fastslås i arbetsprocessen.
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Under projektet har ett arbetsdokument för riktlinjer för tillämpning påbörjats (se bilaga 1).
4.1 Arbetsprocesser & ny hantering
I arbetsdokumentet riktlinjer för tillämpning (bilaga 1) beskrivs hur de allmänna och
stödspecifika bestämmelserna ska efterföljas. Dessa riktlinjer kommer efter fastställande av
Regionstyrelsen att beskriva t ex ansökningstider, bedömningsprocesser, bedömningsmatriser samt rutiner för det löpande arbetet med uppföljning och granskning.
En bearbetning av det digitala ansökningssystemet planeras också, så att sökande guidas till
rätt stöd utifrån svar på tidigare frågor. Stöd med politisk styrning (regionala stöd, arrangemangsstöd och stöd för verksamhet & lokal) kommer att kräva en större uppgiftslämningsprocess samt rapportering. För stipendier & priser föreslås en enklare process helt utan redovisningskrav.
4.2 Riskanalys och löpande kvalitetsarbete
Ett arbetsdokument med riskbedömning samt rutiner för kvalitetssäkring (gällande uppdatering blanketter, översyn processer, revidering av bestämmelser m m) har påbörjats inom
projektet (se bilaga 2). Arbetet med att färdigställa detta fortgår under hösten 2022/våren
2023.

5. Införande av nya bestämmelser
5.1 Resurssättning
I de dialogmöten och enkäter som regionstyrelseförvaltningen genomfört i samband med
bidragsöversynen, pekar de flesta respondenter på ett övergripande behov av utökade medel för stödgivningen. Den nedskärning av kulturens resurser som skett över tid har fått allvarliga följder. I dagsläget följer inte Region Gotland lagkraven i undantagsreglerna för
statsstöd kring kommunikation, bedömningsprocess och uppföljning samtidigt som arbetet
med arkivering samt ärendeadministration är eftersatt. Budgeten för respektive stöd har
också minskats i flera omgångar, vilket har skapat försämringar i kulturutbudet för medborgarna och begränsat möjligheterna till regional kulturutveckling som utveckling för områdets aktörer. En ytterligare aspekt är att stödbeloppen fram till 2022 inte har indexreglerats,
vilket får till följd att de i verkligheten har minskat varje år.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Det nya stödsystemet är därför kopplat till ramförstärkning till kultur- och fritidsavdelningen om 6367 tkr och förslaget till nytt stödsystem kommer att följas av ett äskande inför
budget 2024. Behoven inkluderar:
- Ökade medel för stödgivning
5867 tkr
- Ökade medel för personella resurser samt kostnader för kommunikation
500 tkr
Årlig indexreglering bör också införas för samtliga stöd.
5.1.1 Bakgrund

Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige. Jämförelse:
Att nå medeltalet i Sverige för kommunala kulturutgifter i kategorin ”allmänt” där stödgivning ingår, skulle innebära ramutökning på 22 mnkr. Gotland saknar också regionala medel
utanför Kultursamverkansmodellen, vilket bland annat har hindrat stödgivning till fria professionella kulturskapare samt till regionala projekt och produktionsstöd. Med hänsyn till
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målen i Vårt Gotland 2040 behövs ytterligare resurser, framför mot prioriteringarna ”utveckla attraktionskraften” och ”stärka och utveckla näringslivet” men även ”utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna”. I en nationell jämförelse med övriga regioner märks att
Gotland är den enda region som i dagsläget inte har stödformer för fria professionella kulturskapare/företagare, vilket ger sämre förutsättningar för denna grupp att verka här än i
övriga Sverige.
Ansökningstrycket på befintliga stöd visar också på områdets behov. I dagsläget avslås
många bra ansökningar pga medelsbrist. Nya aktörer har svårt att komma in och systemet
uppfattas som svårgenomträngligt och oföränderligt. Förvaltningens bedömning är att det
dessutom finns många aktörer som stödgivningen inte når, då de inte ser vägen in eller har
slutat försöka.
5.1.1 Bedömning av ekonomiska behov

Bedömningen gällande ramförstärkning för respektive stöd har gjorts i förhållande till ansökningsbelopp och de behov som framkommit under kartläggning och dialogmöten. Förvaltningen ser också behov av ytterligare personella resurser i relation till utökat arbete med
t ex uppföljning, granskning, utökad transparens och kommunikation samt externa bedömares arvodering. Behoven beskrivs som ”målbudget” i tabellerna nedan.
Stöd

Beskrivning

Projektstöd

För att både kunna stötta fleråriga
projekt och möta behov årligen
Ca 200 tkr per kultur/konstområde
(dans, film, konst, kulturarv, litteratur,
musik, teater, slöjd/form) + gränsöverskridande
Publika arrangemang, fungerar som
inkörsport för nya aktörer,, årlig
söksumma ca 1,3-2 Mkr
Möjliggöra för fler aktörer enligt behov, årlig sökssumma ca 8 Mkr.
Säkerställa infrastruktur hela Gotland,
höja fasta beloppet till 10 tkr/aktör
plus medel för prioriteringar
Stora behov att uppdatera landsbygdernas lokaler, årlig söksumma 1,1-1,5
Mkr
Ca 2 st à 20 000 kr/st

Produktionsstöd

Stöd för publika
arrangemang

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Verksamhetsstöd
Årligt stöd samlingslokalhållande föreningar
Investeringsstöd
samlingslokalhållande föreningar
Stipendier för kulturskapare 16-25 år
Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare
Residensstipendium
Frankrike
Residensstipendium
Westfalen-Lippe
Kulturpris
SUMMA

Nuvarande
budget, tkr

Målbudget,
tkr

Behov ramförstärkning, tkr

500
(från 2023)
250

2000

1500

1800

1550

446

1000

554

5859

7000

1141

525

1000

475

625

1000

375

40

40

0

Ca 5 st à 40 000 kr/st

0

200

200

Inkl kostnader för resa

16

40

24

Inkl kostnader för resa

37

60

23

1 st à 25 000 kr + synliggörande &
statyett/pris

25

50

25

8323

14190

5867
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Behov

Beskrivning

Kommunikation

Annonsering utlysningar, stödstugor m m

100

Kvalitetssäkrad hantering

Ytterligare tjänst för handläggning, fler inblandade i bedömning, utökad hantering
och granskning m m + arvodering extern
bedömning

400

SUMMA

Målbudget ramförstärkning, tkr

500

5.1.2 Motivering till ekonomiska behov

Ramförstärkning om 500 tkr för projektstöd har beviljats från 2023, vilket är en god start.
Dock är bedömningen att områdets och Region Gotlands behov är större, för att kunna säkerställa att fleråriga projekt kan beviljas utan att hela budgeten låses upp.
Produktionsstödet är ett helt nytt stöd, speciellt riktat mot gruppen fria professionella kulturskapare – den grupp som har ringats in som särskilt behövande. Bedömningen är att 200
tkr för respektive konstart/område skulle säkerställa skapande inom samtliga områden.
Stöd för publika arrangemang behöver tillföras mer medel för att kunna möta fler kultur- och konstområden. På grund av tidigare besparingar har en praxis vuxit fram att endast
godkänna arrangemang mot scen och salong, vilket har skapat begränsningar och gynnat
vissa konstområden. Arrangemangsstödet fungerar ofta som inkörsport för nya aktörer
som med tiden kan gå över till att söka verksamhetsstöd. Bedömningen är att Region Gotland måste kunna ta in nya aktörer då området växer och i dagsläget finns inte kapacitet för
att hantera detta.
Verksamhetsstödet är svårt översökt. Söksumman ligger årligen på ca 8 Mkr (budget 2022
ca 5,9 Mkr). I dagsläget kan inte nya aktörer stöttas, utan de hänvisas till att fortsatt söka arrangemangsstöd, vilket ytterligare utmattar denna budget. För att säkerställa hållbarhet, såväl social som ekonomisk, är bedömningen att denna budget behöver stärkas.
Det årliga stödet till landsbygdernas lokaler behöver ökas. Bedömningen är att det fasta
beloppet bör höjas till 10 tkr/aktör samt att ytterligare medel krävs för samarbeten mellan
aktörerna samt prioriteringar mot planer och övergripande mål.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Investeringsstöd till landsbygdernas lokaler kan i dagsläget inte möta upp behoven. Årligen inkommer ansökningar på 1,1-1,5 mnkr och det finns ett stort behov av investeringar
framåt bl a för miljömässig hållbarhet.
Stipendier för kulturskapare 16-25 år bedöms kunna ske inom budget.
Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare är ett nytt stöd. Bedömningen är att
dessa behöver ligga i nivå 40-50 tkr och årligen kunna delas ut till fem personer för att
möta behoven.
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Residensstipendium Frankrike behöver kompletteras med medel för resa och båda residensstipendierna behöver medel för att synliggöra stipendiaterna på hemmaplan efter genomförd vistelse.
Kulturpriset bedöms kunna ligga kvar på samma nivå som idag, men kompletteras med ett
pris/en statyett som utformas av en utvald konstnär. Medel för synliggörande/publikmöte
önskas också.
En kvalitetssäker hantering av stöden bedöms kräva ytterligare en 50% tjänst som handläggare samt en budget för kommunikation för att kunna svara upp mot lagkraven i undantagsreglerna för statsstöd kring transparens, bedömningsprocess och uppföljning.
5.2 Konsekvensbeskrivning
De nuvarande stödbestämmelserna kvarstår sedan 2006 och svarar inte tillräckligt upp mot
varken lagkrav, områdets behov eller aktuella måldokument. Bedömningen är att det nya
stödsystemet med resurssättning svarar mot områdets och Region Gotlands behov. För att
uppnå mål och prioriteringar i Vårt Gotland 2040, kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan
krävs dock en stor insats såväl gällande resurssättning som ändrade arbetsrutiner.
De senaste årens nedskärningar på kulturområdet har krävt hårda prioriteringar. För att
över huvud taget få ut stöd till områdets aktörer har annat, såsom ärendehantering och
uppföljningar, fått stå tillbaka. Det är dock inte möjligt att avstå från delar av stödhanteringen, eftersom det finns både lagkrav och regionala kvalitetskrav. Tid, medel och kompetens måste skapa rimliga förutsättningar för leverans på rätt nivå. Bedömningen är att fastställandet av rutiner och arbetsprocesser sker under våren 2023 så att nya regler, riktlinjer
och rutiner kan börja gälla 2023-06-01. Dock krävs ramförstärkning för att i alla avseenden
leva upp mot kraven på transparens, kommunikation, bedömning, uppföljning och granskning.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

För att skapa rimliga förutsättningar för områdets aktörer, krävs att ramförstärkning för
stödmedel sker. Det handlar om att säkerställa långsiktighet och ekonomisk hållbarhet för
kulturområdets aktörer. Med tanke på det internationella politiska läget samt inflationsprognoser, görs bedömningen att den beskrivna ramförstärkningen utgör en lägstanivå för att
säkerställa kvalitetssäker verksamhet mot områdets mål. Förvaltningen gör också bedömningen att behovet av förebyggande åtgärder för att undvika utanförskap samt psykisk/fysisk ohälsa är stort (och riskerar att öka) samt att kulturens roll i såväl detta som demokratiutveckling är särskilt viktig just nu.
Möjligheten finns att successivt öka resurserna för kulturområdet men bedömningen är att
målbudgeten bör nås så snart som möjligt. Om ramförstärkning inte sker eller att en successiv ramförstärkning tillförs mot målbudgeten, måste Kultur- och fritidsavdelningen prioritera åtgärderna för genomförandet. Det kan komma att påverka att hanteringen även fortsatt inte tillräckligt svarar upp mot lagkrav eller att stöd utgår (gäller framför allt de nya stöden projektstöd, produktionsstöd och stipendier för yrkesverksamma) samt att stödgivningen inte kan svara upp mot målbilden.
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5.3 Beslutsprocess
Dokumentet ”regler för stöd på kultur- och fritidsområdet” går för beslut i regionstyrelsen
23/11 och på öppen remiss 25/11 - 15/12. Då bifogas för kännedom denna rapport.
Vid kultur- och fritidsberedningens första möte 2023 presenteras sedan ”riktlinjer för stödgivning inom KFA, tillämpning av regler för stödgivning inom kultur- och fritidsområdet”
för beslut på regionstyrelsens februarimöte. Det slutgiltiga regelverket går upp för beslut till
regionfullmäktige i mars 2023.
Förslaget följs av ett äskande av ramförstärkning inom budgetberedningen inför 2024.
5.4 Implementering
Om beslut om nytt stödsystem fattas av regionfullmäktige, kommer sista delen av arbetet
att genomföras under dec 2022-maj 2023. Återstår (vid rapportskrivning, okt 2022):
- fastställande arbetsdokument (se bilagor) i samarbete med politisk referensgrupp
- fastställande av kommunikationsplan för stödhanteringen
- utformning av e-ansökningsblanketter
- rekrytering av ytterligare personal
- implementering av nya arbetsprocesser
Om beslut tas och medel ges kan förvaltningen börja arbeta enligt det nya stödsystemet
2023-06-01 med uppdaterade regler och nya arbetsprocesser. Då ramförstärkning beviljats
kan stödsystemet till fullo tas i bruk (preliminärt från 2024-01-01).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2022-11-08

Bilagor:
1
2

Riktlinjer inkl processkarta – arbetsdokument
Riskanalys och löpande kvalitetsarbete – arbetsdokument
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Riskanalys och löpande kvalitetsarbete

1. Kvalitetssäkring
Syftet är att säkerställa att stödgivning på kultur- och fritidsområdet sker enligt politiskt beslutade regler på ett korrekt sätt.
Dokumentet innehåller riskbedömning av potentiella risker i stödgivningsprocessen samt
rutiner för att möta dessa risker.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.1 Risker
Följande risker har identifierats. Dessa har graderats enligt riskanalysmatrisen (risk, konsekvens, riskvärde).
RISK
Dokumentet ”regler för stödgivning” följer inte med områdets utveckling och praxis ändras.

R
3

K
2

RV
6

Hanteringen uppdateras inte
då ny plan för området antas

3

3

9

Stöd ges inte enligt stödkriterier eller bedöms olika beroende på person
Stöd snedfördelas mellan områden

3

3

9

4

3

12

Uppföljning och granskning
sker ej pga tidsbrist
Potentiella stödmottagare nås
inte av information om stöd
och ansökningsprocesser
Potentiella stödmottagare förstår inte hur man ansöker

4

3

12

3

3

9

2

3

6

Stödmottagare förstår inte hur
beslut tas

3

3

9

Ansökningsblanketter ger inte
de uppgifter som krävs som
bedömningsunderlag.

3

3

9

Jäv uppstår i bedömningsgruppen

3

3

9

ÅTGÄRD
Genomgång av regler och riktlinjer sker
enligt rutin. Revidering av dokumentet
sker minst vart 10:e år. Redigering av rutiner och bedömningsmatriser sker löpande vid behov.
Rutin införs: Bedömningsmatris och ansökningsformulär justeras i samband då
en ny plan antagits.
Bedömningsmatris upprättas och används.

ANSVAR
Avdelningschef

Särskilt hänsyn tas till fördelningen mellan konstområden i bedömningsprocessen enligt matris.
Personella resurser säkerställs och arbetet prioriteras.
Proaktivt och brett kommunikationsarbete i flera olika kanaler.

Enhetschef

Proaktiv rådgivning, t ex via stödstugor.
Så enkla blanketter som möjligt. Tillgång
till samtliga frågor i pdf innan ansökningsförfarandet startar.
Tydlig kommunikation av hanteringen,
tillgänglig bedömningsmatris, poängsättning enligt matris kommuniceras
Blanketter utformas mot stödgivningens
mål och stödens kriterier och uppdateras
inför varje ansökningsperiod.

Handläggare

Jävig är skyldig att själv anmäla jäv och
utgå ur bedömningsprocessen.

Handläggare

Avdelningschef

Enhetschef

Enhetschef
Handläggare

Handläggare

Handläggare
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1.2 Rutiner
För att undvika att riskerna uppstår, upprättas rutiner med olika tidsintervall.
1.2.1 Löpande

-

-

Personella resurser säkerställs och arbetet prioriteras.
Ansöknings- och redovisningsblanketter uppdateras inför varje ansökningsperiod.
Samtliga frågor samt bedömningsmatris finns som pdf att hämta hem inför ansökan.
Proaktivt och brett kommunikationsarbete om stöd och utlysningar i flera olika kanaler.
Proaktiv rådgivning, t ex via arrangerade informationsmöten och stödstugor.
Bedömningsmatris används och tillgängliggörs.
Jävig är skyldig att själv anmäla jäv och utgå ur bedömningsprocessen.
Förändring av rutiner och bedömningsmatriser sker löpande vid behov.

1.2.2 Årligen

-

Genomgång av stödgivningens riktlinjer ses över varje år.
Genomgång av statistik för förbättring av underlag (uppgiftsinhämtning).
Riskanalys enligt mall ovan genomförs.

1.2.3 Vid antagande av ny plan

-

Bedömningsmatris och ansökningsformulär justeras

1.2.3 Vid behov, minst vart 10:e år

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

Revidering av regelverket sker minst vart 10:e år.
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1. Inledning
Detta dokument beskriver riktlinjer för tillämpning av regler för stödgivning inom kulturoch fritidsområdet gällande processer för ansökning, bedömning, redovisning och uppföljning. Dokumentet upprättas av handläggande förvaltning och beslutas av närmaste nämnd.
Stödgivningens övergripande syfte ska genomsyra bedömningen. I bedömningen tas särskild hänsyn till de tvärgående perspektiven i Vårt Gotland 2040.

2. Allmänna bestämmelser
2.1 Stödmottagare – definitioner
Stödgivningen inom kultur- och fritidsområdet riktas mot:




Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Allmännyttiga ideella föreningar och distriktsorganisationer med säte på Gotland
Fria professionella kulturskapare på Gotland
Kulturorganisationer och -grupper på Gotland
Studieförbund
Begrepp

Definition

Allmännyttig ideell
förening

Definieras i enlighet med Skatteverkets regelverk: Föreningens syfte ska vara allmännyttigt, t ex idrott, kultur eller social hjälpverksamhet. Minst 90 % av verksamheten och 75 % av föreningens inkomster ska bidra till att uppfylla föreningens
allmännyttiga syfte.

Allmän samlingslokal på landsbygderna

Med allmän samlingslokal menas lokal som utnyttjas allsidigt samt är lättillgänglig
för föreningslivet, för möten, sammankomster, studieverksamhet och för kulturoch fritidsaktiviteter. Med landsbygder menas områden utanför Visby.

Distriktsorganisation

Distriktsorganisation verksam på Gotland, med minst två underställda lokalföreningar som får kommunalt stöd.

Fri professionell kulturskapare

Verksam professionell kulturskapare med huvudsaklig inkomst från sitt utövande
inom något av kulturens områden (dans, film, konst, kulturarv, litteratur, musik,
slöjd, spel, teater) som innehar F- eller FA-skattsedel.

Konstnär/kulturskapare

Enskild person, amatör eller professionell, som skapar kultur inom något kulturområde (dans, film, konst, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, spel, teater).

Kulturorganisation

Med kulturorganisation menas allmännyttig ideell förening, stiftelse eller annan
icke huvudsakligen kommersiell organisation som bedriver kulturverksamhet på
Gotland och är registrerad i Region Gotlands föreningsregister..

Studieförbund

Organisation med verksamhet på Gotland som ägnar sig åt folkbildning genom
verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang vars syfte
är att bibringa deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.

Vid ansökan inhämtas uppgifter om sökande för att bekräfta att sökande motsvarar definitionerna. Uppgift om organisationsnummer eller personnummer kopplas till folkbokföringen samt bolagsregistret.
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2.2 Allmänna bestämmelser
Reglerna i allmänna bestämmelser kontrolleras genom ansökningsformulär, stadgar och årsmöteshandlingar, dialog/särskild uppgiftsinhämtning, rapportering/uppföljning, granskning samt arbetsprocessens rutiner.
2.2.1 Ansökningsformulär

I ansökningsformuläret säkerställs att samtliga efterfrågade uppgifter inkommer t ex genom
tvingande funktioner. I budgetformuläret krävs uppgift om övriga stöd från Region Gotland och från andra finansiärer in, för att kontroll av beloppsgräns i gruppundantagsreglerna kan göras. I budgeten kan också bedömas om det finns behov av ekonomiskt stöd.
Huruvida projektet/arrangemanget/verksamheten är väsentlig för Region Gotlands uppdrag att säkerställa medborgarnas rätt till kulturutbud, är en bedömning som sker utifrån
sökandens beskrivning av projektet/arrangemanget/verksamheten i relation till analys av
kulturområdets och Region Gotlands behov.
2.2.2 Stadgar & årsmöteshandlingar

I stadgar kontrolleras uppgifter om föreningens allmännyttighet och öppenhet, att föreningen vilar på demokratisk grund, att föreningens säte eller verksamheten har sin bas på
Gotland samt att verksamheten inte har ett religiöst eller partipolitiskt syfte. Genom bedömning av årsmöteshandlingar kontrolleras att verksamheten har en systematisk och kronologisk bokföring, att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter samt barnkonventionen. Bedömning sker också av ifall föreningen
följer sina stadgar samt att styrelse och revisorer är valda enligt dessa. Utifrån årsberättelsen
bedömer förvaltningen ifall stödbestämmelserna har uppfyllts. Kontroll sker också av att
styrelsen har beviljats ansvarsfrihet.
Föreningarna förväntas självständigt inkomma med undertecknade årsmöteshandlingar,
men förvaltningen ska säkerställa att samtliga stödmottagare har fått information om detta
samt att inlämning skett. Om inte, ska förvaltningen begära komplettering.
2.2.3 Dialog & särskild uppgiftsinhämtning

Genom dialog eller särskild uppgiftsinhämtning tas uppgifter om social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet in från föreningar och övriga kulturorganisationer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.2.4 Rapportering & uppföljning

Stödmottagare rapporterar efter arrangemang/projekt/verksamhetsår. Genom uppföljning
av stödredovisningen kontrolleras uppgifterna mot ansökan: Att planerade insatser genomförts, att ansökan var sanningsenlig, hur genomförandet har fungerat samt att stöd inte givits vidare till tredje part. Om fog för återbetalning av stöd finns gör förvaltningen en rapport som underlag för politiskt beslut.
2.2.5 Granskning

I granskningsförfarandet undersöks om granskad mottagare följer övriga allmänna bestämmelser, t ex om mottagaren har verkat för en alkohol-, drog- och dopningsfri verksamhet
(särskilt gällande barn och ungdomar) och att tävlingsverksamhet där spel om pengar inte
förekommer. Då granskas även föreningens räkenskaper och verksamhet för att säkerställa
att verksamheten motsvarar kraven.
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2.2.6 Arbetsprocess

Genom rutiner för arbetsprocessen säkerställs att samtliga stöd bedöms i grupp, att inget
jäv föreligger vid bedömningen, att Region Gotland arbetar efter principen om armlängds
avstånd samt att förändringar i verksamhet eller projekt anmäls till förvaltningen. Rutiner
för kommunikation, t ex offentlig utlysning, transparens kring bedömningsförfarandet såsom bedömningsgruppens sammansättning och offentlig bedömningsmatris, säkerställer
transparens i stödgivningen enligt gruppundantagsförordningen. Redigering och revidering
av stödbestämmelserna regleras också i arbetsprocessen.
En processbeskrivning för stödhanteringen bifogas i bilaga 1 där arbetets huvudprocessen
samt dess stödprocesser beskrivs.

3. Stöd på kulturområdet
3.1 Utlysning, ansökan, redovisning
Samtliga stöd utlyses offentligt och ansökan sker digitalt via e-tjänst/självservice. Tider för
utlysningar och ansökan beskrivs nedan för respektive stöd.
3.1.1 Projektstöd
Ansökningstid

Ansökan sker löpande och behandlas vid ett tillfälle årligen.

Redovisning

Redovisning sker digitalt via e-tjänst senast tre månader efter projektets slut.

3.1.2 Produktionsstöd
Ansökningsprocess

Ansökan sker löpande och behandlas vid två tillfällen årligen.

Redovisning

Redovisning sker digitalt via e-tjänst inom ett år från positivt besked och ska innehålla dokumentation (t ex processbeskrivning, bok, bild, ljudfil, film).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.1.3 Arrangemangsstöd
Ansökningsprocess

Ansökan sker löpande och behandlas vid tre tillfällen årligen.

Redovisning

Redovisning sker digitalt via e-tjänst senast 3 månader efter genomfört arrangemang. Vissa uppgifter kräver löpande noteringar, såsom exempelvis:
- publik-/deltagarantal (per aktivitet)
- uppfattat kön och ålder för publik/deltagare
- antal nedlagda ideella timmar

3.1.4 Verksamhetsstöd
Ansökningsprocess

Ansökan är öppen 1/5–31/8 och beslut fattas senast 31/12.

Redovisning

Redovisning sker skriftligen via e-tjänst senast 31/3 efter genomfört verksamhetsår. Observera att vissa uppgifter kräver löpande noteringar, såsom exempelvis:
- publik-/deltagarantal (per aktivitet)
- uppfattat kön och ålder för publik/deltagare
- antal nedlagda ideella timmar
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3.1.5 Årligt stöd till landsbygdernas lokaler
Ansökningsprocess

Ansökan är öppen 1/5–31/8 och beslut fattas senast 30/11.

Redovisning

Redovisning sker skriftligen via e-tjänst senast 31/3 efter genomfört verksamhetsår. Observera att vissa uppgifter kräver löpande noteringar, såsom exempelvis:
- publik-/deltagarantal (per aktivitet)
- uppfattat kön och ålder för publik/deltagare
- antal nedlagda ideella timmar

3.1.6 Investeringsstöd till landsbygdernas lokaler
Ansökningsprocess
Redovisning

Ansökan är öppen 1/5–30/6 och beslut fattas senast 1/10 för investering nästkommande kalenderår.
Redovisning sker efter genomfört projekt och utbetalning av stöd sker mot kostnadsredovisning.

3.1.7 Stipendier

Förfarandet är detsamma för samtliga stipendier.
Ansökningsprocess

Ansökan är öppen 1/1–7/3.

Redovisning

Ingen redovisning krävs. Mottagare uppmuntras till att återkoppla via e-tjänst
för att Region Gotland ska kunna utvärdera och utveckla stödformen eller i form
av en reseberättelse som stöd till kommande stipendiater.

3.2 Bedömning
Bedömning av ansökningar sker i grupp. Bedömningsgruppen sätts samman utifrån behov
av kompetenser. I vissa fall kan utomstående bedömare behöva engageras. Bedömningsgruppen offentliggörs inför varje utlysning.
Bedömning sker efter en standardiserad matris som utformats för respektive stöd. Varje
bedömningsmatris innehåller gemensamma bedömningsparametrar mot stödgivningens
övergripande villkor och mål samt parametrar mot stödspecifika villkor och kriterier.
Bedömningsmatrisen offentliggörs inför varje utlysning.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.2.1 Bedömning mot stödgivningens övergripande mål

Bedömning mot stödgivningens övergripande mål, dvs nationella och regionala mål samt
mål i aktuell kulturplan, sker enligt en bedömningsmatris med kvalitetsparametrar. Första
delen är generell för samtliga stöd, därefter sker stödspecifik bedömning enligt matris.
Stipendier bedöms inte mot nationella och regionala mål, utan endast stödspecifika mål.
Varje ansökan behandlas utifrån bedömningsmatrisen och poängsätts av bedömningsgruppens medlemmar enligt skalan 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst.
Generell poängskala:
5
extraordinär måluppfyllelse
4
mycket bra måluppfyllelse
3
bra måluppfyllelse
2
uppfyller vissa mål
1
uppfyller inte målen
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Det krävs ett visst antal poäng för att kunna beviljas/gå vidare till urvalsprocessen och ansökningarna listas efter antal poäng.
3.2.2 Bedömning mot stödspecifika mål

För varje stöd finns särskilda villkor. Dessa är tvingande, dvs måste uppfyllas för att stöd
ska komma ifråga. Om villkoren uppfyllts går handläggning vidare till bedömning av
stödspecifika kriterier.
Stödspecifika kriterier bedöms utifrån samma system som de övergripande målen, dvs bryts
ned i bedömningsparametrar och poängsätts av bedömningsgruppens medlemmar enligt
skalan 1-5.
3.3 Urval och beslut
Utifrån stödgivningens makroperspektiv, såsom exempelvis mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer eller särskilda strategiska behov, kan prioriteringar göras. Ett urval sker av
bedömningsgruppen och ett belopp föreslås med hänsyn till respektive stöds budget.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Beslut tas av avdelningschef enligt delegationsordning och därutöver går underlag vidare till
politiskt beslut.
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1. Inledning
Stödgivningen inom kultur- och fritidsområdet är en del av Region Gotlands arbete med
att stärka människor och människors livskvalitet och bildning, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Detta sker exempelvis genom att inspirera till och möjliggöra aktivitet,
upplevelser, möten, rörelse, lärande och delaktighet.
Syftet med Region Gotlands stödgivning på kultur- och fritidsområdet är att möjliggöra ett
rikt, varierat och meningsfullt fritids- och kulturliv året runt.
Stödgivningen skall bidra till att främja hälsa, delaktighet och trygghet, utveckla kulturen
och ta tillvara kulturmiljöerna, stärka och utveckla områdets näringar, stärka attraktionskraften, säkra kompetensen och stimulera innovation och förnyelse.
Stödgivningen ska ta särskild hänsyn till tvärgående perspektiv i Vårt Gotland 2040, till exempel barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, geografiskt perspektiv, tillgänglighet och
hållbarhet.
Stödgivningen regleras ytterst av svensk lagstiftning för området.
1.1 Stödmottagare
Stödgivningen inom kultur- och fritidsområdet riktas huvudsakligen till:





Allmännyttiga ideella föreningar och distriktsorganisationer med säte på Gotland.
Fria professionella och andra kulturskapare på Gotland
Kulturorganisationer på Gotland
Studieförbund på Gotland

1.2 Allmänna bestämmelser

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Giltighet
Dessa bestämmelser gäller från 2023-06-01 och ersätter alla tidigare regler angående stödgivning på kultur- och fritidsområdet gällande allmänna bestämmelser och stöd på kulturområdet. För bestämmelser gällande stödformer på fritidsområdet, Pengar i påse, Studieförbund samt politiska ungdomsförbund, se 3 Övriga stöd.
Förutsättning för stödgivningen
Stöd ges under förutsättning att området ges ramanslag i Region Gotlands budget. Stödens
storlek påverkas av hur mycket medel kultur- och fritidsområdet tilldelas. Ingen aktör får
stöd automatiskt eller är garanterad att få stöd. Stödmottagare får i regel inte fördela stödmedel vidare till annan aktör om inte Region Gotland särskilt har godkänt detta.
Stödgivningen regleras ytterst av svensk lagstiftning.
Stödgivningens syfte
Syftet med Region Gotlands stödgivning på kultur- och fritidsområdet är att möjliggöra ett
rikt, varierat och meningsfullt fritids- och kulturliv för alla året runt.
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Hantering av stöd
Riktlinjer för ansökan, bedömning, redovisning och uppföljning upprättas och hanteras av
handläggande förvaltning och beslutas av Regionstyrelsen.
Mottagare av stöd
Stöd ges till ideella föreningar, övriga kulturorganisationer samt fria professionella kulturskapare med F- eller FA-skattsedel med säte eller huvudsaklig verksamhet på Gotland. Stipendier ges till enskilda personer, folkbokförda på Gotland.
För att komma i fråga för stöd ska samtliga sökande:
 inkomma med komplett ansökan enligt stödets regler
 inneha bank- eller postgiro alternativt bankkonto
 följa de lagar som reglerar området
Fria professionella kulturskapare med F- eller FA-skattsedel ska även:
 inneha organisationsnummer
 ha en systematisk och kronologisk bokföring enligt bokföringslagen

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

För förening samt annan kulturorganisation gäller (utöver kraven ovan) även att verksamheten ska:
 vara väsentlig för Region Gotlands uppdrag att säkerställa medborgarnas rätt till
kultur och/eller fritidsutbud
 uppvisa behov av stöd riktat mot stödgivningens mål
 vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
 verka för en alkohol-, drog- och dopningsfri verksamhet särskilt gällande barn- och
ungdomar
 ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag distriktsorganisationer och stiftelser)
 följa antagna stadgar, ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
 kunna beskriva hur organisationen arbetar med social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet
 årligen självständigt inkomma med undertecknade årsmöteshandlingar senast 2
månader efter årsstämma
Stöd ges inte
 för tävlingsverksamhet där spel om pengar, vadhållning eller liknande förekommer.
 till verksamhet som har ett religiöst eller partipolitiskt syfte.
 till organisationer och verksamheter som är i konkurs eller likvidation eller har
förfallna skulder till Region Gotland, Skatteverket eller Kronofogden.
Ansökan
Ansökan sker via e-tjänst/självservice på Region Gotlands webbsida. Ansökan ska vara
sanningsenlig, komplett och innehålla efterfrågade bilagor.
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Jäv
Tjänsteperson som är jävig får inte delta i bedömning av ansökan. Jäv uppstår när ärendet
skapar synnerlig nytta eller skada för personen i fråga, någon närstående eller verksamhet
som personen är knuten till. Den som är jävig är själv skyldig att anmäla det.
Armlängds avstånd
Region Gotland arbetar efter principen om armlängds avstånd: Den politiska nivån beslutar
övergripande inriktning och medlens storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa
bedömningar till konstnärligt ansvariga och sakkunniga.
Förändring i verksamhet eller projekt
Organisation är skyldig att anmäla sådana förändringar i verksamhet eller projekt, som kan
påverka förutsättningarna för erhållande av stöd.
Återbetalning av stöd
Region Gotland kan besluta att stödmottagare blir återbetalningsskyldig och i särskilda fall
avstängs från framtida stöd:
 om betydande förändringar i verksamhet eller projekt uppstått
 om de allmänna bestämmelserna ovan inte har uppfyllts
 om oriktiga uppgifter lämnas
 om styrelse för förening eller kulturorganisation inte beviljas ansvarsfrihet
Redovisning
Stödmottagare förbinder sig att redovisa stödets användning enligt gällande regler. Stipendier och priser är undantagna från redovisning.
Granskning
I Region Gotlands löpande kvalitetsarbete ska årliga granskningar göras av ett urval av
stödmottagarna. Granskning kan även ske utifrån tips från allmänhet, förbund, kraftiga förändringar i redovisade aktiviteter eller frågor utifrån ifyllda uppgifter.
Stödmottagare ska ge Region Gotland tillträde till handlingar, anläggningar och arrangemang för granskning på sätt som handläggande förvaltning bestämmer. Efter granskningen
upprättas en granskningsrapport som delges stödmottagaren.
Om oegentligheter upptäcks kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig eller avstängd
från stöd.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Tolkningsföreträde
Handläggande förvaltning har tolkningsföreträde vad gäller Region Gotlands stödbestämmelser. Det betyder att Region Gotland har rätt att avgöra hur innehållet i stödbestämmelserna ska tolkas.
Redigering och revidering av stödbestämmelserna
Handläggande förvaltning ansvarar för att dokumentet hålls uppdaterat.
Genomgång och revidering av dokumentet i sin helhet skall ske regelbundet, minst vart
10:e år.

2. Stöd på kulturområdet
Stödgivningen inom kultur- och fritidsområdet är en del av Region Gotlands arbete med
att stärka människor och människors livskvalitet och bildning, utveckla samhället och för4 (13)
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djupa demokratin. Detta sker exempelvis genom att inspirera till och möjliggöra aktivitet,
upplevelser, möten, rörelse, lärande och delaktighet.
2.1 Mål
De nationella kulturpolitiska målen är vägledande för Region Gotlands stödgivning:
Självständighetsmålet

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund

Delaktighetsmålet

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Samhällsmålet

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft
med basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Region Gotland arbetar efter principen om armlängds avstånd: Den politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till
konstnärligt ansvariga och sakkunniga.
Stödgivningens mål riktas mot Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi 2040. Övergripande ska stödgivningen bidra till ett socialt hållbart Gotland genom en god, jämlik och
jämställd hälsa, en trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, en god utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande, ett klimatneutralt Gotland med
hållbara kretslopp och god tillgänglighet samt verka för god konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna
Stimulera ett rikt och levande kulturliv med många aktörer och möjliggöra kulturens roll
som en kraft för samhällsutvecklingen. Särskilt främja barns läsning och stärka tillgången
till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna samt bevara, använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna.


Stimulera innovation och förnyelse
Främja utveckling inom kulturområdet och verka för en aktiv samverkan med besöksnäringen.


Främja hälsa, delaktighet och trygghet
Möjliggöra att människor är inkluderade, känner trygghet, delaktighet och tillit till varandra.


Säkra kompetensen
Verka för att kulturområdets kompetens möter behoven samt för att tillvarata varje individs kompetens och potential.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27



Utveckla attraktionskraften
Skapa förutsättningar för att göra Gotland levande året runt med ett rikt kulturliv, engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv samt för kommunikation kring att synliggöra detta.


5 (13)

Region Gotland

Stödgivning

Stärka och utveckla näringslivet på området
Bidra till att skapa goda förutsättningar att utveckla företag inom kulturella och kreativa näringar.


Stödgivningen riktas mot prioriteringar i aktuella planer och strategier på området, såsom
kulturplan, biblioteksplan, fritidsplan, filmstrategi och genomförandeprogram för social
välfärd.

2.2 Vem kan söka kulturstöd
Kulturstöd kan sökas av kulturorganisationer, fria professionella kulturskapare med F- eller
FA-skattsedel och konstnär/kulturskapare. Se även 1.2 Allmänna bestämmelser.
Fri professionell kulturskapare

Verksam professionell kulturskapare inom samtliga kulturområden (dans, film, konst, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, spel,
teater) som innehar F- eller FA-skattsedel. Godkända bolagsformer är enskild firma, ekonomisk förening, handelsbolag,
aktiebolag.
Konstnär/kulturskapare Enskild person, amatör eller professionell, som skapar kultur
inom något kulturområde (dans, film, konst, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, spel, teater).
Kulturorganisation
Med kulturorganisation menas allmännyttig ideell förening, distriktsorganisation, stiftelse eller annan organisation som bedriver kulturverksamhet på Gotland.

2.3 För vad ges stöd?
Region Gotlands kulturstöd riktar sig mot verksamhet inom samtliga kulturområden, såsom cirkus, dans, film, konst, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, spel och teater.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Kulturstöden delas in i fyra kategorier:
Regional kulturutveckling
Arrangemang
Verksamhet & lokal
Stipendier & priser
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2.4 Regional kulturutveckling
Regionala utvecklingsmedel på kulturområdet finns för projekt samt produktion. Stöden
syftar till ökad professionalisering samt kulturutveckling. Projektstödet är tänkt att möjliggöra medfinansiering för regionala, nationella och internationella projekt. Produktionsstödet är tänkt att stimulera professionella kulturaktörers kreativa skapande.
2.4.1 Projektstöd

Projektstöd ges för tidsbegränsade projekt som bidrar till Gotlands regionala utveckling på
kulturens område och riktas mot metod-, målgrupps- och produktutveckling, innovation,
samverkan och professionalisering. Syftet är att främja förnyelse och regional utveckling
inom kulturområdet. Stödet är tänkt att möjliggöra medfinansiering för regionala/nationella/internationella projekt.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel baserad på
Gotland, ensam eller i grupp, samt kulturorganisation baserad på Gotland.
Stödet gäller projekt under 1-3 år. Beslut gäller för ett år i taget, för längre projekt krävs
förnyad ansökan årligen. Stöd ges för maximalt 50% av total projektbudget. Stöd utgår inte
till ordinarie verksamhet.
Bedömning

Bedömning sker av:
- Professionell kvalitet och god genomförandepotential.
- Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
- Nytänkande kring metoder, arbetssätt, samarbetspartners och målgrupper.
- Regional förankring.
- Vilka effekter projektet bedöms kunna ge efter avslutad projekttid.
Bedömning sker också utifrån stödgivningens övergripande mål, aktuell Kulturplan samt
horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografiskt perspektiv, inkludering och hållbarhet.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till en mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer.
- Fler finansiärer i projektet krävs och medfinansiering ska beläggas.
- Medel får inte fördelas vidare till annan part.
- Publikt evenemang inom projektet skall vara tillgängligt för alla.
- Förändringar i projektet måste godkännas efter inskickad revidering av plan eller budget.
- Det ska tydligt framgå i all kommunikation och marknadsföring att projektet erhåller
stöd från Region Gotland.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

2.4.2 Produktionsstöd

Produktionsstöd ges för att främja kulturskapande och kulturproduktion på Gotland, för
olika delar av arbetsprocessen från idé till färdigt verk. Syftet är att främja tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet och stödja professionella kulturskapares verksamhet på
Gotland.
Stödet kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel baserad på
Gotland, ensam eller i grupp. Fri professionell kulturskapare där verksamheten har sitt säte
på Gotland prioriteras.
Stödet ges för skapande inom samtliga kulturområden.
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Bedömning

Bedömning sker av:
- Kvalitet och originalitet
- Aktualitet
- Relevans för Gotland
Bedömning sker också utifrån stödgivningens övergripande mål, aktuell Kulturplan samt
horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografiskt perspektiv, inkludering och hållbarhet.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till en mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer.
- Ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter inklusive budget.
- I tillgängliggörande av verket ska det framgå att stöd har erhållits från Region Gotland
och publikt arrangemang kring verket ska vara tillgängligt för alla.
- Sökande ska ha upphovsrätt till produktionen.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.

2.5 Arrangemang
Medel för arrangemang finns för tidsbegränsade aktiviteter och kan sökas av kulturorganisationer samt fria professionella kulturskapare.
2.5.1 Stöd för publika arrangemang

Stödet ges för offentligt kulturarrangemang, dvs en tidsbegränsad aktivitet som riktar sig till
allmänheten. Syftet är att stimulera ett rikt kulturutbud över hela Gotland året om samt att
stärka gotländska kulturaktörers arrangörskap.
Arrangemangsstöd kan sökas av fri professionell kulturskapare med F- eller FA-skattsedel
verksam på Gotland samt kulturorganisation baserad på Gotland. Kulturorganisationer
som erhåller verksamhetsstöd över 45 000 kr kan inte söka detta stöd.
Stödet ges för arrangemang som är tillgängligt för alla, exempelvis föreställning, utställning,
lajv, föreläsning, festival eller konsert. Stöd prioriteras för arrangemang under vecka 33-24
samt verksamhet för barn och unga.
Bedömning

Bedömning sker av:
- arrangörskompetens och konstnärlig kvalitet
- angelägenhet för Gotland
- arrangemangets ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet
Bedömning sker också utifrån stödgivningens övergripande mål, aktuell Kulturplan samt
horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografisk spridning, inkludering och hållbarhet.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Villkor

I urvalet tas hänsyn till en mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer.
- Ansökan ska ske minst 3 månader innan arrangemangets genomförande.
- Ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter inklusive budget.
- Det ska tydligt framgå i all kommunikation och marknadsföring att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland.
- Förändringar gällande planering, tid för genomförande eller innehåll ska meddelas
handläggare.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.
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2.6 Verksamhet & lokal
Medel för verksamhet och lokal innefattar årliga stöd till kulturorganisationer samt stöd för
landsbygdernas lokaler.
2.6.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett årligt ekonomiskt stöd till kulturorganisationer för nästkommande
kalenderår. Verksamhetsstödet syftar till att skapa stabilitet för kulturverksamheter som bidrar till en kulturell infrastruktur över hela Gotland.
Verksamhetsstöd kan sökas av kulturorganisation (förening, stiftelse m fl), med säte och
huvudsaklig verksamhet på Gotland. Stödet kan inte sökas av enskild firma, av verksamhet
inom Kultursamverkansmodellen, eller av organisation/verksamhet med offentlig huvudman.
Stödet ges för löpande verksamhet enligt verksamhetsplan.
Bedömning

Bedömning sker av:
- verksamhetens kvalitet
- angelägenhet för Gotland
- verksamhetens omfattning och spridning över året
- social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
- utvecklingsfokus
- tillgänglighet
Bedömning sker också utifrån stödgivningens övergripande mål, aktuell Kulturplan
samt horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografiskt perspektiv, inkludering
och hållbarhet. Särskilt prioriteras verksamhet för barn och unga.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till en mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer.
- Ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter inklusive budget.
- Förändringar gällande verksamheten ska meddelas Kultur- och fritidsavdelningen.
- Det ska tydligt framgå i all kommunikation och marknadsföring att arrangemanget
erhåller stöd från Region Gotland.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.

2.6.2 Årligt lokalstöd för landsbygdernas lokaler

Stödet är ett lokalstöd som ges för egen och andras öppna och offentliga verksamhet i
landsbygdernas lokaler. Syftet är att säkerställa en infrastruktur av tillgängliga lokaler som
möjliggör mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter över hela Gotland.
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Årligt lokalstöd för landsbygdernas lokaler kan sökas av ideell organisation som driver allmän samlingslokal på Gotlands landsbygder.
Med allmän samlingslokal menas lokal som utnyttjas allsidigt samt är lättillgänglig för föreningslivet, för möten och för verksamheter såsom kultur- och fritidsaktiviteter. Ett grundbidrag utgår för kommande års verksamhet till samtliga sökande som uppfyller bedömningskriterierna. Resterande medel fördelas utifrån prioriteringar mot stödgivningens övergripande mål samt aktuell Kulturplan och Fritidsplan.
Bedömning

Bedömning sker av:
- Planerade aktiviteter som är tillgängliga för alla, egna och i samarbete med andra
aktörer, t ex föreningar, kulturinstitutioner eller studieförbund.
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- Tidigare års genomförda aktiviteter i jämförelse med plan
- Angelägenhet för Gotland
- Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
Bedömning sker också utifrån stödgivningens horisontella perspektiv såsom jämställdhet, tillgänglighet, inkludering och hållbarhet. Särskilt prioriteras verksamhet för barn
och unga och verksamhet under hela året.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till geografisk spridning, utbudet i närområdet samt tillgänglighet
för allmänheten.
- Fastigheten ska innehas med äganderätt.
- Stödet utgår inte för verksamhet som fasta hyresgäster genomför.
- Det ska tydligt framgå i all kommunikation och marknadsföring att verksamheten
erhåller stöd från Region Gotland.
- Organisationen riskerar att bli återbetalningsskyldig och att mista framtida stöd om
lokalen upplåtits till icke drogfritt ungdomsarrangemang.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.

2.6.3 Investeringsstöd för landsbygdernas lokaler

Stödet ges för planerad investering i allmän samlingslokal på landsbygderna. Syftet är att säkerställa en infrastruktur av tillgängliga lokaler som möjliggör mötesplatser samt kultur- och
fritidsaktiviteter över hela Gotland.
Investeringsstöd för landsbygdernas lokaler kan sökas av ideell organisation som driver allmän samlingslokal på Gotlands landsbygder.
Med allmän samlingslokal menas lokal som utnyttjas allsidigt samt är lättillgänglig för föreningslivet, för möten och för verksamheter såsom kultur- och fritidsaktiviteter.
Med investering menas insatser för att säkerställa lokalens tillgänglighet, användbarhet och
hållbarhet.
Investeringsstöd ges till planerad investering avseende nästkommande kalenderår. Stödet
uppgår till max 70 % av den totala kostnaden. Högsta möjliga ansökningsbelopp är 200 000
kr om inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av Region Gotland.
Bedömning

Bedömning sker av:
- Projektets tekniska, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet
- Anläggningens nyttjande föregående år
Bedömning sker också utifrån stödgivningens övergripande mål, aktuell Kulturplan
samt horisontella perspektiv såsom jämställdhet, tillgänglighet, inkludering och hållbarhet.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Villkor

I urvalet tas hänsyn till geografisk spridning, utbudet i närområdet samt tillgänglighet
för allmänheten.
- Fastigheten ska innehas med äganderätt.
- Stöd utgår inte till påbörjat projekt/investering.
- En investering får inte delas upp på flera ansökningar.
- Kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkunnig person ska bifogas.
- En beskrivning av lokalens långsiktiga behov av underhåll och investeringar ska
också bifogas.
- Det ska tydligt framgå i all kommunikation och marknadsföring att verksamheten
erhåller stöd från Region Gotland.
- Se även stödgivningens allmänna villkor.
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2.7 Stipendier & priser
Stipendier och priser delas ut för individuell konstnärlig utveckling samt insatser på det kulturella området. Region Gotland har arbetsstipendier, residensstipendier och ett årligt kulturpris.
2.7.1 Stipendier för unga kulturskapare

Stödet ges för individuell konstnärlig utveckling på det kulturella området. Syftet är att stimulera fortsatt engagemang, utveckling och utbildning inom kulturens område.
Arbetsstipendium för unga kan sökas av konstnär/kulturskapare 16-25 år i början av sin
karriär och som är folkbokförd på Gotland.
Bedömning

Villkor

Bedömning sker av:
- meritförteckning/CV
- arbetsprover
- framtidsplaner
- hur sökande planerar att använda stipendiet
I urvalet tas hänsyn till en variation av konstnärliga uttryck och aktörer.
Se stödgivningens allmänna villkor.

2.7.2 Stipendier för yrkesverksamma kulturskapare

Stödet ges för individuell konstnärlig utveckling för yrkesverksamma och fritt skapande
inom samtliga kulturområden. Syftet är att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter
att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur.
Stödet kan sökas av yrkesverksam konstnär/kulturskapare folkbokförd på Gotland.
Bedömning

Bedömning sker av:
- meritförteckning/CV
- arbetsprover
- nytänkande och konstnärskapets utvecklingspotential över tid
I urvalet tas hänsyn till en variation av konstnärliga uttryck och aktörer.

Villkor

Stipendiet kan inte sökas av personer som går en konstnärlig utbildning.
Se stödgivningens allmänna villkor.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

2.7.3 Residensstipendium Frankrike

Stipendiet består av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet ges
för individuell konstnärlig utveckling för yrkesverksam eller högskolestuderande på det kulturella området. Syftet är att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva,
fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och forskning samt stödja nyskapande kultur.
Residensstipendium Frankrike kan sökas av högskolestuderande eller yrkesverksam inom
konstnärlig eller kulturvetenskaplig disciplin som är folkbokförd på Gotland.
Stipendiet innebär resa samt fri vistelse hela september i en lägenhet om ett rum med kokvrå och ateljé/arbetsrum.
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Bedömning

Bedömning sker av:
- meritförteckning/CV
- arbetsprover
- motivation och intention
Bedömning sker av konstnärskapets utvecklingspotential över tid.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till spridning mellan olika konstnärliga uttryck.
Se stödgivningens allmänna villkor.

2.7.4 Residensstipendium Westfalen-Lippe

Stipendiet är ett kulturutbyte med regionen Westfalen-Lippe i Tyskland. Stipendiet ges för
individuell konstnärlig utveckling för yrkesverksam eller högskolestuderande på det kulturella området. Syftet är att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och forskning samt stödja nyskapande kultur.
Residensstipendium Westfalen-Lippe kan sökas av högskolestuderande eller yrkesverksam
inom konstnärlig disciplin som är folkbokförd på Gotland.
Stipendiet består av ett resestipendium, fritt boende med tillgång till ateljé och utställningsmöjlighet, en månads vistelse i Tyskland samt stipendium för uppehälle. Utbytet pågår under september månad.
Bedömning

Bedömning sker av:
- meritförteckning/CV
- arbetsprover
- motivation och intention
Bedömning sker av konstnärskapets utvecklingspotential över tid.

Villkor

I urvalet tas hänsyn till spridning mellan olika konstnärliga uttryck.
Se stödgivningens allmänna villkor.

2.7.5 Kulturpris

Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er eller kulturorganisation för betydelsefull kulturgärning för Gotland. Syftet är att synliggöra och uppmuntra aktörer inom
kulturområdet, uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft
samt lyfta konsten och kulturens värde för allmänheten.

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Kulturpristagare nomineras av allmänheten. Nominerad kan vara enskild person, grupp eller organisation. Föreslagen kandidat bör vara folkbokförd eller huvudsakligen verksam på
Gotland.
Kulturpriset utgår årligen till en pristagare med ett stipendium.
Bedömning

Bedömning sker av:
- gärning och konstnärlig/kulturell verksamhet
- avtryck i det gotländska samhället
- synliggörande av kulturområdets bredd och mångfald
I urvalet tas hänsyn till en variation av konstnärliga uttryck och aktörer.
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Villkor

Tjänsteperson som utfört kulturinsats i yrket bör inte utses till pristagare.
Se stödgivningens allmänna villkor.

3. Övriga stöd

Ärendenr RS 2022/1473 Datum 2023-03-27

Dessa bestämmelser kompletteras med övriga stöd under 2023-2024. Fram till dess gäller
för stöd på fritidsområdet, Pengar i påse, Studieförbund samt politiska ungdomsorganisationer skrivningarna i dokument ”Kultur- och fritidsstöd – Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland”, antagna 2006-11-27 och reviderade 2016-04-13,
https://gotland.se/90379.
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Region Gotlands Kulturpris 2022

Ärendenummer: RS 2022/1178
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen förslår regionstyrelsen att utse 2022 års
mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Bedömning

Förvaltningen har genom sedvanlig annonsering i lokal media, information på
regionens webb och efter spridning i olika sociala media utlyst möjligheten för
allmänheten att nominera 2022 års kulturpristagare. Medborgare och
föreningar har erbjudits att via e-tjänsten inkomma med nomineringar. I de fall
detta inte varit möjligt har även förvaltningen mottagit vanliga brev med
motiveringar till nomineringar. Förvaltningen har i år tagit emot 31 stycken
nomineringar med 25 kandidater. Fem nomineringar av de inkomna lyfts fram i
samband med årets val av pristagare. Urvalet av dessa fem har gjorts av
förvaltningen i samråd med kulturutvecklarna och utifrån aspekter som,
representation från olika konst- och kulturområden, landsbygd, kön, barn och
unga med mera.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson,
kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår, efter diskussioner, mottagare av
Region Gotlands kulturpris 2022.
Beslutsunderlag

Bilaga: Sammanställning inkomna nomineringar samt tidigare års pristagare.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-17
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Handläggare Madeleine Nilsson, kulturutvecklare

Ärende RS 2022/1178
Datum 17 oktober 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Region Gotlands Kulturpris 2022
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen förslår regionstyrelsen att utse 2022 års
mottagare av Region Gotlands kulturpris.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas
som det står i kriterierna: ”till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört
bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse”. Den nominerade behöver
inte vara bosatt eller verksam på Gotland men ska ha bidragit till en betydande
kulturgärning för Gotland. Det går inte att nominera en tjänsteperson anställd
inom Region Gotland. Kulturpristagare utses av Regionstyrelsen på förslag av
enskilda eller organisationer.
Kulturpriset består av en prissumma om 25 000 kr samt ett diplom och
pristagaren utses av regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är
att priset delas ut i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Bedömning

Förvaltningen har genom sedvanlig annonsering i lokal media, information på
regionens webb och efter spridning i olika sociala media utlyst möjligheten för
allmänheten att nominera 2022 års kulturpristagare. Medborgare och
föreningar har erbjudits att via e-tjänsten inkomma med nomineringar. I de fall
detta inte varit möjligt har även förvaltningen mottagit vanliga brev med
motiveringar till nomineringar. Förvaltningen har i år tagit emot 31 stycken
nomineringar med 25 kandidater. Fem nomineringar av de inkomna lyfts fram i
samband med årets val av pristagare. Urvalet av dessa fem har gjorts av
förvaltningen i samråd med kulturutvecklarna och utifrån aspekter som
representation från olika konst- och kulturområden, landsbygd, kön, barn och
unga med mera.
Beslutsunderlag

Bilaga: Sammanställning inkomna nomineringar samt tidigare års pristagare.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-08

KFB § 33

Protokoll
Sida 13 (26)

Uppföljning medborgarskapsceremoni
och nationaldagsfirande 2022

Ärendenummer: RS 2022/1497
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås återkomma med ett förslag på hur
ett nationaldagsfirande inklusive medborgarskapsceremoni för 2023
kan se ut och finansieras – då Sverige firar 500 år. Återrapportering
sker till Kultur- och fritidsberedningens första möte 2023.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens Kultur- och fritidsavdelning genomförde 2022
den lagstadgade medborgarskapsceremonin i samband med årets
nationaldagsfirande, under nya förutsättningar till skillnad från tidigare. Detta
på grund av besparingar samt efter ett uppehåll sen 2019 på grund av
pandemin. Antalet nya medborgare som hälsades välkomna var därför många
fler än vanligt. Uppdraget var att genomföra medborgarskapsceremoni för
30 tkr, men genom ändrat politiskt uppdrag ombads förvaltningen att senare
annonsera ceremonin som del av nationaldagsfirandet och som öppet och
offentligt, varför ett överdrag på budgeten kunde tillåtas.
Bedömningen i efterhand är att som medborgarskapsceremoni var
arrangemanget acceptabelt, men som nationaldagsfirande, utfördes det i för
enkel form. För 2023 års firande av Sverige föreslås regionstyrelseförvaltningen
återkomma med ett förslag på hur ett nationaldagsfirande inklusive
medborgarskapsceremoni kan se ut. Finansiering behöver finnas inom
förvaltningens ram.
Bedömning

Medborgarskapsceremonin riktar sig till alla nya medborgare i Sverige och
kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska
medborgare. Sedan 2015 måste alla kommuner bjuda in alla personer som är
folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit
svenska medborgare. Kommuner kan via Skatteverket ta fram vilka personer
som har blivit nya svenska medborgare och bestämmer själva över
ceremoniernas innehåll efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin
är enligt SKRs hemsida ”tänkt att förmedla budskapet att det svenska
medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren
och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter
och att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet
med Sverige”.
Staten ersätter kommunerna för att de arrangerar ceremonier genom det
generella statsbidraget. Summan varje kommun får är i förhållande till antalet
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kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person. Ersättningen är tänkt
att täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra
medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och
adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna och utskick av inbjudningar
och svarskort. Till Gotland utges således ett statligt stöd på ca 30 tkr.
Mellan 2016 och 2019 använde dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
totalt cirka 100 tkr för att genomföra nationaldagsfirande och
medborgarskapsceremoni, medel som ej fanns i budgetram. Vid övergång till
avdelning inom Regionstyrelseförvaltningen synliggjordes detta och äskanden
gjordes under ett flertal år för att få ökad ram, något som inte bifölls.
Konsekvensen av detta blev att förvaltningen 2022 fick uppdraget att arrangera
enbart medborgarskapsceremoni med den budget som fanns genom statsstödet
- det vill säga 30 tkr. I denna summa hanterades det cirka tredubbla antalet nya
medborgare eftersom pandemin medfört att medborgarskapsceremonin ställts
in två år i rad.
Under tidig vår konstaterades att budgeten skulle räcka till följande: köp av
licens för e-transporttjänsten hos Skatteverket, kostnad för att köpa adresser
från Skatteverket, polistillstånd för allmän sammankomst och användande av
offentlig plats, arvode för trumpetare, hyra av talarstol, flaggstång, en svensk
flagga samt transport, teknik (scenpodier, trappa, högtalare mm), tekniker, samt
kaffe, te och fika till de nya medborgarna. Parken framför Region Gotlands
entré valdes som plats för att kunna vara i samlingslokalen Ljusgården för
fikat. Marknadsföring skulle ske via Region Gotlands hemsida och sociala
medier.
Önskemål kom senare från politiken att genomföra ceremonin under
nationaldagen och då även bjuda in offentligt till firande av högtidsdagen.
Därutöver önskades att även anhöriga till den nya medborgaren skulle bjudas
in och erbjudas kaffe och tårta. Detta innebar att budgeten inte kunde hållas
och förvaltningen tillsköt medel för att möjliggöra detta – på motsvarande 20
tkr. För dessa medel kunde annonsering i lokalmedia göras, extra personal
hyras in samt en artist för att sjunga nationalsången kunde anlitas.
Medborgarskapsceremonin arrangerades under nationaldagen den 6
juni framför Region Gotlands entré på Visborgsallén med efterföljande fika i
Ljusgården. 490 nya medborgare bjöds in, varav cirka 230 föranmälde sig.
Ytterligare ca 150 personer övriga tillkom under dagen som ej var
föranmälda. De inbjudna ombads att samlas framför flaggstången och ett
mindre uppbyggt podium. Klockan 14.00 invigdes ceremonin av en fanfar,
flaggan hissades och tal hölls av Eva Nypelius, Inger Harlevi, landshövding
Anders Flanking och Peter Lindvall. Artisten Fredrik Willstrand sjöng
nationalsången. Efter detta bjöds det på fika i Ljusgården. På plats för att
ordna med fika fanns fyra medarbetare från kultur- och fritidsavdelningen samt
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sex ungdomar från bland annat föreningen DBF, Demokrati för barns framtid.
Arrangemanget varade i cirka en och en halv timme.
Vid utvärdering av dagen kunde konstateras att det var uppskattat att ledande
personer från Region Gotland och Länsstyrelse närvarade och mötte de nya
medborgarna och att det bjöds på fika. Mindre uppskattat var att det inte fanns
möjligheter för t ex äldre att sitta på parkplatsen där ceremonin hölls (trots att
detta gjorts tydligt i inbjudan och annons) och att fika inte räckte till alla,
eftersom många kom oanmälda.
Kostnaderna för 2022 års medborgarceremoni blev 48 tkr. Bedömningen är att
om Region Gotland ska bjuda in till nationaldagsfirande och inte enbart
medborgarskapsceremoni var arrangemenaget allt för enkelt. Som
medborgarskapsceremoni är bedömningen att det var acceptabelt. Väljer
Region Gotland att fortsätta fira på nationaldagen anser förvaltningen att
medel bör tillskjutas för att säkerställa ett mer professionellt, tillgängligt och
kvalitativt genomförande.
Under 2023 firar Sverige 500 årsjubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa
valdes till Sveriges kung den 6 juni i Strängnäs domkyrka. Där och då blev
Sverige självständigt och därför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att om ett offentligt annonserat
nationaldagsfirande ska genomföras bör medel tillföras för att genomföra
arrangemanget. Regionstyrelseförvaltningen föreslås återkomma med ett
förslag på hur ett nationaldagsfirande för 2023 kan se ut samt hur
genomförandet kan finansieras.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson,
kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02
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Uppföljning av medborgarskapsceremoni samt
nationaldagsfirande 2022
Förslag till beslut




Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås återkomma med ett förslag på hur ett
nationaldagsfirande inklusive medborgarskapsceremoni för 2023 kan se ut
och finansieras – då Sverige firar 500 år. Återrapportering sker till Kulturoch fritidsberedningens första möte 2023.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens Kultur- och fritidsavdelning genomförde 2022 den
lagstadgade medborgarskapsceremonin i samband med årets nationaldagsfirande
under nya förutsättningar till skillnad från tidigare. Detta på grund av besparingar
samt efter ett uppehåll sen 2019 på grund av pandemin. Antalet nya medborgare som
hälsades välkomna därför många fler än vanligt. Uppdraget var att genomföra
medborgarskapsceremoni för 30 tkr, men genom ändrat politiskt uppdrag ombads
förvaltningen att senare annonsera ceremonin som del av nationaldagsfirandet och
som öppet och offentligt, varför ett överdrag på budgeten kunde tillåtas.
Bedömningen i efterhand är att som medborgarskapsceremoni var arrangemanget
acceptabelt, men som nationaldagsfirande utfördes det i för enkel form. För 2023 års
firande av Sverige föreslås regionstyrelseförvaltningen återkomma med ett förslag på
hur ett nationaldagsfirande inklusive medborgarskapsceremoni kan se ut.
Finansiering behöver finnas inom förvaltningens ram.
Ärendebeskrivning och bedömning

Medborgarskapsceremonin riktar sig till alla nya medborgare i Sverige och
kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare.
Sedan 2015 måste alla kommuner bjuda in alla personer som är folkbokförda i
kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.
Kommuner kan via Skatteverket ta fram vilka personer som har blivit nya svenska
medborgare och bestämmer själva över ceremoniernas innehåll efter egna
förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är enligt SKRs hemsida ”tänkt att
förmedla budskapet att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga
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förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter,
rättigheter och skyldigheter och att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen
och står för samhörighet med Sverige”.
Staten ersätter kommunerna för att de arrangerar ceremonier genom det generella
statsbidraget. Summan varje kommun får är i förhållande till antalet
kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person. Ersättningen är tänkt att
täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra
medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter
för nya medborgare i kommunerna och utskick av inbjudningar och svarskort. Till
Gotland utges således ett statligt stöd på ca 30 tkr.
Mellan 2016 och 2019 använde dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen totalt
cirka 100 tkr för att genomföra nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni,
medel som ej fanns i budgetram. Vid övergång till avdelning inom
Regionstyrelseförvaltningen synliggjordes detta och äskanden gjordes under ett flertal
år för att få ökad ram, något som inte bifölls. Konsekvensen av detta blev att
förvaltningen 2022 fick uppdraget att arrangera enbart medborgarskapsceremoni
med den budget som fanns genom stadsstödet - det vill säga 30 tkr. I denna summa
hanterades det cirka tredubbla antalet nya medborgare eftersom pandemin medfört
att medborgarskapsceremonin ställts in två år i rad.
Under tidig vår konstaterades att budgeten skulle räcka till följande: köp av licens för
e-transporttjänsten hos Skatteverket, kostnad för att köpa adresser från Skatteverket,
polistillstånd för allmän sammankomst och användande av offentlig plats, arvode för
trumpetare, hyra av talarstol, flaggstång, en svensk flagga samt transport, teknik
(scenpodier, trappa, högtalare mm), tekniker samt kaffe, te och fika till de nya
medborgarna. Parken framför Region Gotlands entré valdes som plats för att kunna
vara i samlingslokalen Ljusgården för fikat. Marknadsföring skulle ske via Region
Gotlands hemsida och sociala medier.
Önskemål kom senare från politiken att genomföra ceremonin under nationaldagen
och då även bjuda in offentligt till firande av högtidsdagen. Därutöver önskades att
även anhöriga till den nya medborgaren skulle bjudas in och erbjudas kaffe och tårta.
Detta innebar att budgeten inte kunde hållas och förvaltningen tillsköt medel för att
möjliggöra detta – på motsvarande 20 tkr. För dessa medel kunde annonsering i
lokalmedia göras, extra personal hyras in samt en artist för att sjunga nationalsången
kunde anlitas.
Medborgarskapsceremonin arrangerades under nationaldagen den 6 juni på framför
Region Gotlands entré på Visborgsallén med efterföljande fika i Ljusgården. 490 nya
medborgare bjöds in, varav cirka 230 föranmälde sig. Ytterligare ca 150 personer
övriga tillkom under dagen som ej var föranmälda. De inbjudna ombads att samlas
framför flaggstången och ett mindre uppbyggt podium. Klockan 14.00 invigdes
ceremonin av en fanfar, flaggan hissades och tal hölls av Eva Nypelius, Inger Harlevi,
landshövding Anders Flanking och Peter Lindvall. Artisten Fredrik Willstrand sjöng
nationalsången. Efter detta bjöds det på fika i Ljusgården. På plats för att ordna med
fika fanns fyra medarbetare från Kultur- och fritidsavdelningen samt sex ungdomar
från bland annat föreningen DBF, Demokrati för barns framtid. Arrangemanget
varade i cirka en och en halv timme.
Vid utvärdering av dagen kunde konstateras att det var uppskattat att ledande
personer från Region Gotland och Länsstyrelse närvarade och mötte de nya
medborgarna och att det bjöds på fika. Mindre uppskattat var att de inte fanns
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möjligheter för tex äldre att sitta på parkplatsen där ceremonin hölls (trots att detta
gjorts tydligt i inbjudan och annons) och att fika inte räckte till alla, eftersom många
kom oanmälda.
Kostnaderna för 2022 års medborgarceremoni blev 48 tkr. Bedömningen är att om
Region Gotland ska bjuda in till nationaldagsfirande och inte enbart
medborgarskapsceremoni var arrangemenaget allt för enkelt. Som
medborgarskapsceremoni är bedömningen att det var acceptabelt. Väljer Region
Gotland att fortsätta fira på nationaldagen anser förvaltningen att medel bör
tillskjutas för att säkerställa ett mer professionellt, tillgängligt och kvalitativt
genomförande.
Under 2023 firar Sverige 500 årsjubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes
till Sveriges kung den 6 juni i Strängnäs domkyrka. Där och då blev Sverige
självständigt och därför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att om ett offentligt annonserat
nationaldagsfirande ska genomföras bör medel tillföras för att genomföra
arrangemanget. Regionstyrelseförvaltningen föreslås återkomma med ett förslag på
hur ett nationaldagsfirande för 2023 kan se ut samt hur genomförandet kan
finansieras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fördelning av verksamhetsstöd till
kulturföreningar 2023

Ärendenummer: RS 2022/1479
Kultur- och fritidsberedningens beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Sammanfattning

Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik är en aktör i behov av ökad stabilitet
under pågående generationsskifte. Regionstyrelsen föreslår ett verksamhetsstöd
på 400 000 kronor för att kunna möjliggöra för ett generationsskifte. Stiftelsen
söker av Region Gotland 700 tkr och har vid upprepade tillfällen önskat ingå i
samverkansmodellen. Förvaltningen bedömer inte att verksamheten bör ingå i
den regionala samverkansmodellen. Gotlands museum är idag den aktör i
samverkansmodellen där konstfrågorna ligger, där uppdrag kring
konstutveckling och förvaltning av Region Gotlands konstsamling finns
placerade samt där konstmuseet ingår. Förvaltningen ser inte idag behovet av
att fler aktörer bör ingå i modellen och det finns heller inte strukturer eller
kriterier för hur inlemmandet av nya aktörer ska kunna ske. Att besluta om att
inkludera en ny aktör utifrån dennes egen begäran skulle kräva att
förvaltningen hade en likvärdig hantering som möjliggjorde även för andra
aktörer att ingå. Ett sådant uppdrag skulle då behöva ges till
regionstyrelseförvaltningen samt administrativa resurser för att kunna hantera
detta. Argumenten från Körsbärsgården till att ingå i modellen har varit att
säkra årlig uppräkning, få stabilitet och trygghet i framtida finansiering framåt.
För 2022 togs beslut om en årlig uppräkning och förvaltningen ser positivt på
att en årlig uppräkning framöver möjliggörs. Verksamhetsstödet till
kulturorganisationer syftar till stabilitet i sig självt. Här ingår verksamheter som
länge erhållit stöd och är viktiga beståndsdelar av Gotlands kulturliv. Att ingå
som en part i samverkansmodellen är inte nödvändigt för stabilitet och kräver
dessutom en administration, som ställer högre krav än på kulturorganisationer
som mottar verksamhetsstöd. Regionstyrelseförvaltningen ser inte att Stiftelsen
Körsbärsgården Pedagogik idag har den förmågan. Desto viktigare att stötta i
en generationsövergång och en övergång från privat verksamhet till stiftelsens
verksamhet.
Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik är idag en verksamhet där en del av
familjen Jonssons privata konstsamling ingår tillsammans med
utställningsverksamhet, kulturevenemang och pedagogisk verksamhet. Denna
bedrivs i familjens privatägda fastigheter, som inkluderar bostad, restaurang,
konsthall – fastigheter som inte ingår i stiftelsen. Även annan verksamhet, t ex
en ideell vänförening med 270 medlemmar och konstinköp bedrivs utanför
stiftelsen och det är svårt att se var linjerna går mellan denna verksamhet,
stiftelsens verksamhet och det privata ägandet, något som behöver vara tydligt
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och transparent för att fortsatt finansiering ska kunna rekommenderas av
regionstyrelseförvaltningen.
2021 erhöll verksamheten sitt första verksamhetsbidrag från Region Gotland
på 150 tkr och det skedde även en tilldelning av ett förstärkt
verksamhetsbidrag med anledning av pandemin på 150 tkr från Region
Gotland. Region Gotland har även under 2021 och 2022 köpt konst från
familjen till Region Gotlands konstsamling.
Verksamhetsstödet från Region Gotland har möjliggjort ytterligare stöd från
Kulturrådet från 2021. Familjen hävdar att intentionen är att lägga in även
fastigheter, konst och övrig verksamhet i stiftelsen om ökad långsiktig
finansiering kan garanteras och ser inte det föreslagna stödet på 400 tkr som
tillräckligt. Dock kan stiftelsen i dagsläget inte presentera någon plan för hur
intäkter på sikt skulle kunna se ut utöver stöd från Region Gotland.
För 2023 ser regionstyrelseförvaltningen den sökta summan på 700 tkr, som
orimlig att tillmötesgå i förhållande till andra kulturorganisationers stödnivåer
på Gotland. Många aktörer med kvalitativa verksamheter äskar också medel för
ökad långsiktighet och att kunna anställa personal.
Regionstyrelseförvaltningen vill fortsatt se Stiftelsen Körsbärsgården
pedagogik, som en viktig konst- och kulturscen på södra Gotland, men ser att
verksamheten behöver säkerställa även annan finansiering/intäkter och komma
fram med en långsiktig plan för detta. Bedömningen är att föreslaget stöd
borde säkerställa att personal kan anställas för att kunna arbeta för en sådan,
för att kunna skapa långsiktighet och ytterligare finansiering.
Att prioritera Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik innebär att omfördela stöd
till andra aktörer. För att möjliggöra aktuellt stöd till Stiftelsen Körsbärsgården
pedagogik 2023 bedömer regionstyrelseförvaltningen att årets uppräkning för
kulturorganisationer (motsvarande 115 tkr) uteblir - med undantag från de tre
aktörer med vilka Region Gotland har ett avtal – Bergmancenter, Bungemuseet
och Medeltidsveckan. Bedömningen är att omfördelningen kan göras på
mindre arrangerande aktörer inom scenkonst och kulturarv (områden som
dominerar i stödgivningen), som kan hänvisas till att istället söka
arrangörsstödet samt på Visby internationella tonsättarcentrum, som är den
största mottagaren av verksamhetsstöd, där neddragningen blir marginell.
Större neddragning är svårare med tanke på att stora delar av kostnaderna i
verksamheten är uppbundna i lokaler och löner. En mindre del i verksamheten
ligger på publik verksamhet, något som påverkas av en neddragning. Visby
internationella tonsättarcentrum uppger följande i sin
konsekvensbeskrivning. ”En anslagsminskning med 50 tkr kan vi måhända
klara, men vi kommer då att vara nära den situation som var fram till 2014, då
Kulturrådet höjde sitt anslag till 550 tkr, att vi inte klarar ekonomin året ut,
utan måste nagga på nästa årsanslag redan vid löneutbetalningen i november.
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Det kommer också att innebära att vi i stort sett får upphöra med våra publika
aktiviteter.” (För fullständigt svar, se bilaga 3).
De övriga föreslagna aktörerna Romateatern, Visby allmänna sångförening,
Gotlands försvarsmuseum, Gotlandståget, Musikaliska sällskapet, Fårö
hembygdsförening bedöms ha goda chanser att kunna få stöd ur
arrangörsstödsbudgeten. Konsekvenser helt utan stöd innebär dock sannolikt
en signal till andra finansiärer, som kan dra ner på sina insatser. Romateaterns
sommarteaterläger riskerar då att inte kunna genomföras. Romateaterns,
Gotlands försvarsmuseums och Gotlandstågets möjligheter till statliga insatser
kan ifrågasättas. Fårö hembygdsförening tvingas skära ned på verksamhet
(dock bibehålls Region Gotland stöd till hembygdsförbundet). Musikaliska
sällskapet och Visby allmänna sången, får omprioritera i sin verksamhet och
leta efter finansiering på annat håll.
Många aktörer har sökt årets verksamhetsstöd som regionstyrelseförvaltningen
ser som intressanta för öns kulturliv, t ex den unga scenkonstgruppen Pentakel,
Svensk Form Gotland, Textil Gotland, föreningen Stavgard och den relativt
nya arrangörsföreningen Vår lilla planet. Regionstyrelseförvaltningen ser att
behov av generell förstärkning finns fortsatt hos många aktörer på grund av
återhämtningsbehov av publiktapp orsakade av pandemin, samt snabbt ökande
kostnader på grund av de nya kriser som uppkommit med anledning av det
nuvarande världsläget. Att ta in nya aktörer bland stöden kräver omfördelning
till andra – vars verksamheter då hotas. Pågående bidragsöversyn pekar även på
dessa behov. Det faktum att stöden aldrig uppräknats procentuellt har i själva
verket inneburit en neddragning för många.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och
fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten, kulturutvecklare i samarbete
med utvecklare på kulturenheten och Gotlands museum.
Bedömning

Det gotländska kulturlivet står inför fortsatta utmaningar efter pandemin.
Publiken har ännu inte helt återvänt till kulturarenorna samtidigt som generella
kostnader i samhället ökar. Inför fördelning av verksamhetsstöd till
kulturorganisationer 2023 har en ramökning med uppräkning på 2% tillförts.
Rambudget för verksamhetsbidragen uppgår därför 2023 till 5,858 mnkr. Årets
sammanlagda sökta belopp uppgår till 11,867 mnkr - vilket är en ökning från
2022 med ca 3 miljoner kronor. Ökningen kan förklaras av generellt ökade
behov, men även utifrån att ett tillfälligt förstärkt verksamhetsstöd på 2,7 mnkr
fördelades med anledning av pandemin 2021 (se bilaga 2). 2022 beviljades 29
aktörer verksamhetsstöd till kulturorganisationer. Årets utlysning av stöd har
genererat 43 sökande. 23 aktörer föreslås få avslag.
I 2023 års fördelning förslås en aktör prioriteras med en större ökning Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik föreslås en ökning från 150 tkr till 400
tkr, det vill säga en ökning på 250 tkr. För att möjliggöra detta föreslås att den
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procentuella uppräkningen uteblir för alla aktörer 2023 - förutom med de tre
aktörer inom rambudgeten har regionstyrelseförvaltningen treåriga avtal med –
Bergmancenter, Bungemuseet och Medeltidsveckan. Samt att
avslag/omfördelning föreslås för ett antal andra aktörer.
Organisationer som föreslås förändrat bidrag
Nedan redovisas de organisationer som 2023 föreslås beviljas ett förändrat
bidrag. Förslaget är att de mindre aktörerna som idag genomför arrangerande
verksamhet söker medel från arrangörsstödet.
Organisation

Beviljat 2022 tkr

Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik 400
Fårö hembygdsförening
0
Föreningen Gotlandståget
0
Gotlands försvarsmuseum
0
Musikaliska sällskapet
0
Romateatern Produktion AB
0
Visby allmänna sångförening
0
VICC – Tonsättarcentrum
1005

Förslag 2023 tkr
150
15
24
10
35
30
10
1050

I bilaga 1 finns förslag till fördelning och i bilaga 2 finns kommentarer till
aktörerna. I bilaga 3 finns en konsekvensbeskrivning från Visby internationella
tonsättarcentrum.
Avslag
Aktörer som föreslås avslag är således ovan nämnda aktörer Fårö
hembygdsförening, Föreningen Gotlandståget, Gotlands försvarsmuseum,
Musikaliska sällskapet, Romateatern Produktion AB och Visby allmänna
sångförening. Av dessa tilldelades samtliga ett tillfälligt förstärkt
verksamhetsstöd för 2022.
Övriga som föreslås avslag är aktörer som idag inte har ett verksamhetsstöd,
men som skickat in ansökan för 2023 - Fröjel hembydgsförening, Föreningen
Stavgard, Föreningen Träibatn, Gotlands bildningsförbund, Gotlands läns
hemslöjdsföbund, Gotlands sinfonietta, Gotländska folkdansare,
Kulturcentralen Ars Gotlandica, Lojsta slotts hembygdsförening, Norra
Gotlands folkdansgille, Nycirkus Gotland, Pentakel, Stiftelsen Gotlands
lantbruksmuseum, Textil Gotland, Svensk Form Gotland, Visby folkdansgille
och Vår lilla planet.
Av dessa tilldelades dock ett antal tillfälligt verksamhetsstöd för 2022 med
anledning av pandemin - Gotlands bildningsförbund, Gotlands läns
hemslöjdsförening, Textil Gotland, Svensk Form Gotland, Nycirkus Gotland.
För mer information om aktörer som tilldelades förstärkt verksamhetsstöd för
2022 se bilaga 4.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson,
kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Förvaltningen föreslås återkomma till regionstyrelsen med förslag på
ny fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar utifrån 2022 års nivåer,
samt att därutöver fördela indexuppräkning. Körsbärsgården föreslås istället
tilldelas extra verksamhetsstöd för 2023.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsens tjänsteskrivelse 2022-10-26
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Mottagare
Regionstyrelsen

Fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar 2023
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att fördela 2023 års verksamhetsstöd till
kulturorganisationer enligt bilagda förslag.

Sammanfattning

Inför årets fördelning av stöd till kulturorganisationer har en ramutökning skett
på två procent, motsvarande ca 115 000 kr. På kultur- och fritidsberedningens
möte den 8 november gällande fördelning av stöd till kulturorganisationer fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny fördelning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför istället en jämn tvåprocentig
uppräkning för samtliga aktörer utifrån bedömningen att det delvis möter de
utmaningar det innebär att få tillbaka publik och deltagare efter pandemin samt
de pris- och löneuppräkningar som skett under året. Syftet är att stärka
ytterligare stabilitet hos befintliga aktörer under en osäker tid. Inga nya aktörer
föreslås därför bli beviljade stöd.

Ärendebeskrivning och bedömning

För att kulturorganisationer med sin mångfald av olika verksamheter ska få en
stabilitet över tid är Region Gotlands verksamhetsstöd viktiga. För ett flertal av
de sökande är ett stöd avgörande för att komma i fråga för andra, till exempel,
statliga stöd. Många av de kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd
erhåller därför ofta fler andra stöd.
Inför årets fördelning av stöd till kulturorganisationer har en ramutökning skett
på två procent, motsvarande ca 115 000 kr. På kultur- och fritidsberedningens
möte den 8 november gällande fördelning av 2023 års stöd förslogs en aktör
prioriteras med en större summa - Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik - med
en ökning på 250 tkr. För att möjliggöra detta föreslog förvaltningen att den
procentuella uppräkningen skulle utebli för alla övriga aktörer 2023 - förutom
till de aktörer inom rambudgeten som regionstyrelseförvaltningen har treåriga
avtal med – Bergmancenter, Bungemuseet och Medeltidsveckan. I övrigt
föreslogs omfördelning och neddragning av stöd för ett antal aktörer, såsom
Visby Internationella Tonsättarcentrum, Romateatern AB, Gotlandståget med
flera.

Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se
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Förvaltningen uppdrogs att återkomma med ett annat förslag - att inte göra
neddragningar utan att möjliggöra utökat stöd för Körsbärsgården inom ramen
för extra stöd så att inga neddragningar skulle behöva göras på andra aktörer.
Förvaltningen skulle återkomma med ett förslag på fördelning av den
tvåprocentiga uppräkning som tillskjutits budgeten för 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför en jämn tvåprocentig uppräkning
för samtliga aktörer utifrån bedömningen att det delvis möter de utmaningar
det innebär att få tillbaka publik och deltagare efter pandemin samt de prisoch löneuppräkningar som skett under året. Syftet är att ge ytterligare stabilitet
hos befintliga aktörer under en osäker tid. Inga nya aktörer föreslås därför bli
beviljade stöd. Se bilaga med fördelning.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilaga:
Förslag till ny fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer för 2023 efter Kulturoch fritidsberedningens möte 22 11 08.

Region Gotland fördelar förstärkt stöd till kulturorganisationer med anledning av pandemin
Kulturorganisationer i fokus när första delen av stödpaketet till kulturen fördelas.
Genom det stödpaket Regionfullmäktige beslutar om 14 december kopplat till återstart för kulturen
ingår en särskild förstärkning på 2,7 miljoner till kulturorganisationer. Mest får aktörer som
Medeltidsveckan, Kulturföreningen Roxy, Bergmancenter, GKF och Stiftelsen Körsbärsgården, men
även aktörer som tidigare inte tilldelats verksamhetsstöd men som anses ha särskilda behov eller
stärker vissa konstområden får ett tillfälligt stöd för att kunna satsa på sin verksamhet, tex Gotlands
bildningsförbund och Svensk Form Gotland. Tilldelningen är baserad på ansökningar som inkommit
till Region Gotland från kulturorganisationer som sökt verksamhetsstöd för 2022 och är fördelad
utifrån,






en procentuell uppräkning på 10% till kulturorganisationer som beviljats verksamhetsstöd för
2022.
enskilda bedömningar av större insatser till organisationer utifrån 1) pandemidrabbade
aktörer/områden 2) i förhållande till starka och svaga kultur/konstområden samt 3) i
förhållande till hur många medlemmar eller deltagare som engageras i verksamheten.
beviljat krisstöd av KUR
beviljade medel ur förstärkta arrangemangsstöd 2021

Ett maxtak för fördelningen till enskilda aktörer har satts till 200 000 kr. Av inkomna ansökningar från
nya aktörer som inte tidigare fått verksamhetsbidrag har en individuell behovsprövning gjorts utifrån
starka och svaga konst- och kulturområden i förhållande till övriga kulturorganisationer samt i
förhållande till hur många medlemmar eller deltagare som engageras i verksamheten.
Bakgrund
Pandemin har kraftigt påverkat möjligheter för konstnärer och kulturaktörer att vara verksamma och
för publiken att delta i kulturlivet. Regeringens återstartsutredning Från kris till kraft pekar på behov
av insatser på kort- och lång sikt, på flera nivåer samt inom alla konstområden. Stödpaketet som
beslutades av Regionstyrelsen 26 nov har tagits fram mot bakgrund av återstartsutredningens
slutsatser, men framför allt utifrån de specifika behov som finns i kulturlivet på Gotland.
Fokus i stödpaketet, som totalt uppgår till 5,7 mkr, ligger på hur det fria kulturlivet kan stödjas samt
hur kopplingar mellan det fria kulturlivet och länsinstitutionerna kan stärkas. Särskilda uppdrag,
tillfälligt verksamhetsstöd till kulturorganisationer, återstartsstöd till länskulturinstitutioner samt
utökade inköp till Region Gotlands konstsamling ingår.
Bedömningen och fördelningen av tillfälligt verksamhetsstöd 2021 har gjorts av avdelningschef Kultur
och Fritid, enhetschef Kulturenheten, kulturutvecklare Kulturenheten, med stöd från
kulturkonsulenterna.

Fördelning stöd kulturorganisationer
Medeltidsveckan
Bungemuseet AB
Gotlands Hembygdsförbund
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
Bläse Kalkbruksmuseum
Gotlands Försvarsmuseum

200 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
4 000 kr
50 000 kr
1 000 kr

Lärbro Hembygdsförening

20 000 kr

Stiftelsen Vike Minnesgård

0 kr

Fårö Hembygdsförening

10 000 kr

Föreningen Gotlandståget

20 000 kr

Bergmancenter - AVTAL
Tonsättarskolan
Kulturföreningen Roxy
Grafikgruppen

150 000 kr
50 000 kr
200 000 kr
50 000 kr

GKF - Gotländska Konsthantverkare och Formgivare

150 000 kr

Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik

150 000 kr

Teater Unga Roma

100 000 kr

Teaterambulansen

75 000 kr

Kulturförening Balans i Fokus

75 000 kr

Romateatern

50 000 kr

Musikaliska sällskapet

25 000 kr

Visby Allmänna Sångförening

10 000 kr

KUNO - Kulturförening Norra Gotland

50 000 kr

Sudrets Teaterförening

50 000 kr

Nordrets Scen och Bio

50 000 kr

Riksteatern Gotland

10 000 kr

Folkets Bio
Visby Folkdansgille
Gotlands Kulturrum

150 000 kr
0 kr
8 500 kr

Ideella föreningen LANGSKA

50 000 kr

Textil Gotland

50 000 kr

Gotlands Läns Hemslöjdsförening

90 000 kr

Svensk Form Gotland
Ann Wolff foundation Gotland
NyCirkus Gotland

100 000 kr
0 kr
50 000 kr

Gotlands Bildningsförbund

200 000 kr

Östersjöns Författar- och översättarcentrum, ÖFÖC

100 000 kr

Baltic Art Center, BAC,

100 000 kr

Visby Internationella Tonsättarcentrum, VICC,

105 000 kr
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Informationsärende om
taltidningsverksamheten

Ärendenummer: RS 2022/1482
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av taltidningsverksamheten utifrån nuvarande och framtida
målgruppers behov samt utifrån omvärldsbevakning och ge förslag på
hur utveckling kan se ut.
Sammanfattning

Region Gotland har bedrivit taltidningsverksamhet sedan 1976. Länsbiblioteket
har fortfarande ansvar för taltidningsverksamheten, som nu också ingår i
kultursamverkansmodellen. Verksamheten drivs av en redaktör på en 75 %
tjänst.
Taltidningen vänder sig till de som av olika anledningar inte kan läsa tryckt
text. Det kan vara synskadade, rörelsehindrade, dyslektiker/personer med läsoch skrivsvårigheter, afatiker, långtidssjuka och hörselskadade som behöver
hörträna. Majoriteten av läsarna är personer som drabbats av åldersrelaterad
synnedsättning. Tidningen är kostnadsfri och kommer ut en gång i veckan på
cd för de som önskar, men det går också att lyssna direkt på Region Gotlands
hemsida, samt digitalt i en Daisy-spelare. Tidningen är redaktionellt
egenproducerad och innehåller lokala nyheter, information från Region
Gotland, kultur och nöje, talbokstips, föreningsmeddelanden, evenemangstips,
reportage och intervjuer.
Varje vecka skickas ca 140 cd-skivor ut till prenumeranter. Siffran sjunker varje
år, dels för att flera prenumeranter börjar lyssna digitalt via sin Daisy-spelare
eller på hemsidan, dels för att prenumeranter avlidit. Av skivorna som skickas
ut går omkring 20 till äldreboenden och andra institutioner för lyssning i grupp.
Den exakta siffran över lyssnare är svårbedömd, det rör sig om totalt ca 300
personer.
Systemet av region- och kommuntaltidningar i Sverige är fragmenterat och
förutsättningarna är olika beroende på var i landet läsaren bor. Idag ges två av
de regionala taltidningarna ut av regionala (läns-)biblioteksverksamheter
(Östergötland och Gotland). Det är vanligare att regionala taltidningar ges ut av
kommunikationsavdelningen eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen. På
Gotland kan man även prenumerera på GT:s eller GA:s taldagstidningar och
får då tillgång till hela innehållet genom talsyntes för samma pris som en vanlig
prenumeration.
Taltidningen är mycket uppskattad av lyssnarna och SRF Gotland.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-08

Bedömning

Informationen tas emot och godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Oscar Lindster (S) yrkar tillägg till beslutspunkt: Regionstyrelsen ger
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
taltidningsverksamheten utifrån nuvarande och framtida målgruppers behov
samt utifrån omvärldsbevakning och ge förslag på hur utveckling kan se ut.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
eget tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08
Sammanställning av telefonintervjuer med prenumeranter av Gotlands
taltidning 2013 KFN 2013/290
En taltidning i takt med tiden: 18 förslag för likvärdig nyhetsläsning (Myndigheten för
tillgängliga medier 2021)
https://www.mtm.se/contentassets/728cfd9de5c248df876d71c2dc0e6b0f/talt
idningsutredning-en-taltidning-i-takt-med-tiden.pdf
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2022/1482
8 november 2022

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Informationsärende Taltidningsverksamheten
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Region Gotland har bedrivit taltidningsverksamhet sedan 1976. Länsbiblioteket har
fortfarande ansvar för taltidningsverksamheten som nu också ingår i
kultursamverkansmodellen. Verksamheten drivs av en redaktör på en 75%-tjänst.
Taltidningen vänder sig till de som av olika anledningar inte kan läsa tryckt text. Det
kan vara synskadade, rörelsehindrade, dyslektiker/personer med läs- och
skrivsvårigheter, afatiker, långtidssjuka och hörselskadade som behöver hörträna.
Majoriteten av läsarna är personer som drabbats av åldersrelaterad synnedsättning.
Tidningen är kostnadsfri och kommer ut en gång i veckan på cd för de som önskar,
men det går också att lyssna direkt på Region Gotlands hemsida, samt digitalt i en
Daisy-spelare. Tidningen är redaktionellt egenproducerad och innehåller lokala
nyheter, information från Region Gotland, kultur och nöje, talbokstips,
föreningsmeddelanden, evenemangstips, reportage och intervjuer.
Varje vecka skickas ca 140 cd-skivor ut till prenumeranter. Siffran sjunker varje år,
dels för att flera prenumeranter börjar lyssna digitalt via sin Daisy-spelare eller på
hemsidan, dels för att prenumeranter avlidit. Av skivorna som skickas ut går omkring
20 till äldreboenden och andra institutioner för lyssning i grupp. Den exakta siffran
över lyssnare är svårbedömd med det rör sig om totalt ca 300 personer.
Systemet av region- och kommuntaltidningar i Sverige är fragmenterat och
förutsättningarna är olika beroende på var i landet läsaren bor. Idag ges två av de
regionala taltidningarna ut av regionala (läns-)biblioteksverksamheter (Östergötland
och Gotland). Det är vanligare att regionala taltidningar ges ut av kommunikationsavdelningen eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen. På Gotland kan man även
prenumerera på GT:s eller GA:s taldagstidningar och får då tillgång till hela innehållet
genom talsyntes för samma pris som en vanlig prenumeration.
Taltidningen är mycket uppskattad av lyssnarna och SRF Gotland.
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Ärendebeskrivning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att
skapa jämlika levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhället fullt ut för alla. Att
Sverige ska kännetecknas av delaktighet och jämlika möjligheter till inflytande är ett
demokratipolitiskt mål i Sverige. Taltidningsverksamhet är ett sätt att bidra till dessa
mål.
”På tal om Gotland” är Region Gotlands taltidning. Den första taltidningen på
Gotland skapades 1964 av ideella krafter. 1976 tog kulturnämnden och
länsbiblioteket över ansvaret och kostnaderna för taltidningen. Länsbiblioteket har
fortfarande ansvar för taltidningsverksamheten som nu också ingår i
kultursamverkansmodellen. Taltidningsverksamheten drivs av en redaktör på en
75%-tjänst. Bibliotekens enhetschef är redaktörens personalchef.
Taltidningen vänder sig till de som av olika anledningar inte kan läsa tryckt text. Det
kan vara synskadade, rörelsehindrade, dyslektiker/personer med läs- och
skrivsvårigheter, afatiker, långtidssjuka och hörselskadade som behöver hörträna.
Tidningen är kostnadsfri och kommer ut en gång i veckan på cd för de som önskar,
men det går också att lyssna direkt på Region Gotlands hemsida (genom knapparna
Lättläst och Tillgängligt, högst upp på sidans högra hörn), samt digitalt i
taltidningsspelare (Daisyspelare). Under sommaren ges tidningen ut varannan vecka
med nöjen- och evenemangstips. Under 2021 gavs 40 nummer av tidningen ut.
Tidningen är redaktionellt egenproducerad och innehåller lokala nyheter, information
från Region Gotland, kultur och nöje, talbokstips, föreningsmeddelanden,
evenemangstips, reportage och intervjuer.
Varje vecka skickas ca 140 cd-skivor ut till prenumeranter. Siffran sjunker varje år,
dels på grund av att flera prenumeranter väljer att gå över till att lyssna digitalt via sin
Daisy-spelare eller på hemsidan, dels för att prenumeranter avlidit. Av skivorna som
skickas ut går omkring 20 till äldreboenden och andra institutioner för lyssning i
grupp. Den exakta siffran över lyssnare är därför svårbedömd med det rör sig om
totalt cirka 300 personer. Av dem är det cirka 50 som gått över till att lyssna digitalt,
och cirka 50 som lyssnar på hemsidan.
Under coronapandemin fokuserade redaktören på att få ut aktuell och relevant
medborgarinformation om corona-situationen på Gotland. Ljudspåret som normalt
innehåller evenemangstips fick helt ge plats för corona-information från Region
Gotland, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Taltidningen har idag inget samarbete med regionens kommunikationsavdelning utan
redaktören letar själv fram aktuell information till spåret Region Gotland informerar som
finns med i varje nummer av tidningen.
Redaktionen samarbetar med Synskadades Riksförbund Gotland (SRF), Syncentralen
och bibliotekens talboksavdelning. I uppdraget som redaktör ingår även
Inläsningstjänst. Det innebär att redaktören - i mån av tid - läser in texter på
önskemål från medborgare, t ex kursmaterial och årsmöteshandlingar för SRF.
Systemet av region- och kommuntaltidningar i Sverige är fragmenterat och
förutsättningarna är olika beroende på var i landet läsaren bor. Tidigare var det
vanligt att taltidningar gavs ut av den regionala (läns-)biblioteksverksamheten. Idag är
det bara taltidningarna i Östergötland och på Gotland som drivs av regional
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biblioteksverksamhet. Regionala taltidningar ges idag oftare ut av motsvarande
kommunikationsavdelning eller hälso- och sjukvårdsförvaltning. Det är vanligare att
taltidningar ges ut av kommuner, men också av SRF och privata företag, t ex Iris
Media. På Gotland kan man även prenumerera på Gotlands Tidningars eller
Gotlands Allehandas taldagstidningar och får då tillgång till hela innehållet genom
talsyntes för samma pris som en vanlig prenumeration. Läsare som är betalande
prenumeranter på en taldagstidning har också möjlighet att få en region- och
kommuntaltidning via MTM:s taltidningstjänst.
Enligt Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) prenumerationsregister är den
stora majoriteten av taldagstidningsläsarna i Sverige personer som drabbats av
åldersrelaterad synnedsättning. 63 procent av läsarna är 80 år eller äldre. Endast 12
procent är yngre än 65 år. Taldagstidningsläsarna är i den åldersgrupp där
papperstidningen som nyhetskanal är allra starkast. Detta överensstämmer också med
den övergripande bilden av lyssnarna av den gotländska regionala taltidningen.
Taltidningen är mycket uppskattad av den lokala SRF-avdelningen där ordförande
nyligen uttryckt sig på detta sätt kring frågan om vad taltidningen betyder för
synskadade: ”Taltidningen har utvecklats till ett utmärkt forum för
samhällsinformation, föreningsinformation, aktuella reportage och
tilläggsinformation som berör synskadade på Gotland. Bra att den även kan läsas på
nätet för dem som behärskar datorn. Ett fåtal synskadade har den möjligheten. Det
stora flertalet synskadade är äldre personer och har aldrig haft någon dator.”
På tal om Gotland är medlem i TTF, Taltidningsproducenternas förening i Sverige
där redaktören sitter i styrelsen. Medlemmarna i TTF träffas varje år för en konferens
där man utbyter erfarenheter och kompetensutvecklas.
Bedömning

Informationen tas emot och godkänns.

Beslutsunderlag

Sammanställning av telefonintervjuer med prenumeranter av Gotlands taltidning
2013 KFN 2013/290
En taltidning i takt med tiden: 18 förslag för likvärdig nyhetsläsning (Myndigheten för
tillgängliga medier 2021)
https://www.mtm.se/contentassets/728cfd9de5c248df876d71c2dc0e6b0f/taltidning
sutredning-en-taltidning-i-takt-med-tiden.pdf
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Verksamhetsstöd RF-SISU Gotland 2023

Ärendenummer: RS 2022/1487
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

RF SISU Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 470 000 kronor för
verksamheten inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom
Sisu under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2023.
Sammanfattning

RF-SISU Gotland presenterar verksamhetsinriktning och verksamhetsplan
inför 2023 och baserat på att dessa bedöms kunna uppfyllas samt att det
regionala uppdraget genomförs bedöms att det budgeterade beloppet av
verksamhetsstöd ska betalas ut. Avstämning av verksamhetsinriktning sker
kontinuerligt. I och med fastställande av Fritidsplan under 2023 ,kommer en
revidering av avtalet inför 2024 att göras utifrån innehållet i Fritidsplanen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat
stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett
belopp riktat särskilt till RF-SISU Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp
betalas ut till RF-SISU Gotland mot inlämnande av föregående års
årshandlingar.
I sitt underlag har RF-SISU Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar
och insatser verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas
och följs upp kontinuerligt under året.
Under 2023 fastställs Fritidsplanen och i och med det kommer även avtalet
med RF-SISU Gotland att ses över. Detta för att jobba med måluppfyllelse för
Fritidsplanen så optimalt som möjligt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-19
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Handläggare Per Wallstedt, fritidsstrateg

Ärende RS 2022/1487
Datum 19 oktober 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd RF-SISU Gotland 2023
Förslag till beslut



RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 470 000 kronor för
verksamheten inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom
Sisu under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2023.

Sammanfattning

RF Sisu Gotland presenterar verksamhetsinriktning och verksamhetsplan inför
2023 och baserat på att dessa bedöms kunna uppfyllas samt att det regionala
uppdraget genomförs bedöms att det budgeterade beloppet av
verksamhetsstöd ska betalas ut. Avstämning av verksamhetsinriktning sker
kontinuerligt. I och med fastställande av Fritidsplan under 2023 kommer en
revidering av avtalet inför 2024 att göras utifrån innehållet i Fritidsplanen.
Ärendebeskrivning

Under många år har RF Sisu Gotland fått stöd från Region Gotland baserat på
antal medlemmar i föreningarna som omfattas av distriktsförbunden. RF Sisu
Gotland har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och medlen är ett
regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är angett och villkor
ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i
dialog med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserats
på á-priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och
kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet,
vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU överskrids. År 2016
beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla. Förvaltningen genomför nu
en bidragsöversyn och den kommer även omfatta detta stöd.
Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av Gotlands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU Gotland. GI:s, (stödja,
leda och företräda) och SISU:s (folkbildning, utbildning) uppdrag finns
fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
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Det regionala uppdraget innebär att RF Sisu Gotland inom sitt
verksamhetsområde ska:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF Sisu Gotlands
verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via RF Sisu Gotland att
specialdistriktsförbunden kan utföra sina åtaganden
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att
delta i, och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland.
Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället.
Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras
kompetenser. Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
4) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra
stödet till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom
att
genomföra 1-2 möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn
om föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd
till idrotten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat
stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett
belopp riktat särskilt till RF Sisu Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp
betalas ut till RF Sisu Gotland mot inlämnande av föregående års
årshandlingar.
I sitt underlag har RF Sisu Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar och
insatser verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas och
följs upp kontinuerligt under året.
Under 2023 fastställs Fritidsplanen, och i och med det kommer även avtalet
med RF-Sisu Gotland att ses över. Detta för att jobba med måluppfyllelse för
Fritidsplanen så optimalt som möjligt.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ärende RS 2022/1487
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Verksamhetsinriktning 2022-2023
Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda och prioritera verksamheten för
RF-SISU Gotland de två nästkommande åren, samt att fokusera på ledorden stödja, leda,
företräda, utveckla och utbilda och samordna idrotten på Gotland i gemensamma frågor.
Verksamhetsinriktningen för Gotlandsdistriktet har sin plattform och stöd i den centrala
idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning

Utmaningar 2022-2023 gotländsk idrott
RF-SISU Gotland är stödorganisation till 184 medlemsföreningar, fördelat på 51 idrotter och
har en betydande roll i ett varierande och meningsfullt fritidsutbud. 2019 genomfördes över 31
790 sammankomster fördelat på 308 999 deltagartillfällen för idrottare i åldern 7-25 år. Idrottens spridning är från Fårö i norr till Sundre i söder och det går att hitta idrottsföreningar i
nästan varje socken. Av våra 184 föreningar erbjuder 110 föreningar aktiviteter för barn och
ungdomar men under pandemin har antalet minskat till 103. Effekterna av pandemin visar sig
tydligt i denna målgrupp då 2020 medförde ett tapp på 12 % i genomförda sammankomster
och 11% i deltagartillfällen.
Välutbildade ledare är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Tillsammans med
våra SDF genomför vi all ledarutbildning inom den gotländska idrotten men även den
generella grundtränarutbildningen som genomgått en uppdatering till form och innehåll.
Gotländsk idrott ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och
vill träna och tävla i en idrottsförening under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög
rekrytering av barn, men även att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten, oavsett
om de vill motionera, träna, tävla, vara ledare eller funktionär.
Ledorden är: Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta så behöver föreningsmiljön vara trygg, utvecklande och glädjefylld Alla
oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska känna gemenskap i en
idrottsförening. För att locka fler behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings- och
tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver säkerställas. En stor
del av föreningsledarnas tid och föreningens resurser går idag åt till att underhålla
idrottsanläggningar.
Som stödorganisation har idrottsrörelsen ett ansvar att bibehålla det engagemang som 3 500
ideellt arbetande ledare genomför årligen. Vi genomför processarbeten med våra SDF och IF
för att säkerställa detta.
Idrotten på Gotland jobbar för att alla ska känna sig välkomna i den lokala idrottsföreningen.
Att jobba med attityder och värderingar är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.
Via folkbildningen genomförs kontinuerligt diskussioner om allas rätt att vara med oavsett
kön, sexuell läggning, religionstillhörighet, bakgrund eller ambition.
Detta genomförs återkommande i ledarutbildningar och föreningsutvecklingsprocesser.

Svensk idrotts värdegrund är
• Glädje och gemenskap 		
• Allas rätt att vara med 		

• Demokrati och delaktighet
• Rent spel
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Gotländsk idrott är viktig för det gotländska samhället, vi är delaktiga i ett 20-tal råd,
partnerskap och nätverk. Allt ifrån att säkerställa goda förutsättningar för våra idrottares
resande till att utveckla en av våra viktigaste näringar, besöksnäringen. Idrottens betydelse,
med 120 000 gästnätter, är stor för det gotländska samhället. Vårt engagemang omfattar
givetvis även landsbygdsutveckling och god tillgänglighet till idrottsmiljöer. Vårt jobb med att
skapa förutsättningar för ungdomar som vill utvecklas i sitt idrottande och bo kvar under
gymnasietiden innebär att vi måste fortsätta skapa regionala förutsättningar i samverkan med
Region Gotland. Tröskelsänkande aktiviteter görs för att inkludera fler barn och ungdomar,
bland annat via rörelsesatsningen, fokus på idrottssvaga områden och samverkan med
gotländska skolor.
Vi har ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games
Association) deltar vi i NatWest Island Games, förberedelser inför tävlingarna 2023 har inletts.
En strategi för våra idrottsevenemang behöver vi också ta fram. Under 2022-2023 kommer vi
fortsätta erbjuda stöd i att digitalisera föreningslivets administration. Vår ambition är att bli en
än starkare aktör för folkhälsa på Gotland.

Strategi 2025

Svensk idrottsrörelse har identifierat utmaningar och tagit fram en strategi mot 2025.
De strategiska målen är beskrivna nedan:

1 Livslångt idrottande

Övergripande mål
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet. Alla ska känna sig välkomna oavsett bakgrund och
förutsättningar. Vi vill att rekryteringen av barn ska vara fortsatt hög. Föreningsmiljön behöver
därför vara glädjefylld och utvecklande med plats för nya tränings- och tävlingsformer. Även
det starka ledarskapet kännetecknar denna föreningsmiljö. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga
framgångar internationellt.

2 Idrottens värdegrund är vår styrka

Övergripande mål
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund som bygger på följande fyra områden:
glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. All
verksamhet inom idrottsrörelsen ska genomsyras av värdegrunden och bedrivas i enlighet med
idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. För att uppnå detta är folkbildning och utbildning
viktiga inslag.

3 Idrott i förening

Övergripande mål
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att
idrotta i förening. För att uppnå detta behöver medlemskapet moderniseras och möjligheterna
till engagemang förenklas. Även här är folkbildning och utbildning viktiga inslag, särskilt för
ledare inom området föreningsutveckling. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer
behöver öka.

4 Idrotten gör Sverige starkare

Övergripande mål
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör genom utveckling inom de strategiska
områdena. Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka och Idrott i förening,
resulterar sammantaget i att idrottsrörelsen blir en ännu starkare samhällsaktör än idag.
Politiker och andra beslutsfattare behöver bli medvetna om den samhällsnytta idrotten bidrar
med. För att lyckas med detta behöver den gemensamma opinions- och påverkanskraften
ytterligare stärkas.
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Samhället förändras i allt snabbare takt och
idrottsrörelsen står inför utmaningar

Det står klart att svensk idrott måste göra något annorlunda för att närma sig de övergripande
målen inför 2025. Verksamhetsinriktningen utgår från fem utvecklingsresor som har
identifierats under svensk idrotts strategiska arbete och har kompletterats med en sjätte
Gotlandsspecifik resa.
De benämns som utvecklingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan mot de
övergripande målen 2025. RF-SISU distrikten ska företräda, stödja, leda och samordna
idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt verka för och bidra till
idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.
All verksamhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer, Vi bedriver idrott i föreningar för
att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet samt Vi erbjuder folkbildning i
idrottsföreningar för att ge kunskap, kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU Gotland är lokalt närvarande för att möta och stödja föreningarnas utveckling med
anpassade insatser. Samverkan sker med SF och dess regionala organisation.
Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025 och de fyraåriga insatserna som beskrivs i den
strategiska planen, är nedanstående verksamhet särskilt prioriterat 2022-2023.

Utvecklingsresorna
1. En ny syn på träning och tävling
3. Inkluderande idrott för alla
5. Ett stärkt ledarskap 			

2. En modern förening som engagerar
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
6. Idrotten gör Gotland starkare
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UTVECKLINGSRESA 1
En ny syn på träning och tävling
Önskat läge 2025
År 2025 har vi en hållbar idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett
ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling
utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av
rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer.
Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och
förbättra sin prestation. Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande
som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler
utövare totalt sett, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.
Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemesamt.
De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och
med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom
idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem
och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är
naturligt att idrotta i en förening under hela livet.
Läget inför 2022
Vi har under de senaste åren sett nya former för idrottande ta form som leder idrottsrörelsen
mot målbilden 2025. Men det finns dock mycket kvar att göra för att alla, oavsett ambition,
prestationsnivå, ålder, kön, ekonomi och andra förutsättningar ska kunna delta utifrån sina
villkor. Precis som 2015 är den vanligaste idrottsutövaren elva år och utifrån de särskilt svåra
effekterna som rådande pandemi orsakat är det av yttersta vikt att vi gemensamt, tålmodigt
jobbar för en förändring.
Under 2022-2023 ska vi:
• Samordna och stödja SDF och IF att skapa idrottsmiljöer som är utvecklande, trygga och
inkluderande för att attrahera och behålla fler inom föreningsverksamheten.
• Stödja SDF och IF:s återstartsarbete efter pandemin.
• Stödja och samordna SDF och IF:s arbete med att öka barn och ungdomars delaktighet i att
forma verksamhet.
• Samordna och stödja SDF och IF för att utveckla organisation och individ i att utveckla
konkurrenskraftiga elitidrottsmiljöer enligt #elitidrott2030.
• I samarbete med Region Gotland hitta former för att förbättra folkhälsan.
• Tillsammans med SDF och idrottsföreningarna vidareutveckla Samsyn Gotland.
• Tillhandahålla idrottsövergripande utbildningar för tränare och ledare.
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UTVECKLINGSRESA 2
Den moderna föreningen engagerar
Önskat läge 2025
2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och
inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att
engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och
utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål. Människor vill engagera sig och är
stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya
former där grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen. Föreningens
möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje,
gemenskap och öppenhet.
Läget inför 2022
Förändringar i samhället medför att stora krav ställs kring utformningen av föreningen. Det
går inte att bortse från kommersialiseringen och hur den påverkar den ideella föreningen. För
att tydliggöra relevansen och bidra till att navigera i den nya kommersialiserade värden
behöver idrottsrörelsen förstärka bilden av hur och i vilken utsträckning vi levererar
samhällsnytta. Vi måste också tydligare framhäva vår värdegrund och de sociala värden som
finns och som genereras i den ideella föreningen.
Vi behöver säkerställa kunskapen om den ideella föreningen och medlemsdemokratin genom
ett levande samtal. Om hur vi skapar en föreningsmiljö som gör att alla känner sig välkomna
och känner att de kan påverka den verksamhet de befinner sig i.
Hållbarhet är en viktig framtidsfråga i samhället. Att öka förståelsen och kunskapen gällande
hållbarhet blir viktig för att skapa förutsättningar för föreningarnas möjligheter att bidra till
en socialt och miljömässigt hållbar idrottsrörelse och vara relevanta i framtiden.
Under 2022-2023 ska vi:
• Etablera en modell för administrativt stöd till förbund och föreningar som bygger på
digitaliserade och effektiviserade processer.
• Tillhandahålla kunskap och stöd kring engagemang, medlemskap, ledning, organisering
och ideellt arbete i förening.
• Genom folkbildningen öka kunskapen i syfte att utveckla hållbara föreningar.
• Tillhandahålla kunskap och stöd för idrott hela livet i förening, utveckla systematik för att
rekrytera äldre.
• Stödja IF i utvecklingsarbete kring former för motionsidrott.
• Utveckla den digitala mognaden internt, med hybrida konferenser och utbildningar.
• Etablera en modell för barn- och ungdomsinflytande.
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UTVECKLINGSRESA 3

Inkluderande idrott utifrån individens förutsättningar
Önskat läge 2025
2025 känner sig alla människor i olika åldrar med olika förutsättningar, bakgrund och förmåga
välkomna till en idrottsförening. Träning utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar
rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige.
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens
ekonomiska förutsättningar eller var man är bosatt.
Läget inför 2022
Idrottsrörelsens inkluderingsarbete har de senaste sex åren utvecklats från att inledningsvis
inriktats på att tillfälliga aktiviteter riktade till separata målgrupper, till att idag ha mer fokus
på att inkludera fler genom att synliggöra normer och motverkande av strukturer. Ambitionen
är fortsatt att utveckla föreningen och verksamheten så att alla är och känner sig välkomna. Vi
ser fortfarande tydliga mönster av vilka grupper som har tillgång till att idrotta i förening.
Pandemin har försvårat utvecklingen men vi kan se nya kreativa lösningar och former växa
fram. All form av förändring börjar med medvetenhet
Under 2022-2023 ska vi:
• Stödja och samordna SDF och IF:s inkluderingsarbete med fokus på normer, strukturer
och socioekonomiska utmaningar i syfte att öka deltagande av underrepresenterade
grupper.
• Jobba med att stärka idrotten i idrottssvaga områden.
• Utveckla kompetensstöd för att stödja idrott för personer med funktionsnedsättning
• Stödja SDF och IF med att utveckla idrottsverksamhet för målgruppen +65.
• Genom folkbildning i föreningar ”se bortom inkluderingen”.
• Höja medvetandegraden och kunskapsnivån, genom utbildning och folkbildning, kring
normer och strukturer inom idrotten.
• Öka kunskap om och synliggöra behov av fler hållbara anläggningar och idrottsmiljöer.

8

UTVECKLINGSRESA 4
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. För Idrottsrö¬relsen är en jämställd verksamhet en
förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Alla ska ha samma makt att forma
idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att
utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg
gemenskap. Alla har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och
fördelning av uppdrag utformas så att alla har lika stora möjligheter att medverka. Att
Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet är en självklarhet.
Läget inför 2022
Idrottsrörelsens strategiska beslut kring kön och representation har förflyttat oss en bit mot
de uppsatta målen för jämställdhet som främst handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma
makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Ett tydligare fokus på kvalitativa
delar behövs för att stärka arbetet och långsiktigt säkerställa miljöer där alla oavsett kön eller
könsidentitet kan utvecklas. Styrelse och valberedningar behöver på ett tydligare sätt bära
jämställdhetsfrågan. Att arbeta med jämställdhetsintegrering och att se över normer är
fortsatt viktigt framåt och ett avgörande område för den idrottsliga utvecklingen.
Under 2022-2023 ska vi:
• Jämställdhetsarbetet integreras i den ordinarie verksamhet i den gotländska
idrottsrörelsen.
• Stödja SDF och IF:s styrelser och valberedningar i jämställdhetsarbetet med fokus på
jämställdhetsintegrering i praktiken.
• Stödja SDF och IF i att identifiera och utmana normer kring kvinnor, män och icke binära/
transpersoner.
• Stärka kunskapen avseende jämställdhet för att utgöra ett bättre stöd för förbund och
föreningar.
• Säkerställa att samtliga utbildningar och mötesplatser genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning avseende jämställdhet i förbund och
föreningar, göra ”ett steg till”.
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UTVECKLINGSRESA 5
Ett stärkt ledarskap
Önskat läge 2025
2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare,
ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna
för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation. Svensk idrott har
attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och
värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för
framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.
Läget inför 2022
Ledare och tränare har en central roll för att attrahera människor att engagera sig i idrotten
oavsett kön och bakgrund. Ledarens och tränarens kunskap, kompetens och sätt att möta
varje individ utifrån dess förutsättningar och behov, är grunden för ett långsiktigt och hållbart
idrottande. Omvärlden förändras i en snabb takt och vi behöver kontinuerligt fylla på med ny
kunskap och nya perspektiv. För att lyckas med det behöver vi skapa ett utbildningsutbud som
rustar ledare och tränare med relevant och aktuell kunskap som görs begriplig, användbar och
tillämpad till dess vardag. Det kommer att krävas olika former av folkbildnings- och
utbildningsinsatser. Insatser där vi på ett naturligt och medvetet sätt använder både de digitala
och fysiska miljöerna för att nå full effekt beroende på syfte, mål och målgrupp
Under 2022-2023 ska vi:
• Stärka idrottsledarens roll i det gotländska samhället
• Tydliggöra och fortsätta implementeringen av idrottsrörelsens etiska kod i syfte att
förstärka idrottens värdegrund.
• Synliggöra och kommunicera det ideella ledarskapet.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning tillsammans med ledare, tränare och anställda med fokus på idrottens idé och värdebaserade ledarskap.
• RF-SISU Gotland arrangerar all idrottsledarutbildning på Gotland.
• Stödja organisationsledarskapet i idrotten med bland annat kompetensutveckling.
• Utbilda ledare och föreningar i Trygg Idrott.
• Öka antalet ledare i underrepresenterade målgrupper.
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UTVECKLINGSRESA 6
Idrotten på Gotland, en viktig samhällsaktör
Önskat läge 2025
2025 har den gotländska idrotten en stark position i det gotländska samhället. Idrotten är
en självklar aktör i den viktiga besöksnäringen. Gotländsk idrott erbjuder verksamhet för all
åldrar och ambitioner. Vi är en självklar samverkanspart för förebyggande och rehabilitering
av sjukdomar via vårt folkhälsoarbete. Idrotten är en bidragande orsak till att Gotland upplevs
som en magisk plats. Idrotten är för många det första mötet med gotländsk gästfrihet och gott
värdskap. Idrotten på Gotland erbjuder den naturliga mötesplatsen för nationella och
internationella idrottsmöten och vår samverkan med näringslivet möjliggör detta.
Läget inför 2022
Vi är inne i en period där Gotland ska implementera den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
ett flertal program som har bäring mot idrotten ska produceras, bland annat
fritidspolitiskprogram och en strategi för utveckling av anläggningar. En ny syn på folkhälsa
som bygger på idrott hela livet. För idrotten anpassade resor är avgörande för fortsatt
utveckling. Vi är inne i en ny programperiod för strukturfondsmedel .
Under 2022–2023 ska vi:
• Delta i det regionala tillväxtarbetet.
• Fortsätta vårt engagemang inom besöksnäringen och fortsätta stärka idrottens roll.
• Beskriva engagemanget, insatserna och förutsättningar för de ideella ledarna inom
idrotten.
• Synliggöra idrottens kraft via lyskraftsevenemang som Idrottsgala och idrottens dag.
• Fortsätta stärka idrottens roll i det gotländska samhället.
• Utveckla Gotlands roll i vårt internationella samarbete IGA.
• Delaktiga i framtagande av ett fritidspolitiskt program.
• Teckna generella avtal med lämpliga partners till nytta för den gotländska idrotten.
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Förutsättningar för utveckling

5 viktiga förutsättningar för utveckling i 2 eller flera av våra utvecklingsresor
Kommunikation
För att kunna skapa engagemang för förändringsresorna krävs att de är väl förankrade inom
idrotten och med de organisationer vi önskar samverka. En förutsättning för att lyckas med
detta är att vi stärker vår förmåga att kommunicera, att vi bedriver ett proaktivt
kommunikationsarbete och att vi integrerar kommunikation i alla delar av
verksamhetsinriktningen.

Bildning, utbildning och utveckling
Den stora förändringen mot 2025 behöver ske i var och en av våra föreningar. Kraften, motivationen och engagemanget till detta behöver komma inifrån. Vi bidrar till att locka fram,
förstärka och vidmakthålla detta genom ett varierat och uthålligt arbete med olika
bildningsinsatser. Föreningar där bildning, utbildning och utveckling är ständigt närvarande
frågor är också bättre rustade för de förändringsresor som ligger framför oss. Alla resor ställer
dessutom krav på kompetensutveckling.

Digitalisering
Idrottsrörelsen står inför en digital transformation på alla nivåer, något vi behöver rusta oss
för att kunna leda och stödja. Transformationen är helt nödvändig dels för att underlätta för
och avlasta ledarskapet i rörelsen och dels för att öppna upp vår rörelse för att bli mer
tillgänglig och inkluderande. Nya smarta digitala lösningar är relevanta i de flesta
utvecklingsresorna.

Medarbetare och arbetsmiljö
Våra medarbetare och deras relationer med föreningar, förbund och andra är alltjämt vår
viktigaste resurs. Vi behöver fortsatt och kontinuerligt arbeta med processer kring
rekrytering, personalutveckling och vårt interna arbete för ständiga små förbättringar.

Samverkan internt och externt
Vår ambition är att nå ut till och utveckla en samverkan med merparten av våra föreningar och
SDF samt att vidareutveckla relationen med Region Gotlands olika förvaltningar samt med
Länsstyrelsen. Dessutom fortsätta vår samverkan med gotländska idrottsrörelsen i ambition
att stärka förutsättningar för våra medlemmar.
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Verksamhetsplan
2023

Gotländsk idrott ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga,
vuxna och äldre kan och vill träna och tävla i förening under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vi
vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om
de vill motionera, träna eller tävla. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld.
Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska
känna gemenskap i föreningen. För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings och tävlingsformer
som efterfrågas och tillgång till anläggningar behöver säkerställas.
En stor del av föreningsledarnas tid och föreningens resurser går
idag åt till att underhålla idrottsanläggningar, som stödorganisation
har vi ett ansvar att bibehålla det engagemang som 3 500 ideellt arbetande ledare genomför årligen. Denna utmaning blir extra svår
i den utveckling som vi ser i samhället där pandemin följts av oroligheter i världen med följd av ökade elpriser och en ökad inflation.
RF-SISU Gotland har som stödorganisation till sina 184 medlemsföreningar fördelat på 53 idrotter en betydande del i ett varierat fritidsutbud.
Pandemiåren har varit tufft för hela samhället och så också för idrottsrörelsen. 2019 genomfördes över 31 790 sammankomster och nästan
308 999 deltagartillfällen i åldern 7-25 år. Vi såg reella och dramatiska
minskningar under 2020 och 2021 i barn och ungdomars idrottande
via LOK-stödsrapporteringen. Tillsammans med region Gotland har vi
adresserat utmaningar samt genomfört åtgärder via bland annat regionmiljonen och glädjande nog så börjar vi se effekter på en återhämtning.
Idrottens spridning är från Fårö i norr till Sundre i söder i nästan varje socken. 110 av våra 184 föreningar erbjöd aktiviteter för barn och
ungdomar (2019) under pandemin så var tappet, under pandemin
har antalet minskat till 103 (ca 7%), även här ser vi tecken på en återhämtning. RF-SISU Gotland genomför all ledarutbildning inom den
gotländska idrotten och även idrottens generella barn och ungdomsledarutbildningar via Idrottens studieförbund SISU-Idrottsutbildarna.

Idrotten på Gotland är beredd att ta ett extra ansvar för att hjälpa våra nysvenskar att hitta en plats i det gotländska samhället
via den lokala idrottsföreningen. Det målsätts via en mångfaldsplan och fokus på idrottssvaga områden Att jobba med attityder
och värderingar är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt. Via SISU-Idrottsutbildarna genomför vi kontinuerligt diskussioner om allas rätt att vara med, oavsett kön, sexuell läggning
religionstillhörighet, bakgrund eller ambition. Detta genomförs kontinuerligt i ledarutbildningar och föreningsutvecklingsprocesser.

Svensk idrotts värdegrund är:
- glädje och gemenskap
- demokrati och delaktighet
- allas rätt att vara med
- rent spel
Gotländsk idrott finns representerad i ett 20-tal råd, partnerskap och
nätverk. Det handlar om allt ifrån att säkerställa goda förutsättningar för
våra idrottares resande till att utveckla en av våra viktigaste näringar, besöksnäringen. Även vårt engagemang för landsbygdsutveckling och god
tillgänglighet till idrottsmiljöer sker i partnerskap och nätverk. Vårt jobb
med att skapa förutsättningar för ungdomar som vill utvecklas i sitt idrottande har medfört att kommande läsår (2022-23) deltar 135 ungdomar i
NIU (Nationellt Idrotts Utbildning), LIU (Lokal Idrotts Utbildning).
Vi har även ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games Association) är vi delaktiga i planeringen
för kommande spel. Förberedelsearbetet är i full gång och till sommaren
2023 räknar vi med att 120 gotlänningar deltar på Guernsey..
Vi jobbar med att vidareutveckla outdoorverksamhet, bland annat i OUT
Experience Gotland.

Verksamhetsplan 2023
Idrottsrörelsen har sedan sex år tillbaka jobbat intensivt med att möta
framtiden via vårt strategiska arbete, ”Strategi 2025”. RF-SISU Gotlandsstyrelse har jobbat fram en verksamhetsinriktning för 20202-23 som
strävar mot 2025 och som innehåller utvecklingsresor vi fokuserar på.
Utvecklingsresorna finns beskrivna i verksamhetsinriktningen. Verksamhetsinriktningen tog i demokratisk anda på stämman i mars av medlemsförbunden.
Det regionala uppdraget innebär att RF-SISU Gotland inom sitt verksamhetsområde ska:
1. Stödja SDF och IF
RF-SISU Gotlands uppdrag: betala ut stöd till specialdistriktsförbunden
inom RF-SISU Gotlands verksamhetsområde.
RF-SISU Gotland stödjer sina 53 idrotter och 184 föreningar genom regelbundna kontakter och verksamhetsanalyser. Inom uppdraget att stödja
våra medlemmar inom den gotländska idrotten ingår följande:
• Handlägga och fördela regionalt och statliga anslag.
• Vägleda kring LOK-stöd, projektstöd IF, antidoping-frågor, föreningsjuridik.
• Handlägga och fördela stöd för att rekrytera barn och ungdomar
inom ramen för projektstöd IF.
• Handlägga och fördela RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer inom ramen för projektstöd IF.
• Handlägga och fördela stöd till föreningar inom ramen för ”Regionmiljonen”
• Vägleda föreningar via våra interna och externa kontakter inom
nätverk som ekonomi, alternativa driftsformer, arbetsgivarfrågor,
skattefrågor samt andra stöd och utvecklingsmöjligheter.
• Verka för att idrottsföreningar och SDF använder administrativa
systemet IdrottOnline samt ge support i verksamhetssystemet.

• Utveckla föreningar och förbund i deras värdegrundsarbete och föreningsdemokrati
• Arbeta för att idrottsföreningar använder idrottens kontoplan.
• Stödjer föreningar i det reaktiva och proaktiva arbetet kring trygga
idrottsmiljöer
• Stödjer föreningar i jämställdhetsarbete
Dessutom genomför RF-SISU Gotland:
•
•
•
•
•
•

Bokföring för ca 15 föreningar och SDF
Lönehantering för mellan 10-15 föreningar och SDF
Samordnar ett gemensamt Idrottens Hus
Handhar ekonomin för s.k. kontaktpersonidrotter
Administrerat regionalt återstartsstöd
Förhandlar och sluter idrottsavtal inom områden som resor, boende,
kontorsmaterial etc.

2. Regionalt tillgängliggöra vår verksamhet, se till att föreningslivets verksamhet håller hög kvalitet samt bidra med kunskapsutveckling och förmedling
inom idrott- och folkhälsoområdet (bredd och spets).
RF-SISU Gotlands uppdrag: verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller
sociala hinder – möjlighet att delta i, och ta del av idrottsverksamheten. Hålla en
hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform för
idrottslig utveckling. Genomföra årlig undersökning där medlemmarna i föreningarna får svara på frågor om stöd och bidrag, förnyelse och utveckling samt frågor
om hur man upplever stödet från RF-SISU Gotland.
RF-SISU Gotland arbetar dagligen med att den gotländska idrotten ska utvecklas
till att så många som möjligt ska delta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att göra detta har vi organiserat vårt stöd i ett idrottsansvar
bland våra konsulenter som har i uppdrag att skapa dialog och genomföra utvecklingsarbeten med våra föreningar och förbund. Det kan handla om organisatoriska frågor som föreningen och dess uppbyggnad, organisation och funktion
eller värdegrundsfrågor såsom; barnrättsperspektivet, jämställdhet och mångfald
men även att vi ska vara ledande i att söka projekt som utvecklar den gotländska
idrotten. I uppdraget med att stärka kvalitén görs bland annat följande:

• Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete med frågor rörande barn-,
ungdoms- och vuxenidrottsverksamheten utifrån idrottens verksamhetsidé Idrotten vill, för att nå idrott hela livet.
• Stärka och utveckla idrottsföreningar genom att arbeta med idrottens
föreningslära och ekonomiska ansvarsfrågor.
• Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete via sociala och etiska
frågor såsom antidoping, ekonomiskt ansvar, barnrättsperspektiv och
värdegrundsfrågor.
• Arbeta för att alla beslut och all verksamhet ska präglas av ett mångfald- och jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda mål och Idrotten vill.
• Trygg idrott via sakkunniga inom barn och ungdomsidrott
Under 2023 kommer vi via projekt bland annat arbeta med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalisering
Folkhälsa, Idrott för Äldre
Psykisk ohälsa
Outdoor
Inkluderingsarbete
Jämställdhet/Dam och flickidrott
Skolsamverkan via rörelsesatsning
Demokratifrågor
Parasport
Hållbarhet
Idrottssvaga områden
Fritidsbanken, om finansieringsfrågan löses

3. Samordna, förmedla och bygga kunskap
RF-SISU Gotlands uppdrag: vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar
och övriga samhället. Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser.
RF-SISU Gotland ska i sitt uppdrag som sammanhållande aktör för den gotländska idrotten vara ledande och samordnande i frågor som idrottens roll för besöksnäring, gymnasial och eftergymnasial idrottsutbildning, internationellt utbyte via
Island Games.
Via studieförbundet ska den gotländska idrottsrörelsen erbjudas idrottsgemensamma utbildningar, bland annat: Grundutbildning föreningsledare, Grundutbildning för tränare (GUT), idrottens föreningslära (IFL) och utbildning i Idrott Online.

RF-SISU Gotland ska stimulera till debatt och dialog, på alla nivåer inom distriktet, i idrottsideologiska frågor utifrån värdegrunden som beskrivs i Idrotten vill.
Inom uppdraget samordna, förmedla och bygga kunskap görs följande:
Nätverk där RF-SISU Gotland företräder idrotten:
Kultur och Fritidsavdelningen:
• I anläggningsfrågor, bidragsfrågor och gemensamma projekt
• Besöksnäringsfrågor, samverkansgrupp
Länsstyrelsen:
• Social Hållbarhet
• Drogförebyggande Nätverk för ideella org.
Övriga förvaltningar inom regionen:
• Samverkansgrupp Idrottens Ö
• Trafikrådet
• Tillväxttråd
• Regionalt partnerskap
• Arbetsgrupp främja rörelse och hälsa
• Idrottsgymnasiet
• Kompetenscentrum
Övriga organisationer i samhället:
• Gotlands Förenade Besöksnäring
• Island Games Association
• MindShift Gotland, psykisk hälsa
• Tillväxt Gotland
• LAG, Leader Gute
• Samverkan civilsamhällets organisationer
• Länsbildningsförbundet
• Prodis, nätverk för antidopingarbete
Samordna den gotländska idrotten:
• NatWest Island Games – förbereda spelen 2023
• Idrottsgala
• NIU, LIU
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Fritidsbanken
• Besöksnäring
• Resestöd

Inom det folkbildande uppdraget planerar vi att nå minst 110 sektionsföreningar,
4 500 unika individer och 13 500 folkbildningstimmar under 2023. Dessutom ska
vi i vårat mångfaldsarbete se till att nå 330 deltagare med utomnordisk härkomst
samt 25 utbildningsgrupper för funktionsnedsatta.
4. Synliggöra och kommunicera
RF-SISU Gotlands Uppdrag: Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och Fritidsavdelningen, synliggöra stödet till idrotten gentemot föreningsliv och andra
samarbetspartners genom att genomföra 1-2 möten med föreningslivet per år.
I vårt uppdrag och i vårt sätt att organisera oss med idrottsansvar hos respektive
konsulent:
• genomföra föreningsträffar i samverkan med KFA i syfte att lyssna och beskriva de stödformer och bidrag som finns för föreningslivet.
• genomföra en fysisk ordförandekonferens samt 4 digitala
• ha en uppdaterad hemsida där information finns.
• kontinuerligt kommunicera viktiga händelser till våra medlemmar via bland
annat sociala medier.
• bygga en bra relation med media.

Visby 2022-10-24
KFA / Angelica Andersson-Fihn / Per Wallstedt

Rekvirering av Distriktsidrottsstödet för RF SISU Gotland & SISU
Idrottsutbildarna Gotland
RF-SISU Gotland som Länsidrottsförbund och med uppdrag att
samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland äskar härmed
2023 års distriktsstöd på 1.470.000 kr (1.440.000 med 2%
indexuppräkning) och Distriktsstödet fördelas med 50% till alla våra 53
idrotter enligt stämmobeslut.
SISU Idrottsutbildarna äskar 640.000 kr för samma period. För det
folkbildande uppdrag som RF SISU har inom den Gotländska idrotten.
I samband med äskandet bifogas vår tvååriga verksamhetsinriktning, som
antogs av stämman 2022. Samt verksamhetsplanen för år 2023.

RF SISU Gotland

Bo Ronsten
Distriktsidrottschef

Bilaga:

Verksamhetsinriktning 2022-23
Verksamhetsplan 2023

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-08
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Begäran om tilläggsanslag

Ärendenummer: RS 2022/1058
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att skrivelsen är besvarad.
Sammanfattning

I augusti inkom IK Graip med en skrivelse med begäran om tilläggsanslag till
deras befintliga driftsavtal. Detta med anledning av de stigande elpriserna.
Samma utmaning identifierades snabbt skulle drabba många föreningar. I och
med detta inleddes ett ärende, RS 2022/1432 Elkostnadsutveckling, som syftar
till att ge kompensation till föreningar med ökade elkostnader. Bedömningen är
att IK Graips begäran behandlas inom ramen för det ärendet.
Bedömning

Förvaltningen gjorde bedömningen att många föreningar skulle ha samma
situation som IK Graip och genomförde, på politikens uppdrag, en
enkätundersökning bland föreningar som driver egen anläggning inom fritid,
kultur och bygdegårdar, för att se på det totala behovet. Resultatet redovisas i
ärende RS 2022/1432 Elkostnadsutveckling, som syftar till att ge stöd till den
kostnadsökning som föreningarna har i och med den ökade kostnaden.
Bedömningen från förvaltningen är IK Graips begäran är besvarad i och med
hanteringen av ärende RS 2022/1432.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-21

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Per Wallstedt, fritidsstrateg

Ärende RS 2022/1058
Datum 21 oktober 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att skrivelsen är besvarad.

Sammanfattning

I augusti inkom IK Graip med en skrivelse med begäran om tilläggsanslag till
deras befintliga driftsavtal. Detta med anledning av de stigande elpriserna.
Samma utmaning identifierades snabbt skulle drabba många föreningar. I och
med detta inleddes ett ärende, RS 2022/1432 Elkostnadsutveckling, som syftar
till att ge kompensation till föreningar med ökade elkostnader. Bedömningen är
att IK Graips begäran behandlas inom ramen för det ärendet.
Ärendebeskrivning

IK Graip hade ett bundet elavtal som löpte ut 30/9. I och med den ökning i
elpris som föreningen har sett när man har gjort ansträngningar att binda om
avtalet, ser föreningen en kostnadsökning med 307 750 kronor. Detta är priset
per kWh går från 44,8 öre till 291 öre, det är för denna ökning i elpris som IK
Graip söker tilläggsanslag för. IK Graip driver en ishall i Slite. För driften av
den och för driften av en konstgräsplan och motionsspår får IK 1 696 852
kronor per år.
Bedömning

Förvaltningen gjorde bedömningen att många föreningar skulle ha samma
situation som IK Graip och genomförde, på politikens uppdrag, en
enkätundersökning bland föreningar som driver egen anläggning inom fritid,
kultur och bygdegårdar, för att se på det totala behovet. Resultatet redovisas i
ärende RS 2022/1432 Elkostnadsutveckling som syftar till att ge stöd till den
kostnadsökning som föreningarna har i och med den ökade kostnaden.
Bedömningen från förvaltningen är IK Graips begäran är besvarad i och med
hanteringen av ärende RS 2022/1432.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Inrättande av friluftsråd

Ärendenummer: RS 2022/1522
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Friluftsrådets avsiktsförklaring godkänns.
Sammanfattning

Avsiktsförklaringen till Friluftsrådet beskriver, avgränsar och ger syfte till det
föreslagna rådet. Huvudgrunden till avsiktsförklaringen är att kunna verka för
ett mer hållbart friluftsliv för både bofasta och besökare på Gotland. Syftet är
följande:
Syftet med friluftsrådet är att tillsammans:
utveckla förutsättningar för ett inkluderande hållbart friluftsliv, som
inspirerar till upplevelser i Gotlands rika natur- och kulturlandskap för
både bofasta och besökare,
skapa en bra samverkan kring friluftslivfrågorna på Gotland och verka
som katalysator för gemensamma friluftslivsprojekt.
Detta ger Gotland:
Bättre folkhälsa.
Bidrar till regional utveckling.
Ökad natur- och kulturförståelse.
Ökad attraktionskraft.
Det är förvaltningens bedömning att avsiktsförklaringen väl speglar den bild
och funktion som ses med rådet och att den bör godkännas.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen väl beskriver förväntningar,
tillvägagångssätt och hantering av Fritidsrådet. Utöver det är syfte och utfall
tydligt beskrivet. Förvaltning bedömer att Regionstyrelsen bör godkänna
Friluftsrådets avsiktsförklaring.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26
Avsiktsförklaring Friluftsråd

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Per Wallstedt, fritidsstrateg

Ärende RS 2022/1522
Datum 26 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Inrättande av friluftsråd
Förslag till beslut

Friluftsrådets avsiktsförklaring godkänns.

Sammanfattning

Avsiktsförklaringen till Friluftsrådet beskriver, avgränsar och ger syfte till det
föreslagna rådet. Huvudgrunden till avsiktsförklaringen är att kunna verka för
ett mer hållbart friluftsliv för både bofasta och besökare på Gotland. Syftet är
följande:
Syftet med friluftsrådet är att tillsammans:



utveckla förutsättningar för ett inkluderande hållbart friluftsliv som
inspirerar till upplevelser i Gotlands rika natur- och kulturlandskap för
både bofasta och besökare,
skapa en bra samverkan kring friluftslivfrågorna på Gotland och verka
som katalysator för gemensamma friluftslivsprojekt.

Detta ger Gotland:





bättre folkhälsa
bidrar till regional utveckling
ökad natur- och kulturförståelse
ökad attraktionskraft

Det är förvaltningens bedömning att avsiktsförklaringen väl speglar den bild
och funktion som ses med rådet och att den bör godkännas.
Ärendebeskrivning

För att ytterligare kunna lyfta arbetet med det gotländska friluftslivet tog
Länsstyrelsen tidigare i år initiativet att ihop med Region Gotland starta ett
Friluftsråd. Syftet är att verka för ett hållbart friluftsliv på Gotland för både
bofasta och besökare. En del av bakgrunden är att intresset för friluftsliv har
ökat markant de senaste åren, under Covid-19-pandemin skedde det en
närmast explosionsartad utveckling av intresset. Tanken är att Landshövdingen
och ordföranden i Regionstyrelsen alternerar ordförandeskapet.
Syftet med friluftsrådet är att tillsammans:
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utveckla förutsättningar för ett inkluderande hållbart friluftsliv som
inspirerar till upplevelser i Gotlands rika natur- och kulturlandskap för
både bofasta och besökare,
skapa en bra samverkan kring friluftslivfrågorna på Gotland och verka
som katalysator för gemensamma friluftslivsprojekt.

Detta ger Gotland:





bättre folkhälsa
bidrar till regional utveckling
ökad natur- och kulturförståelse
ökad attraktionskraft

I avsiktsförklaringen konstateras också att Friluftsrådet bildas inledningsvis av
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland genom avsiktsförklaring. I
friluftsrådet är det sedan tänkt att även representanter från
markägarorganisation, besöksnäringen, utvecklingsbolagen och de ideella
föreningarna ska ingå. Även andra myndigheter och aktörer inom friluftsliv kan
ingå
Bedömning

Förvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen väl beskriver förväntningar,
tillvägagångssätt och hantering av Fritidsrådet. Utöver det är syfte och utfall
tydligt beskrivet. Förvaltning bedömer att Regionstyrelsen bör godkänna
Friluftsrådets avsiktsförklaring.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring Friluftsråd

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Avsiktsförklaring friluftsråd
Parter

Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland

Avsiktsförklaring

Länsstyrelsen och Region Gotland ska tillsammans med ytterligare aktörer inom
friluftslivsområdet bilda ett friluftsråd under 2022 och tillsammans verka för ett hållbart
friluftsliv för både bofasta och besökare på Gotland.

Syfte

Syftet med friluftsrådet är att tillsammans:
 utveckla förutsättningar för ett inkluderande hållbart friluftsliv som inspirerar till
upplevelser i Gotlands rika natur- och kulturlandskap för både bofasta och besökare,
 skapa en bra samverkan kring friluftslivfrågorna på Gotland och verka som katalysator
för gemensamma friluftslivsprojekt.
Detta ger Gotland:
 bättre folkhälsa
 bidrar till regional utveckling
 ökad natur- och kulturförståelse
 ökad attraktionskraft

Bakgrund

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på tävling.
Intresset för friluftsliv och att vara ute i naturen ökar. Under Covid-19-pandemin har
utvecklingen varit närmast explosionsartad. Gotland kan med sin fantastiska natur och kultur
ge rika utomhusupplevelser för både boende och besökare. Men eftersom antalet besökare
ökar i naturen kan också konflikter uppstå.
Friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på tävling”1. Eftersom friluftsliv är så brett i sin definition
finns det också många aktörer inom området. Förutom allmänheten som fritt strövar i naturen
finns också föreningar och företag som erbjuder aktiviteter i organiserad form. Markägare är
en central aktör eftersom det ofta är på någon annans mark själva friluftslivet sker med stöd
av allemansrätten.

1

Förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

Beskrivning av friluftsråd

Eftersom intresset är så stort och aktörerna många finns behov av ett forum för diskussion om
hur man utvecklar friluftslivet på ett hållbart sätt – ett friluftsråd. Rådet kan också utgöra en
plattform för diskussion om konflikter uppstår mellan olika intressen.
Friluftsrådet bildas inledningsvis av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland genom
denna avsiktsförklaring. I friluftsrådet är det sedan tänkt att även representanter från
markägarorganisation, besöksnäringen, utvecklingsbolagen och de ideella föreningarna ska
ingå. Även andra myndigheter och aktörer inom friluftsliv kan ingå.
Friluftsrådet är inte ett beslutande organ utan den främsta uppgiften är att vara ett forum för
diskussion löpande för ett hållbart friluftsliv. Parterna deltar frivilligt och har inga åtaganden
gentemot varandra. Varje år träffas rådet två till tre gånger. Varje år ansvarar rådet för att en
bred friluftsdialog anordnas med ett aktuellt tema, förslagsvis i november-december.
Friluftsrådets ordförandeskap alterneras mellan Landshövdingen och Regionstyrelsens
ordförande. Tjänstepersoner från länsstyrelsens naturvårdsförvaltning och Region Gotlands
Kultur- och fritidsavdelning inom Regionstyrelseförvaltningen sköter det praktiska arbetet
med anordnande av möten och dokumentation.

Avgränsning

Eftersom definitionen av friluftsliv är mycket bred är det svårt att göra avgränsningar av
områden som berör friluftsrådet. Rådets befogenheter är begränsade, arbetsuppgifterna är av
mer övergripande karaktär och utgörs mestadels av dialog.

Giltighetstid

Denna avsiktsförklaring gäller från undertecknande och tills vidare. Avsiktsförklaringen kan
sägas upp av båda parter med sex månaders uppsägningstid.

Undertecknande

Denna avsiktsförklaring undertecknas i två exemplar varav parterna tar varsitt.

Anders Flanking
Landshövding

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10
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Remiss Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdrag om EU-förordning
om minimikrav för återanvändning av
vatten

Ärendenummer: RS 2022/1130
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen beslutar att till Miljödepartementet inlämna upprättat
förslag till yttrande.

Sammanfattning

Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av
återanvändning av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Region Gotland
och de anslutna lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av
avloppsvatten från cirka 6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Sammantaget anser regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen att
kraven på extra tillståndsansökningar, utöver de som finns i vissa fall på
Gotland, riskhanteringsplaner och utökad provtagning inte får bli för hårda.
Detta kan komma att försvåra användare av avloppsvatten både praktiskt och
ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda för Region Gotlands
VA-verksamhet som ansvarar för produktionen.
Bedömning

Gotland är en av de tre platser i landet som har lång erfarenhet av
återanvändning av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Varje anläggning
med återanvändning är byggda som kompletta reningsverk med mekanisk
rening, biologisk rening och kemisk rening med fällningsteknik. Vatten som
används för bevattning leds till mekanisk och biologisk rening och lagras i fem
månader innan bevattning, näringsämnen som fosfor och kväve kommer då
grödorna till godo. Övrigt avloppsvatten renas dessutom med kemisk
fosforfällning för att kunna släppas till recipient vid behov.
I de befintliga miljötillstånden som Region Gotland har, sammanvävs både
villkoren för avloppsreningen och för bevattningen. Region Gotland och de
anslutna lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av
avloppsvatten för ca 6 000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Om Naturvårdsverkets förslag genomförs kommer det utgå från ett
oproportionerligt kontrollbehov baserat på miljöbalkens tillståndssystem för
industrier och annan miljöpåverkande verksamheter med större miljöpåverkan
än bevattning. Region Gotland anser att reglerna heller borde ha
utgångspunkten att gynna återanvändning av vatten för den bästa miljö- och
samhällsnyttan eftersom klimatet förändras och vattenbrist kan påverka
livsmedelproduktionen negativt i delar av Sverige.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Sammantaget anser regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen att
kraven på extra tillståndsansökningar utöver de som finns i vissa fall som på
Gotland, riskhanteringsplaner och utökad provtagning inte får bli för hårda.
Detta kan komma att försvåra användare av avloppsvatten både praktiskt och
ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda för Region Gotlands VAverksamhet som ansvarar för produktionen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
3. Barnperspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Extern remiss – ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen och
Bengt-Olof Grahn, miljösamordnare, teknikförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att texten i yttrandet behöver skärpas på vissa
ställen inför regionstyrelsens sammanträde 23 november 2023.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Remiss. Miljödepartementet. Inkom 2022-08-30
Förslag till yttrande, daterad 2022-11-23
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31
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Mottagare
Regionstyrelsen

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för
återanvändning av vatten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att till Miljödepartementet inlämna upprättat förslag
till yttrande.

Sammanfattning

Remissen avser Naturvårdsverkets analys och förslag för att genomföra EU:s
förordning om minimikrav för återanvändning av vatten i jordbruket.
Naturvårdsverket föreslår traditionell tillståndsplikt för reningsverk som ska
producera renat avloppsvatten för återanvändning och en enklare tillståndsplikt
för lantbrukaren som ska använda vattnet. Vidare att både producenten och
användaren bidrar till att upprätta en riskhanteringsplan utifrån sina respektive
ansvar.
Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av
återanvändning av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Region Gotland
och de anslutna lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av
avloppsvatten från cirka 6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Sammantaget anser regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen att
kraven på extra tillståndsansökningar, utöver de som finns i vissa fall på
Gotland, riskhanteringsplaner och utökad provtagning inte får bli för hårda.
Detta kan komma att försvåra användare av avloppsvatten både praktiskt och
ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda för Region Gotlands VAverksamhet som ansvarar för produktionen.

Ärendebeskrivning

Remissen avser Naturvårdsverkets analys och förslag för att genomföra EU:s
förordning om minimikrav för återanvändning av vatten i jordbruket.
Förordningen tvingar inget land att återanvända vatten men ställer krav på
vattnets kvalitet, samhällets kontroll av vattnet och av den som producerar
respektive använder renat avloppsvatten. Vatten återanvänds för bevattning på
tre platser i Sverige; Gotland, Öland och Enköping.
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Naturvårdsverket föreslår traditionell tillståndsplikt för reningsverk som ska
producera renat avloppsvatten för återanvändning och en enklare tillståndsplikt
för lantbrukaren som ska använda vattnet. Den som driver ett reningsverk med
tillstånd och producerar ett vatten för återanvändning ska ansöka om ett
ändringstillstånd eller begära omprövning.
Förordningen ställer också krav om en riskhanteringsplan som grund för
kraven i tillstånden. Naturvårdsverket föreslår att både producenten och
användaren bidrar till att upprätta riskhanteringsplanen utifrån sina respektive
ansvar. Naturvårdsverket anser att det för närvarande saknas förutsättningar
för att ställa strängare kvalitetskrav på återanvänt vatten än de som EUförordningen reglerar.
Ärendet har internremitterats till tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden. Nämnderna har inte behandlat ärendet. Ett förslag till yttrande
är upprättat genom ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen.
Bedömning

Gotland är en av de tre platser i landet som har lång erfarenhet av
återanvändning av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Varje anläggning
med återanvändning är byggda som kompletta reningsverk med mekanisk
rening, biologisk rening och kemisk rening med fällningsteknik. Vatten som
används för bevattning leds till mekanisk och biologisk rening och lagras i fem
månader innan bevattning, näringsämnen som fosfor och kväve kommer då
grödorna till godo. Övrigt avloppsvatten renas dessutom med kemisk
fosforfällning för att kunna släppas till recipient vid behov.
I de befintliga miljötillstånden som Region Gotland har, sammanvävs både
villkoren för avloppsreningen och för bevattningen. Region Gotland och de
anslutna lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av
avloppsvatten för ca 6 000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Om Naturvårdsverkets förslag genomförs kommer det utgå från ett
oproportionerligt kontrollbehov baserat på miljöbalkens tillståndssystem för
industrier och annan miljöpåverkande verksamheter med större miljöpåverkan
än bevattning. Region Gotland anser att reglerna heller borde ha
utgångspunkten att gynna återanvändning av vatten för den bästa miljö- och
samhällsnyttan eftersom klimatet förändras och vattenbrist kan påverka
livsmedelproduktionen negativt i delar av Sverige.
Sammantaget anser regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen att
kraven på extra tillståndsansökningar utöver de som finns i vissa fall som på
Gotland, riskhanteringsplaner och utökad provtagning inte får bli för hårda.
Detta kan komma att försvåra användare av avloppsvatten både praktiskt och
ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda för Region Gotlands VAverksamhet som ansvarar för produktionen.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

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

Extern remiss – ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Extern remiss – ej aktuellt
3. Barnperspektiv

Extern remiss – ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Extern remiss – ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Extern remiss – ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Extern remiss – ej aktuellt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-10-31
Remiss. Miljödepartementet. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EUförordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Inkom 2022-08-30
Förslag till yttrande, daterad 2022-11-23

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Miljödepartementet
TN-reg
MBN-reg

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1130
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2022/1130
23 november 2022

Miljödepartementet

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av
vatten
Sammanfattning

Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av återanvändning
av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Region Gotland och de anslutna
lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av avloppsvatten från cirka
6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Sammantaget anser Region Gotland att kraven på extra tillståndsansökningar, utöver
de som finns i vissa fall som på Gotland, riskhanteringsplaner och utökad
provtagning inte får bli för hårda. Detta kan komma att försvåra återanvändningen av
avloppsvatten både praktiskt och ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda
för de kommunala VA-organisationer som ansvarar för produktionen.

Yttrande

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerad remiss.
Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av återanvändning
av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Varje anläggning med återanvändning
är byggda som kompletta reningsverk med mekanisk rening, biologisk rening och
kemisk rening med fällningsteknik. Vatten som används för bevattning leds till
mekanisk och biologisk rening och lagras i fem månader innan bevattning,
näringsämnen som fosfor och kväve kommer då grödorna till godo. Övrigt
avloppsvatten renas dessutom med kemisk fosforfällning för att kunna släppas till
recipient vid behov.
I de befintliga miljötillstånden som Region Gotland har, sammanvävs både villkoren
för avloppsreningen och för bevattningen. Region Gotland och de anslutna
lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av avloppsvatten för cirka
6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
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Region Gotland anser att det är bra att Naturvårdsverket har analyserat för- och
nackdelar med olika möjligheter till myndighetskontroll, men de förslag som Region
Gotland vill uppmärksamma är krångliga och dyra och riskerar dessutom att
motverka en fungerande återanvändning av vatten. Kontrollambitionen står inte i
proportion till eventuella risker för miljön.
Region Gotland håller med om att det finns en gräns vid vilken producentens ansvar
för det tillhandahållna vattnet övergår till användaren varför producent och
användare ska ta fram en riskhanteringsplan utifrån respektives ansvar.
Region Gotland bedömer att Naturvårdsverket har övertolkat EU-förordningens
krav på tillstånd och anser att kravet lika gärna kan syfta på att riskhanteringsplanen
ska bli föremål för ett godkännande eller ett myndighetsbeslut med övriga krav som
ska följas. Begreppet tillstånd definieras i artikel 3.13 och syftar till ett skriftligt beslut
som säkerställer att förordningens krav möts. Det finns inga krav om
miljökonsekvensbeskrivningar och undersökningar.
Naturvårdsverkets förslag gör andra befintliga regler med krav tillämpliga, som t.ex.
årlig miljörapportering 26 kap. 20 § MB, dokumenterad egenkontroll med
återkommande riskbedömningar och åtgärdsplaner samt straffsanktionerade regler
om att larma tillsynsmyndigheten vid vissa avvikelser 4-6 §§ förordningen om
egenkontroll och 29 kap. 5 § andra punkten MB.
Som Naturvårdverket påpekar kräver artikel 6 i förordningen att prövningen av
användarens tillstånd ska ske utan dröjsmål och att kraven ska ses över regelbundet.
Samma flexibilitet bör gälla för reningsverket som tillhandahåller vattnet om inte
användaren ska riskera att hindras från att använda vatten som bara kan åtgärdas om
producentens tillstånd behöver ses över.
Om Naturvårdsverkets förslag genomförs kommer det utgå från ett
oproportionerligt kontrollbehov baserat på miljöbalkens tillståndssystem för
industrier och annan miljöpåverkande verksamheter med större miljöpåverkan än
bevattning. Region Gotland anser att reglerna heller borde ha utgångspunkten att
gynna återanvändning av vatten för den bästa miljö- och samhällsnyttan eftersom
klimatet förändras och vattenbrist kan påverka livsmedelproduktionen negativt i delar
av Sverige
På de tre platser i Sverige där renat avloppsvatten återanvänds för bevattning inom
jordbruket har VA-kollektivet svarat för investeringar i ledningar med mera och för
hela eller delar av drift och underhåll av anläggningarna. Men återanvändning av
avloppsvatten för jordbrukets behov är ingen vattentjänst enligt vattentjänstlagen
som kommunen får finansiera med VA-avgifter. Sådana avgifter kan heller inte tas ut
för att finansiera ansökning om tillstånd, upprätta riskhanteringsplaner och
miljörapporter. Ej heller till att betala avgifter för tillsynsmyndigheternas tillsyn av
återanvändningen med mera.
Ska avloppsvatten kunna renas, återanvändas och avgiftsfinansieras för andra
ändamål än dagens vattentjänster måste lagstiftningen ändras, alternativt måste VAhuvudmannen och lantbrukaren avtala om tjänsten och ersättningen så att VAkollektivet kompenseras för merkostnaderna. Detta förutsatt att kommunen får
gynna enskilda näringsidkare enligt kommunallagen och på så vis kan kompensera
VA-kollektivet.

2 (5)

Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2022/1130

Övriga synpunkter
EU-förordningen hanterar användning av återvunnet vatten i jordbruket.
Regeringsuppdraget till Naturvårdsverket har samma avgränsning. De förstudier som
gjorts för bevattning med återvunnet avloppsvatten pekar på att här nämnda övriga
ändamål har liknande krav på vattnets kvalitet som jordbruket. Det vore en klar
fördel om användning av återvunnet vatten till verksamheter som har liknande krav
på vattnets kvalitet kan samordnas.
Naturvårdsverkets analys är svårtillgänglig såtillvida att det är svårt att utläsa vad EUförordningen faktiskt föreskriver. Det är svårt att utläsa vad som är EUförordningens krav, nu gällande svenskt regelverk eller farhågor med olika lösningar
eller vattenkvaliteter. I några fall står det uttryckligen i analysen att EU-förordningen
är svår att tolka. Det förklarar säkert en del otydligheter, men för att det ska bli
begripligt för andra borde Naturvårdsverket då tydligt skriva ut hur de väljer att tolka
det svårtolkade. Någon måste alltid dra gränsen om det ska bli begripligt.
EU-förordningen träder i kraft den 26 juni 2023. Med tanke på remisstid,
oklarheterna i Naturvårdsverkets utredning och den tid det tar att ändra i lagstiftning
som miljöbalken antar vi att nya regler kanske inte ens har hunnit träda i kraft före
detta datum. För de som redan bevattnar med återvunnet avloppsvatten är det därför
viktigt att övergångsbestämmelserna blir rimliga. Det måste finnas tid att genomföra
sina åtaganden som till exempel att ansöka om tillstånd enligt de nya reglerna efter att
nya regler har kommunicerats till användarna. Sannolikt behövs också vägledning till
ny lagstiftning för både slutanvändare och producenter innan åtaganden enligt
förordningen ska genomföras.
Naturvårdsverkets redovisning ger en bild av att det i de flesta fall är bättre att släppa
det renade avloppsvattnet i en å, sjö eller hav (recipient) än att använda det som
bevattning oavsett vilken rening som skett. Region Gotland anser att det
resonemanget är helt förkastligt, då det många gånger borde ge en samlad miljönytta
att återföra näringsämnen till jorden snarare än att släppa dessa i en recipient. Att
bevattningsvatten skulle utgöra en risk för grundvattnet finner vi också tveksamt. Det
är ingen billig lösning att bevattna med återvunnet vatten, så risken att någon vattnar
med sådana mängder att det når grundvattnet torde vara näst intill obefintlig.
Ansvaret för riskanalysen vid bevattning med återvunnet vatten bör delas mellan den
som tillhandahåller vattnet och slutanvändaren. När det handlar om jordbrukare som
slutanvändare är det viktigt att inte för stort ansvar läggs på densamme. Samtidigt
måste slutanvändaren vara den som ansvarar för att vattnet används på det sätt som
tillståndet är utfärdat för. Om tillståndet är tänkt för vall och slutanvändaren istället
börjar vattna jordgubbar så blir skillnaden i kraven på vattnet ganska stor.
Att slutanvändaren inte vill ta emot vattnet, till exempel en ovanligt regnig sommar,
måste också regleras så att inte nya tillstånd krävs för alla ändrade situationer.
I analysen anför Naturvårdsverket vid flertalet tillfällen alternativa lösningar för hur
EU-förordningen rent praktiskt ska införlivas i svensk lagstiftning. Region Gotland
anser att Naturvårdsverkets genomgående gjort rätt val av lösning, i bemärkelsen att
verket valt de minst sämsta alternativen.
Under fortsatt arbete tar utredningen upp att det kan finnas betydande
arbetsbesparande värde i att ta fram en vägledning för hur lokala riskhanteringsplaner
ska göras. Region Gotland vill understryka behovet av detta.
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Region Gotlands förslag
För att ge återanvändning av avloppsvatten rimliga möjligheter att fortgå där detta
redan sker och att utvecklas på andra platser föreslår Region Gotland att EUförordningens krav säkras genom en anmälan från huvudmannen för reningsverket
respektive lantbrukaren. Båda bör helst lämnas till kommunens miljönämnd för att
kunna samordnas och hanteras flexibelt. Kraven som anmälan med
riskhanteringsplanerna ska leda fram till bör avgränsas till det som står i
förordningen. Skulle det visa sig att dessa varit undermåliga, eller att olägenheter som
inte förutsågs uppstår, har tillsynsmyndigheten alltid möjlighet att ingripa med krav
på verksamhetsutövaren att utreda orsaker och föreslå åtgärder samt med
föreläggande eller förbud.
Ytterligare en fråga som inte berörs i redovisningen är nuvarande provtagning av det
renat avloppsvatten. Region Gotland väljer att inte kommendera Bilaga 2, men kan
konstatera att där behandlas ett antal ämnen som inte ingår i provtagningen i
dagsläget, till exempel PFAS. En tydlig vägledning i hur provtagningen ska göras om
man vill återvinna vattnet behövs.
I följande rapport redovisas aktuella provtagningar av bevattningsvatten på Gotland i
Roma och Hemse, utförda 2021:
Rapport till Naturvårdsverket
Överenskommelse NV-05424-21/05418-21
Uppsala och Örebro, 2022-04-19
Spridning av organiska mikroföreningar (OMP) och per- och polyfluoralkylsubstanser
(PFAS) till jordbruk vid bevattning med kommunalt avloppsvatten.
”Fyra provtagningstillfällen av avloppsvatten vid två avloppsreningsverk på Gotland
genomfördes under juli och augusti 2021. Dessutom togs jord och daggmaskar i september
2021 efter skörd från två åkrar bevattnade med det övervakade avloppsvattnet och en åker
som inte hade bevattnats den säsongen. Potatis som fortfarande var i marken togs från ett av
de bevattnade fälten.”
”Den föreliggande studien kunde endast upptäcka ett fåtal PFAS och andra OMP i jord
och potatis från marken som bevattnas med avloppsvatten. Bioackumulering av fem OMP
och upp till tio PFAS visades i daggmaskar på den bevattnade jordbruksmarken men även
på referensplatsen.”
”Således kunde denna studie inte avslöja någon påverkan av bevattnat avloppsvatten på
mark eller daggmask. Detta var dock en begränsad studie och det kan inte uteslutas upptag
av OMP till ätbara växter eller läckage till grundvatten.”
Sammantaget anser Region Gotland att kraven på extra tillståndsansökningar, utöver
de som finns i vissa fall som på Gotland, riskhanteringsplaner och utökad
provtagning inte får bli för hårda. Detta kan komma att försvåra användningen av
avloppsvatten både praktiskt och ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda
för de kommunala VA-organisationer som ansvarar för produktionen.
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Sammanfattning
Naturvårdsverket fick i slutet februari 2021 i uppdrag att analysera vilka åtgärder
som behövs för att genomföra Europaparlaments och rådets förordning (EU)
2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten (i det
följande kallad EU-förordningen).
EU-förordningen (2020/741) om minimikrav för återanvändning av vatten är
framtagen med anledning av vattenbrist i framförallt södra Europa och för att
främja den cirkulära ekonomin av vatten. Genom förordningen bestäms
gemensamma minimikrav för att garantera att återvunnet avloppsvatten är säkert
för bevattning inom jordbruket. Utöver minimikraven ställer EU-förordningen även
krav på tillstånd för produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten.
Slutanvändningen av vattnet, det vill säga bevattningen, kan också behöva ha
tillstånd för användning, men endast då det är relevant i enlighet med nationell rätt.
EU-förordningen träder i kraft den 26 juni 2023.
Uppdraget har genomförts i projektform med medarbetare från Naturvårdsverket
och Statens jordbruksverk. I utredningen av behov av ytterligare kvalitetskrav har
samverkan också skett med Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens veterinärmedicinska
anstalt och Havs- och vattenmyndigheten. Förslagen som presenteras i skrivelsen
är Naturvårdsverkets.

Behov av återanvändning av vatten inom jordbruket
Renat avloppsvatten återanvänds för bevattning inom jordbruket på ett fåtal platser
i Sverige idag. Det mest välutbyggda systemet finns på Gotland och systemet har
byggts utifrån en situation med stor vattenbrist. På Öland och i Enköping finns
tillståndspliktiga avloppsreningsverk där det renade avloppsvattnet används för
bevattning. Förutom att förse jordbruket med nödvändiga vattenresurser, innebär
återanvändningen att avloppsreningsverket klarar sitt kvävereningskrav. På
ytterligare några platser finns mindre anläggningar.
Inom uppdraget har en aktörsanalys genomförts i syfte att bedöma vilket behov av
återvändning av renat avloppsvatten för bevattning inom jordbruket som finns i
Sverige. Slutsatsen är att de områden i Sverige som idag har stor vattenbrist under
odlingssäsongen och där det finns aktiva jordbruk som är beroende av bevattning
för sin existens, troligtvis är de områden där behovet av återanvändning av renat
avloppsvatten är störst idag och i en nära framtid.

Redogörelse för hur förprövningsplikten förhåller sig till
EU-förordningens krav
Mottagande och användande av återvunnet avloppsvatten omfattas inte av
miljöprövningsförordningen idag, men verksamheten omfattas av definitionen av
miljöfarlig verksamhet i 9 kap. miljöbalken. Att använda avloppsvatten för
bevattning av jordbruksmark är därför att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
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Då EU-förordningen ställer krav på tillstånd för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten behöver befintliga nationella författningar anpassas och
kompletteras för att uppfylla kraven i EU-förordningen.
Naturvårdsverket föreslår att ett genomförande av EU-förordningen sker genom att
relevanta författningsändringar inom miljöbalkens och
miljöprövningsförordningens befintliga system, samt genom införandet av en ny
förordning som innehåller de kompletterande bestämmelser som krävs utöver
dessa. Vidare föreslås nya bestämmelser i förordning om miljösanktionsavgifter.
Att EU-förordningen är just en förordning (och inte ett direktiv), som därmed sätter
gränser för införandet av nationella regler, samt det faktum att EU-förordningen
ändå är så pass detaljerad och regelstyrd, medför utmaningar när det kommer till att
föreslå de författningsändringar som krävs nationellt. Mot bakgrund av detta
lämnar Naturvårdsverket förslag till en författningslösning, tillika
prövningsprocess, som efter en avvägning mellan samtliga faktorer bedöms vara
den minst belastande och betungande för såväl myndigheter som aktörer. Förslaget
är också kompatibelt med Sveriges nu gällande miljöprövningsprocess.

Förslag till prövningsförfarande för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att föreslå ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt förfarande för tillståndsprövning av produktion och
tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten. Tillståndet ska, enligt EUförordningen, ange de skyldigheter som operatören har, och bygga på en
riskhanteringsplan som upprättas för respektive system. EU-förordningen ställer
också krav på att det ska hållas ett samråd vid bedömningen av en ansökan om
tillstånd.
Naturvårdsverket föreslår att en ny bestämmelse införs innehållande en ny
verksamhetskod för produktion och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten,
att verksamheten klassas som B-verksamhet samt en nedre gräns för vilka
avloppsreningsanläggningar som omfattas av tillståndsplikten. Den nya
bestämmelsen föreslås som tillägg i 28 kap. miljöprövningsförordningen.
Till följd av att riskhanteringsplanen är en processuell förutsättning enligt EUförordningen, föreslås också justeringar i 22 kap. miljöbalken om att ansökningar
om tillstånd ska innehålla en riskhanteringsplan.
Förslaget innebär att såväl tillsynsmyndighet som prövningsmyndighet kan följa
det befintliga system som gäller för miljöprövning och tillsyn enligt nationell rätt.
Det möjliggör också en flexibilitet i prövningen av återvinningsanläggningens
verksamhet.

5

NATURVÅRDSVERKET

Förslag till prövningsförfarande för jordbrukets anvädning
av återvunnet avloppsvatten
I uppdraget ingår även att utreda om ett anmälningsförfarande bör införas för
jordbrukets användning av det återvunna avloppsvattnet och, om det behövs, också
föreslå ett sådant förfarande.
Naturvårdsverket föreslår ett tillståndsförfarande för slutanvändaren med
tillståndsplikt som regleras i en ny förordning. Förslaget innebär en enklare process
som underlättar för slutanvändarna. Dessutom får beslutet rättskraft genom
tillståndsplikten, vilket är efterfrågat för att få långsiktighet i besluten.

Inga ytterligare kvalitetskrav föreslås
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår även att analysera om Sverige bör komplettera
EU-förordningens minimikrav med ytterligare kvalitetskrav på vattnet. I uppdraget
har Naturvårdsverket analyserat riskområdena mikrobiologi, antibiotika och
antibiotikaresistens, metaller samt organiska föroreningar, i syfte att identifiera
möjliga områden där fortsatt arbete med ytterligare kvalitetskrav eller andra villkor
för produktion och användning behövs.
Baserat på de utredningar som kunnat göras inom ramen för detta regeringsuppdrag
finns idag begränsade förutsättningar att formulera skärpta nationella krav gällande
vattenkvalitet, i form av exempelvis gränsvärden. Antalet anläggningar som i
dagsläget och i den närmaste framtiden bedöms träffas av EU-förordningens
bestämmelser är dock få. Dessutom pågår arbete med utveckling av EUförordningens krav, genom bestämmelser i delegerade akter och kommande EUvägledning, samt att även närliggande direktiv (framför allt avloppsvattendirektivet
och slamdirektivet) revideras för tillfället. Det är viktigt att resultat och slutsatser
från dessa arbeten kan beaktas i framtagandet av eventuella nationella krav för
återanvändningen av avloppsvatten. Risken är annars stor att ett omfattande
samverkansarbete mellan flera olika myndigheter antingen görs i onödan eller
snabbt blir inaktuellt.
Utifrån litteraturstudier och myndighetssamverkan i detta regeringsuppdrag kan vi
konstatera att det finns risker med spridning av renat avloppsvatten på
jordbruksmark som kan anses särskilt motiverade att beakta utifrån en svensk
kontext, bland dem smittskydd, spridning av metaller och möjlig
grundvattenpåverkan. För andra riskområden, särskilt antibiotikaresistens och
organiska ämnen, behövs en fortsatt bevakning.
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1.

Författningsförslag

Lag om ändring i miljöbalken (1998:808)
Tillägg och nya bestämmelser markeras med kursiv stil. Strykningar i befintliga
paragrafer markeras med överstrykning.
9 kap.
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan
tillstånd eller innan anmälan har gjorts
1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan
miljöfarlig verksamhet,
2. producera återvunnet avloppsvatten,
3. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
4. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen om detta kan
leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
5. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med
avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat
sätt.
7 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. hantering av avloppsvatten och
2. skyldighet att dokumentera och lämna uppgifter om användning av
återvunnet avloppsvatten.
7 a b § En verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller
anmälningspliktigt enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av kapitlet får tillåtas endast om det finns skäl att anta att den planerade
behandlingen kommer att uppfylla kraven i 15 kap. 11 §.
22 kap.
1 § En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla
1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på
platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av
råvaror, andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning,
2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutsebara
utsläpp och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att
förebygga uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning,
materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen
ger upphov till,
3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap.,
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4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga
uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2
kap. följs,
5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet
avser omfattas av den lagen,
7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 10 kap. 21 § första stycket 5,
8. en riskhanteringsplan när en sådan krävs enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 9 kap. 7 a §, och
9. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-8.
1 d § En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska
innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för
verksamheten enligt tidigare tillstånd.
Om ansökan avser ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska ansökan också
innehålla

1. de uppgifter som behövs för att bedöma om ett sådant ändringstillstånd är
lämpligt, och

2. en riskhanteringsplan när en sådan krävs enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 9 kap. 6 eller 7 a §.

24 kap.
5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får
tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten
produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens
omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller
meddela nya sådana
1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller den
kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer,
2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en
miljökvalitetsnorm inte följs,
3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom
att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse
för tillståndet eller villkoren,
4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse
som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås
med användning av någon ny process- eller reningsteknik,
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8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av
förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre
förutsättningar för att kontrollera verksamheten,
9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område
där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med
stöd av 9 kap. 4 §,
10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har
meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5
§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga, eller
12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap. 35
eller 37 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad
som behövs., eller
13. om tillståndet rör hantering av återvunnet avloppsvatten för bevattning
inom jordbruket och det har skett förändringar i klimatförhållanden eller
andra förhållanden som betydligt påverkar ytvattenförekomsters
ekologiska status.
I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta om
andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för
framtiden.

Ändringar i miljöprövningsförordningen
(2013:251)
(Tillägg och nya bestämmelser markeras med kursiv stil. Strykningar i befintliga
paragrafer markeras med överstrykning.)
28 kap.
5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod NN.NN gäller för produktion och
tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för
återanvändning av vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om avloppsreningsanläggningen tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 200 personekvivalenter
eller mindre.
Övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den datum månad år.
2. För en verksamhet som avses i 28 kap. 4 § som har påbörjats före
ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd enligt tidigare bestämmelser
men blir tillståndspliktig genom denna förordning gäller följande.
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 26 juni 2023.
Därefter får verksamheten bedrivas endast om en ansökan om tillstånd att
få bedriva verksamheten har lämnats in till behörig prövningsmyndighet.
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Ändringar i förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter
(Tillägg och nya bestämmelser markeras med kursiv stil. Strykningar i befintliga
paragrafer markeras med överstrykning.)
3 kap.
4 § För en överträdelse av 11 § förordning (xxxx:xx) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av
avloppsvatten ska en miljösanktionsavgift betalas med x kr

Förslag på ny förordning med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om
minimikrav för återanvändning av vatten
Gemensamma bestämmelser
1 § Denna förordning kompletterar bestämmelser i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för
återanvändning av vatten, i denna förordning kallad EU-förordningen.
Förordningen är meddelad med stöd av
− 9 kap. 6 § ifråga om 11 §
− 9 kap. 7 a § miljöbalken ifråga om 7–9 § och
− 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Definitioner
2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i artikel 3 EUförordningen.
Ytterligare bestämmelser i andra författningar
3 § I miljöbalken och 28 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) finns
bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av avloppsvatten.
Behöriga myndigheter
4 § Behörig tillsynsmyndighet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är
behörig myndighet enligt artikel 7 i EU-förordningen.
5 § Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt
1. artikel 8 punkten 1 i EU-förordningen,
2. artikel 10 i EU-förordningen, och
3. artikel 11 i EU-förordningen.
Forskningsprojekt eller pilotprojekt
6 § Länsstyrelsen får enligt artikel 2.3 i EU-förordningen i det enskilda fallet
besluta att forskningsprojekt eller pilotprojekt med anknytning till
återvinningsanläggningar undantas från EU-förordningen.
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Riskhanteringsplan
7 § En riskhanteringsplan ska innehålla de väsentliga riskhanteringskomponenter
som anges i artikel 5 punkten 4 samt i bilaga II till EU-förordningen.
8 § Operatören av återvinningsanläggningen ansvarar för de uppgifter som lämnas i
riskhanteringsplanen fram till efterlevnadspunkten enligt artikel 5 i EUförordningen.
Slutanvändaren ansvarar i riskhanteringsplanen för de kompletterande uppgifter
avseende användningen av det återvunna vattnet från och med mottagandet av det
återvunna vattnet.
En annan verksamhetsutövare i leverantörskedjan av det återvunna vattnet än i
första och andra stycket ansvarar i riskhanteringsplanen för de kompletterande
uppgifter som behövs från mottagandet till leverans till nästa aktör i kedjan.
9 § Behörig myndighet enligt 4 § ska på anmodan från prövningsmyndigheten
besluta om det är lämpligt att återanvända avloppsvatten för bevattning inom
jordbruket i aktuellt avrinningsområde i enlighet med artikel 2 i EU-förordningen.
Skyldigheter som rör tillstånd för återvunnet avloppsvatten
10 § Prövningsmyndigheten ska vid prövning av ett tillståndsärende tillämpa
artikel 6 i EU-förordningen.
Särskilda bestämmelser för slutanvändare
11 § Det är förbjudet utan särskilt tillstånd från den kommunala nämnden att motta
återvunnet avloppsvatten från en avloppsreningsanläggning som omfattas av
tillståndsplikt enligt 28 kap. 5 § miljöprövningsförordningen och som ska användas
för bevattning inom jordbruk.
En ansökan om tillstånd ska innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt en
riskhanteringsplan enligt artikel 5 i EU-förordningen och 7-8 §.
Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
12 § Tillsynsmyndigheten ska granska tillstånd som är beviljade före den 26 juni
2023 som hanterar avloppsvatten för bevattning inom jordbruket i syfte att
kontrollera att de nödvändiga begränsningar, försiktighetsmått och åtgärder som
behövs för att verksamheten ska uppfylla de krav som avses i EU-förordningen.
Tillsynsmyndigheten ska förelägga verksamhetsutövaren att iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått och de åtgärder som behövs till följd
av EU-förordningen. Om tillsynen över en verksamhet utövas av en kommunal
nämnd ska yttrande inhämtas enligt 16 och 17 § innan ett föreläggande meddelas.
Om ett föreläggande enligt andra stycket skulle innebära en sådan begränsning som
avses i 26 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken, ska tillsynsmyndigheten i stället
utnyttja de möjligheter till prövning som ges i 26 kap. 2 § andra stycket
miljöbalken.

11

NATURVÅRDSVERKET

Tillsynsmyndigheten får inleda en sådan omprövning även om det inte förflutit tio
år sedan tillståndet vunnit laga kraft.
Tillsyn, avgifter, överklagande och sanktioner
13 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13).
Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över verksamheten eller
åtgärden.
14 § Tillsynsmyndigheten ska regelbundet se över tillstånd för hantering av
återvunnet avloppsvatten enligt artikel 6.6 i EU-förordningen.
15 § Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
16 § Bestämmelser om hur beslut enligt 11 § får överklagas finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om markoch miljödomstolar.
17 § Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder ikraft den datum månad år.
2. För en verksamhet som avses i 11 § som har påbörjats före ikraftträdandet och
inte omfattas av tillstånd enligt tidigare bestämmelser men blir tillståndspliktig
genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till
och med den 26 juni 2023. Därefter får verksamheten bedrivas endast om en
ansökan om tillstånd att få bedriva verksamheten har lämnats in till behörig
prövningsmyndighet.
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2.

Inledning

2.1

Uppdraget

Naturvårdsverket fick i slutet februari 2021 i uppdrag att analysera vilka åtgärder
som behövs för att genomföra Europaparlaments och rådets förordning (EU)
2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten (nedan
kallad EU-förordningen). I uppdraget ingår att föreslå de författningsändringar eller
andra åtgärder som myndigheten bedömer vara nödvändiga.1
Inom ramen för uppdraget ska vi:
• redogöra för hur förprövningsplikten enligt 9 kap. miljöbalken förhåller sig
till EU-förordningens krav på tillstånd för produktion av återvunnet
avloppsvatten och tillhandahållande av sådant avloppsvatten för bevattning
inom jordbruket,
• föreslå ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt förfarande – som
säkerställer en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och miljön –
för tillståndsprövning av produktion av återvunnet avloppsvatten och
tillhandahållande av sådant avloppsvatten för bevattning inom jordbruket,
• utreda om ett anmälningsförfarande bör införas för jordbrukets användning
av återvunnet avloppsvatten för bevattning inom jordbruket och om det
behövs föreslå ett sådant förfarande, och
• analysera om minimikraven för vattenkvalitet i EU-förordningen behöver
kompletteras med ytterligare kvalitetskrav, till exempel i fråga om särskilt
svårnedbrytbara ämnen, mikroplaster, tungmetaller eller antibiotika, och
om det behövs föreslå sådana kvalitetskrav.
• de förslag som redovisas ska följa förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
Slutligen ska Naturvårdsverket vid utförandet särskilt ta hänsyn till vad som kan
krävas för att nå dels miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, dels målen för hållbar
utveckling i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling, och då
framför allt mål 6 att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten
och sanitet för alla.
Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juni 2022.

1

Miljödepartementet, 2021. Uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra EUförordningen om minimikrav för återanvändning av vatten. Regeringsbeslut 2021-02-25.
M2021/00440.
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2.1.1

Syfte

Uppdragets syfte är tudelat:
• Att utreda och föreslå hur svensk lagstiftning behöver anpassas för att
Sverige ska kunna tillämpa EU-förordningen.
• Att utreda om Sverige bör komplettera med ytterligare kvalitetskrav utöver
de minimikrav som EU-förordningen föreskriver.

2.2

Genomförande

2.2.1

Projektarbete

I uppdraget har ingått tre nära sammanlänkade delar; en analys av behovet av
återanvändning av vatten på jordbruksmark i Sverige, en bedömning av om Sverige
bör komplettera med ytterligare kvalitetskrav gällande vattenkvalité och en analys
av hur svenska bestämmelser bör justeras och kompletteras för att genomföra EUförordningen i svensk rätt.
Uppdraget har genomförts i projektform med och i projektets arbetsgrupp har
följande personer deltagit: Eva Nilsson, Lina Vogel, Karl Lilja, Maximilian
Lüdtke, Anna Åkerblad, Pontus Cronholm samt Lisa Reiter (Statens
jordbruksverk). Ulrika Isberg Bondemark har varit projektledare. Även Kerstin Bly
Joyce har deltagit i arbetet. Styrgruppen har bestått av enhetschefer från
Regeringsuppdragsenheten, Miljöskyddsenheten, Kretsloppsenheten och
Miljögiftsenheten vid Naturvårdsverket samt Miljöanalysenheten vid Statens
jordbruksverk (i det följande kallat Jordbruksverket).
Jordbruksverket har således deltagit under hela arbetets gång och i diskussioner
som rör alla delar av projektarbetet. I skrivelsen har Jordbruksverkets skrivarbete
koncentrerats till kapitel 4 och 5.
De förslag som presenteras i skrivelsen är Naturvårdsverkets.
Beslut om denna redovisning har fattats av generaldirektören Björn Risinger
genom beslut den 23 maj 2022 (NV-02172-21).

2.2.2

Dialog

Naturvårdsverket ska enligt uppdraget samarbeta med Folkhälsomyndigheten,
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning,
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt vid utförandet av
uppdraget. Det samarbetet har utformats olika beroende på myndigheternas
ansvarsområden. Som beskrivs ovan har uppdraget genomförts i nära samarbete
med Jordbruksverket. I övrigt har samarbetet framförallt gällt utredningen av
behov av ytterligare kvalitetskrav i Sverige där samtliga nämnda myndigheter samt
Havs- och vattenmyndigheten deltagit. Myndigheterna har lämnat både skriftliga
inspel till vilka risker som bör utredas närmre och varit med två workshops under
våren 2022. De två tillfällena handlade dels om risker som finns med spridning av
avloppsvatten på jordbruksmark, dels om genomförandet av EU-förordningen i
Sverige (om Sverige bör ha ytterligare kvalitetskrav?).
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Därutöver har projektgruppen även haft dialog med andra aktörer som Svenskt
vatten och några av deras medlemmar, Sveriges kommuner och regioner och några
av deras medlemmar, Lantbrukarnas riksförbund och några förtroendevalda
lantbrukare samt länsstyrelsernas miljöskyddsgrupp. Dialog har rört alla delar i
projektet; behov av återanvändning av vatten på jordbruksmark, behov av
ytterligare kvalitetskrav samt förslag till svenska bestämmelser.

2.3

Avgränsningar

EU-förordningen innehåller bland annat minimikrav för användning av återvunnet
vatten för bevattning inom jordbruket. Genomförandet av det här
regeringsuppdraget har därför avgränsats till bevattning av jordbruksmark och till
återanvändning av det vatten som omfattas av EU-förordningen.
Regeringsuppdraget har även avgränsats till det behov av återvunnet vatten för
bevattning i jordbruket som finns nu och i en nära framtid i Sverige.

2.4

Skrivelsens disposition

I kapitel 0 finns Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar.
I kapitel 3 beskrivs EU-förordningens syfte och innehåll övergripande.
I kapitel 4 görs en bakgrundsbeskrivning över användning och rening av vatten i
Sverige för att sätta frågan om återanvändning av vatten i ett sammanhang.
I kapitel 5 finns en analys över behovet av återanvändning av vatten på
jordbruksmark i Sverige.
I kapitel 6 presenteras en bedömning av om det finns behov av ytterligare
kvalitetskrav.
I kapitel 7 presenteras Naturvårdsverkets förslag och bedömningar. Där presenteras
först en redogörelse för hur förprövningsplikten enligt 9 kap. miljöbalken förhåller
sig till EU-förordningens krav på tillstånd och därefter beskrivs och analyseras de
åtgärder som behövs för att genomföra EU-förordningen i Sverige.
I kapitel 8 redovisas en konskevenskutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
Till skrivelsen hör även två bilagor. En första som beskriver det svenska systemet
för prövning och en andra med en kunskapssammanställning avseende risker med
renat avloppsvatten.
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3.

EU-förordningens syfte
och innehåll

I det här kapitlet beskrivs EU-förordningens syfte och innehåll övergripande.
EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten, (EU) 2020/741, är
framtagen med anledning av vattenbrist i framförallt södra Europa och för att
främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till
målen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och
det resulterande trycket på vattenresurser. Återanvändning av avloppsvatten för
bevattning inom jordbruk kan också vara en del av den cirkulära ekonomin av
näringsämnen.
Genom EU-förordningen bestäms bland annat gemensamma minimikrav för att
garantera att återvunnet vatten är säkert för bevattning inom jordbruket. Syftet är
att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors och djurs hälsa.
EU-förordningen är direkt gällande i EU:s medlemsländerna och gäller från och
med den 26 juni 2023.

3.1

Vatten som omfattas av EUförordningen

I EU-förordningens inledande satser, beaktandesats 20, framgår följande:
”Denna förordning bör omfatta återvunnet vatten som erhålls från
avloppsvatten som har samlats in i ledningsnät och behandlats i
avloppsreningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet
med direktiv 91/271/EEG samt genomgår ytterligare rening, antingen
i avloppsreningsverket för avloppsvatten från tätbebyggelse eller i en
återvinningsanläggning, i syfte att uppfylla kraven i bilaga I till denna
förordning”
Återanvändning av vatten syftar således i detta fall till återanvändning av
avloppsvatten som samlas upp i ledningsnät och behandlas i avloppsreningsverk i
enlighet med avloppsdirektivet. Även i avloppsdirektivet (91/271/EEG), i artikel
12.1, finns en bestämmelse om återanvändning av avloppsvatten som lyder:
”Renat avloppsvatten skall om möjligt återanvändas. Utsläppen
skall ledas så att skadlig inverkan på miljön reduceras till ett
minimum.”
Av beaktandesats 20 i EU-förordningen framgår att EU-förordningen inte bara är
avsedd att tillämpas på avloppsvatten som genomgått särskilda krav på rening
enligt artiklarna 3, 4 och 5 i avloppsdirektivet (oftast avloppsreningsverk som tar
emot avloppsvatten motsvarande en föroreningsgrad av 2000 personekvivalenter
(pe).
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Även avloppsvatten från mindre tätbebyggelser (tätorter) med mindre än 2 000
personekvivalenter (pe) som tillförs ett ledningsnät och omfattas av reningskrav
enligt artikel 15 i avloppsdirektivet (tillräcklig rening) bör omfattas. Avloppsvatten
från ett enskilt eller fåtal hushåll berörs dock rimligtvis inte eftersom
avloppsdirektivet har en definition av tätort (artikel 2.2 i avloppsdirektivet). Enligt
den definitionen är en tätort ett område där befolkningen eller de ekonomiska
aktiviteterna är så koncentrerade att spillvatten från tätbebyggelse kan insamlas och
ledas till ett avloppsreningsverk eller ett slutligt utsläppsställe.
Avloppsdirektivets definition av tätort ska heller inte blandas ihop med Statistiska
centralbyråns (SCB:s) nomenklatur av vad som avses med en tätort. I
Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse används, för att undvika sammanblandning,
företrädesvis begreppet ”tätbebyggelse” istället för ”tätort”.

3.2

Användning av vattnet som omfattas
av EU-förordningen

EU-förordningen gäller specifikt för återanvändning av vatten för bevattning inom
jordbruket. Med bevattning inom jordbruket avses bevattning av följande typer av
grödor:
• Livsmedelsgrödor som konsumeras råa, det vill säga grödor som är
avsedda att användas som livsmedel i rått eller obearbetat skick.
• Bearbetade livsmedelsgrödor, det vill säga grödor som är avsedda att
användas som livsmedel efter en bearbetningsprocess (tillagade eller
industriellt bearbetade).
• Andra grödor än livsmedelsgrödor, det vill säga grödor som inte är avsedda
att användas som livsmedel (till exempel betesmark och grovfoder,
fibergrödor, prydnadsgrödor, utsäde, energigrödor och växtmattor).
EU-förordningen medger att medlemsstaterna på nationell nivå får reglera
användning av återvunnet vatten inom fler användningsområden, exempelvis inom
industrin och för service- och miljöändamål.

3.3

EU-förordningen bestämmer
minimikrav för vattenkvalitén

Av definitionen av återvunnet avloppsvatten i artikel 3 i EU-förordningen framgår
att avloppsvattnet behöver renas i enlighet med kraven i avloppsdirektivet samt
dessutom ha renats ytterligare enligt den kravnivå som framgår av avsnitt 2 i bilaga
1. I bilagan finns fyra kvalitetsklasser för vattnet avsett för återanvändning (A-D).
Kvalitetskraven knyter till vilken typ av gröda som odlas samt vilken
bevattningsmetod som används. Utöver krav på själva vattenkvaliteten finns det för
den högsta kvalitetsklassen (A) bestämmelser om validering av själva renings- eller
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återvinningsanläggningen. Kopplat till kvalitetsklasserna finns också minimikrav
på kontroll för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls.
Minimikraven på vattenkvalitet i bilaga 1 avsnitt 2 innehåller bestämmelser kopplat
till:
• E. coli (antal/100 ml),
• Biokemisk syreförbrukning, BOD5 (mg/l),
• Suspenderat material, TSS (mg/l),
• Turbiditet (NTU)
• Legionella om det finns risk för aerosolbildning vid bevattning
• Inälvsnematoder för bevattning av betesmark eller grovfoder.
I valideringsövervakningen av anläggningen finns krav på procentuell reduktion av
E.coli, kolifager samt Clostridium perfringens-sporer.

3.4

Ytterligare krav i EU-förordningen

Utöver minimikraven ställer EU-förordningen även krav på tillstånd för produktion
och tillhandahållande av återvunnet vatten. Slutanvändningen av vattnet, det vill
säga bevattningen, kan också behöva ha tillstånd för användning, men endast då det
är relevant i enlighet med nationell rätt. Tillståndet för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten ska, enligt EU-förordningen, ange de
skyldigheter som operatören av återvinningsanläggningen har, och bygga på en
riskhanteringsplan som upprättas för respektive system.
EU-förordningen beskriver vad riskhanteringsplanen ska innehålla. Förutom en
beskrivning av systemet och alla involverade parter ingår även att identifiera och
bedöma de risker för miljö samt människors och djurs hälsa som kan uppkomma på
den specifika platsen. Därtill ingår att sätta ytterligare villkor för operatören samt
andra krav för användningen av vattnet som kan begränsa riskerna med
användningen.
EU-förordningen ställer också krav på att det ska finnas ett samråd vid
bedömningen av en ansökan om tillstånd. Prövningsmyndigheten ska samråda och
utbyta relevant information med andra relevanta myndigheter, samt andra
eventuella andra parter som prövningsmyndigheten anser vara relevanta. Även den
som utarbetar riskhanteringsplanen ska samråda med andra ansvariga parter och
slutanvändaren.
Det finns också krav på att utse behöriga myndigheter samt att rapportera uppgifter
om användning till kommissionen.
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3.5

Fortsatt arbete inom EU

I EU-förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i syfte
att anpassa och komplettera minimikraven till den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen. Dessutom ges kommissionen befogenhet att fastställa närmare regler
om format för och redovisning av information av den kontroll av efterlevnaden
som ska göras enligt EU-förordningen.
Inom EU-samarbetet med koppling till EU:s ramdirektiv för vatten (200/60/EG)
(Common Implementation Strategy, CIS) finns idag en arbetsgrupp kopplat till
återanvändning av vatten. Där arbetar man idag med följande leveranser:
• Inspel till kommissionen om vägledning om tillämpningen av
EU-förordningen (första kvartalet 2022)
• Inspel till en delegerad akt som ska fastställa tekniska specifikationer för
riskhantering (tredje kvartalet 2022)
• Inspel till genomförandeakter om format och presentation av den
information som ska rapporteras (tredje kvartalet 2023)
• Inspel om främjande av återanvändning av vatten i andra sektorer än
jordbruket.
Det finns nu ett utkast till vägledningsdokument som bland annat rör
EU-förordningens krav på tillståndsförfarande och den riskbedömningsplan som
ska utgöra grund för tillståndsgivningen. Kommissionen publicerade utkastet i sin
databas CIRKA den 18 februari 2022.2

2

Commission guidance on the application of Regulation 2020/741 on minimum requirements for water
reuse
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4.

Användning och rening
av vatten i Sverige

I det här kapitlet görs en bakgrundsbeskrivning av hur vatten används både
generellt och mer specifikt inom jordbruket. Därefter görs en övergripande
beskrivning av hur rening av avloppsvatten går till och slutligen beskrivs det
svenska systemet för prövning.

4.1

Användning av vatten – ett
övergripande perspektiv

I Sverige är den totala användningen av sötvatten cirka 2,4 miljarder kubikmeter
per år. Industrin står för drygt 60 procent av användningen av sötvatten, hushållen
för knappa 25 procent och jordbruket för knappa 3 procent.3 Inom industrin
används vatten framförallt som kylvatten och processvatten.4 I Figur 1 visas
vattenanvändningen i Sverige mellan 1990 och 2015.5
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Figur 1. Vattenanvändning i Sverige fördelat på användargrupp.6

SCB, 2017.
SCB, 2021.
5
Figur 1 ger intrycket att jordbrukets vattenanvändning minskar, men det är svårt att dra långtgående
slutsatser angående förändringar över tid utifrån dagens vattenanvändning. Det beror dels på
förändringar i undersökningsmetodik, dels på att bevattningsvolymerna kan antas variera mellan
undersökningsåren beroende på om det aktuella året varit ett torrår eller inte. SCB, 2017.
6
Statistik över Vattenanvändning efter användargrupp och år, hämtat från SCB Statistikdatabas februari
2022.
Med ”Övrig användning” avses kommunalt vatten som används inom andra näringsgrenar än industri,
förluster som uppstår i ledningsnät samt vatten som används i vattenverkens egen verksamhet.
3
4
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4.1.1

Vattentillgång nu och i ett förändrat klimat

SCB konstaterar i sin rapport om vattenanvändningen i Sverige 2015 att
vattentillgången i Sverige är god överlag men att det finns regionala och lokala
obalanser. Tidvis förekommer vattenbrist i Sverige, ofta kopplat till låga nivåer av
grundvatten och framförallt i södra och mellersta Sverige. Problemet är större i de
östra än i de västra delarna av landet. Vattenbristen är i regel knuten till
sommarsäsongen då behovet av vatten till bevattning av grödor är som störst i
kombination med hög vattenanvändning från en stor sommarbefolkning.7
Hur framtidens klimat kommer att bli beror av en rad olika yttre påverkansfaktorer:
människans klimatpåverkan, klimatkänsligheten och naturliga variationer i
klimatet. Fortsatt ökning av växthusgaser gör att det blir varmare, men inte lika
mycket överallt. Ett varmare klimatleder till ett intensivare hydrologiskt kretslopp
där även nederbördsextremerna ökar.
Trots en ökad nederbörd i hela Sverige visar beräkningar på att
grundvattenbildningen inte ökar i samma omfattning, vilket är extra tydligt i östra
Svealand och mellersta och östra Götaland.8 Mer nederbörd i scenarierna leder
följaktligen inte odelat till fuktigare markförhållanden eftersom ökad temperatur
också leder till kraftigare avdunstning. Ett varmare klimat leder också till en längre
växtsäsong. Jämfört med klimatet i slutet av 1900-talet syns ökningar med 3–4
veckor i stora delar av landet redan vid perioden 2011–2040. Längs kusterna i
södra delarna av landet kan ökningen bli ännu större. Därtill medför torka låg
vattenföring i vattendragen och låga vattenstånd i sjöarna. I södra Sverige är
bevattningsbehovet ofta som störst när tillgången är som minst.9

4.1.2

Återanvändning av vatten

Majoriteten av det renade avloppsvattnet går idag direkt ut i recipient, det vill säga
ett vattendrag, sjö eller hav som är mottagare av orenat eller renat avlopps- eller
dagvatten. Med återanvändning av vatten menas att vatten som redan använts,
används igen innan det renas och släpps ut i en recipient.
Det kan till exempel röra sig om vatten från en industri som används i ytterligare
processer, eller renat avloppsvatten som används till kylning inom en industriell
process eller för bevattning. Återanvändning av vatten kan alltså ske med vatten
från olika källor och för olika tillämpningar.

SCB, 2017.
Rohde et al., 2007.
9
SMHI, 2021.
7
8
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I Sverige idag återanvänds vatten inom industrin och jordbruket och även för
bevattning av parkmark och golfbanor. Inom industrin rör det sig om cirka 65
miljoner kubikmeter vatten årligen. Industrin använder även havsvatten för till
exempel kylning. Det rör sig om ett vattenuttag i storleksordningen 600 miljoner
kubikmeter. 10 11 12
Inom jordbruket används renat avloppsvatten för bevattning på ett fåtal platser i
södra och sydöstra Sverige. Detta beskrivs närmare i kapitel 5.1.

4.2

Bevattning inom jordbruket

4.2.1

Vilka grödor bevattnas?

Växtproduktionen i Sverige klarar sig ofta långt med nederbörd och en god
markstruktur som kan lagra mycket vatten. Vid torka, eller vid odling av
torkkänsliga grödor behövs dock bevattning för att kunna fortsätta produktionen.
Tillgång till bevattningsvatten kan vara helt avgörande för att kunna tillvarata den
resurs som jordbruksmarken utgör. Bevattning ger både en ökad nettointäkt för
jordbrukaren och en ökad odlingssäkerhet.
Det som avgör om bevattning behövs är bland annat gröda, jordart och väderlek
och behovet växlar därför från år till år. Både mängden nederbörd och när på året
den faller har stor betydelse. Behovet av bevattningsvatten är speciellt på det sättet
att det handlar om stora volymer under begränsad tid.13
I dagsläget bevattnas huvudsakligen högvärdesgrödor som potatis, lök,
sockerbetor, grönsaker och frukt. Bevattningen av den här typer av grödor är en
förutsättning för att få höga och jämna skördar av god kvalitet. Utan tillgång till
bevattning blir den ekonomiska risktagningen alldeles för stor vid odling av
högvärdesgrödor, även under år med normal nederbörd. Bevattning är särskilt
viktig på lättare jordar där rotdjupet är relativt litet vilket ger begränsad möjlighet
till att lagra vatten i markprofilen.14
Bevattning av grödor såsom vall, spannmål och sockerbetor ger inte samma
ekonomiska utbyte som högvärdesgrödor, även om bevattning av dessa grödor på
lättare jordar ofta kan löna sig. Bevattning av vall kan dock vara lönsamt i flera fall
och kan vara ett sätt att säkerhetsställa mängden egenproducerat foder. Det är
viktigt på djurgårdar eftersom foderbrist riskerar djurens hälsa. 15 Intresset för att
bevattna vall har ökat de senaste åren.16
I statistiken skiljer man på vattenanvändning och vattenuttag, där det första visar volymer som faktiskt
används i produktion (och av hushåll) medan uttaget visar allt vatten som tas upp från täkter.
11
I de redovisade siffrorna ingår inte kärnkraftens uttag om cirka 10 miljarder kubikmeter havsvatten
som används för kylning.
12
SCB, 2017, samt Statistik över Industrins vattenuttag efter typ av vatten och år, hämtat från SCB
Statistikdatabas februari 2022.
13
Jordbruksverket, 2020.
14
LRF, 2010.
15
Jordbruksverket, 2018.
16
HIR Skåne, 2020.
10
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4.2.2

Hur och var används vatten för bevattning?

I Sverige produceras livsmedel på cirka 3 miljoner hektar jordbruksmark och en
genomsnittlig gröda behöver cirka 400 mm vatten. Det innebär ett vattenbehov på i
storleksordningen 10 miljarder kubikmeter per år. Detta kan jämföras med den
totala användningen av sötvatten i Sverige som är 2,4 miljarder kubikmeter där
jordbruket står för knappa 3 procent (motsvarande 75 miljoner kubikmeter). Se
Figur 1 i avsnitt 4.1. Förklaringen till att vattenförbrukningen i växtodlingen kan
vara så pass mycket större än den totala sötvattenanvändningen är att växterna får
huvuddelen av sitt vatten direkt ifrån nederbörden.
Av de 75 miljoner kubikmeter sötvatten som jordbruket använde 2015 utgör en
tredjedel vatten för djurhållning och två tredjedelar vatten för bevattning.
Användningen av bevattningsvatten minskar stadigt i Sverige. År 2010 användes
omkring 62 miljoner kubikmeter vatten för bevattningsändamål. År 2015 var
motsvarande siffra 48 miljoner kubikmeter. Det är dock svårt att dra långtgående
slutsatser angående förändringar över tid på grund av förändringar i
undersökningsmetodik samt att bevattningsvolymerna kan antas variera mellan
undersökningsåren beroende på om det aktuella året varit ett torrår eller inte. 17
REGIONALA SKILLANDER

Även om jordbrukets uttag av bevattningsvatten endast utgör en liten andel av det
totala vattenuttaget i Sverige kan det lokalt ha en betydande påverkan på
vattenbalansen. Det beror på att uttagen är koncentrerade till vissa områden och
behovet ofta är som störst när tillgången till vatten är liten. Det leder till en
konkurrens om vatten mellan olika samhällsintressen.18
Inom Sverige råder stora regionala skillnader kring hur mycket som bevattnas.
Nästan 60 % av den totala volymen bevattningsvatten används i Skåne. Skåne är ett
län med mycket jordbruksmark och i länet finns också omkring 40 % av den
bevattningsbara arealen jordbruksmark i Sverige. Andra län som använder
förhållandevis mycket vatten för bevattningsändamål är Kalmar, Hallands och
Blekinge. Jordbruket i de södra och sydöstra delarna av Sverige är mer beroende av
bevattning på grund av ett torrare klimat i dessa regioner. I Norrlandslänen används
endast obetydliga mängder vatten för bevattning. Detta illustreras i Figur 2 nedan.19

SCB, 2017.
Jordbruksverket, 2020.
19
SCB, 2017.
17
18
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Figur 2. Fördelningen av den totala volymen bevattningsvatten år 2015 fördelad procentuellt efter
län.20

STORLEKEN PÅ BEVATTNINGSGIVAN

I Sverige varierar årsmedelnederbörden mellan 400 och 900 mm per år. Under
sommaren och hösten är nederbörden som störst och minskar sedan successivt till
februari. Även om nederbörden ökar under våren och försommaren är den ändå
lägre än de flesta grödors vattenbehov. Under växtperioden är det totala
nederbördsunderskottet i de flesta fall 50–200 mm och på vissa jordar är en förlust
på 20 mm av det växttillgängliga vattnet tillräckligt för att känsliga grödor ska få
nedsatt tillväxt på grund av vattenbrist. För en torkkänslig gröda som potatis där
bevattning är en förutsättning för odling brukar man räkna på att vattenbehovet
uppgår till 200 mm under växtperioden. Det finns torkkänsliga grödor som kräver
mer och mindre än den mängden. Den faktiska givan påverkas av
bevattningseffektiviteten. Bevattningseffektiviteten i Sverige ligger mellan 80–90
% och för att få ut den mängd vatten man önskar till grödorna behöver man
korrigera för denna faktor.21
Bevattningsgivan sprids som regel ut i små doser över säsongen, ofta fördelade på
15-30 mm åt gången beroende på gröda, utvecklingsstadie och jordart.22 Målet är
att inget vatten ska försvinna genom markprofilen, utan att allt ska hinna tas upp av
växterna. Jordbrukaren har ofta investerat mycket i sin bevattningsanläggning och
vill då att det dyrbara vattnet ska komma grödorna till godo så mycket som möjligt.
En rätt utförd bevattning innebär dessutom ett effektivare utnyttjande av
växtnäring, även det är en värdefull resurs som jordbrukaren vill utnyttja optimalt.

SCB, 2017.
Jordbruksverket, 2018.
22
Greppa Näringen, 2018.
20
21
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4.2.3

Hur hanteras bevattningsvatten i jordbruket?

Den vanligaste vattenkällan för bevattningsvatten inom jordbruket är ytvatten (från
sjö eller vattendrag), grundvatten förekommer också.23 De allra flesta jordbruk har
enskild vattenförsörjning, kommunalt vatten används bara i undantagsfall. I vissa
delar av landet, främst på Öland och Gotland kan kommunalt vatten ha större
betydelse. På ett fåtal platser i landet är även renat avloppsvatten en källa till
bevattningsvatten (se avsnitt 5.1).
INFRASTRUKTUR FÖR BEVATTNING

Vid bevattning behövs en infrastruktur för att transportera och sprida vattnet.
Vattnet leds från vattenkällan fram till fältkanten i någon form av ledning. Det kan
vara nedgrävda stamledningar av grövre dimension eller mindre rör som ligger
uppe på marken. En brunn behövs om det rör sig om grundvatten. En pump är
oftast nödvändig, antingen för att lyfta upp vattnet från vattenkällan till marknivå,
för att pumpa in vatten i en damm och eller för att få in vattnet på själva fältet.
Vattnet kan mellanlagras i form av en damm. Dammen kan ligga en bit ifrån, precis
i anslutning till eller på själva fältet. Den kan fyllas på genom naturlig tillrinning
eller genom att vatten pumpas in i dammen. Vatten kan även ledas in via
dräneringsledningar. Dammen behöver underhållas med jämna mellanrum, ungefär
vart femte år. Exempelvis kan växtlighet behöva klippas, slänter och eventuell
tätningsduk ses över samt bottensediment rensas bort. Vattenkvaliteten kan
påverkas under tiden vattnet lagras i bevattningsdamm och vid transport i
ledningsrör.
När vattnet har nått fältet behövs någon form av anordning för att sprida vattnet. En
sådan anordning kan sprida vattnet ovanifrån ner på grödorna, antingen genom en
vattenkanon som sprutar ut en stråle över fältet eller genom ett pivotsystem, alltså
småspridare fästa på en lång arm. I dessa fall sprids vattnet i luften och aerosoler
bildas. Bevattning kan även ske genom droppbevattning då vattnet hamnar direkt i
jorden utan att vidröra bladen. Med detta system bildas inga aerosoler.
Droppbevattning är dock en anordning som ligger fast under odlingssäsongen och
som är dyrare, vilket begränsar användningen till främst fleråriga grödor som bär,
frukt och vissa grönsaker.24
ÄGANDE OCH FÖRVALTNING AV BEVATTNINGSSYSTEMET

Infrastrukturen för bevattning kan ägas och skötas av olika aktörer. Det kan vara en
enskild jordbrukare, flera jordbrukare i samverkan (i form av en samfällighet eller i
annan samarbetsform) eller ett enskilt företag. Därmed kan kostnaderna för ett
bevattningssystem delas mellan olika parter på olika sätt.

23
24

Jordbruksverket, 2018 och SCB, 2017.
HIR Skåne AB, 2020.
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4.3

Rening av avloppsvatten

4.3.1

Avloppsreningsverk i Sverige

Idag är så gott som alla hushåll i tätorterna anslutna till kommunala
avloppsreningsverk och 2018 hade drygt 8,8 miljoner av Sveriges befolkning
tillgång till kommunal rening av hushållsspillvatten år 2018.25 Industrier har
antingen egna avloppsreningsanläggningar eller är anslutna till det kommunala
ledningsnätet. Utöver spillvatten från hushåll och anslutna industrier kommer även
så kallat tillskottsvatten (inläckande vatten, tak- och dränvatten, dagvatten) till
avloppsreningsverken.
I Sverige fanns 2018 426 tillståndspliktiga avloppsreningsverk som totalt renade en
vattenvolym om drygt 1,1 miljard kubikmeter vatten. Därtill tillkommer den volym
som renas i mindre verk med färre än 2000 personer anslutna.26

4.3.2

Avloppsreningsverkens utformning

Avloppsreningsverken i Sverige kombinerar vanligtvis mekanisk, biologisk och
kemisk rening på olika sätt. Avloppsvattenrening inleds alltid med någon form av
mekanisk rening. De vanligaste kombinationerna i avloppsreningsverken, förutom
mekanisk rening, är:
• Biologisk-kemisk rening (konventionell tre-stegsrening)
• Biologisk-kemisk rening med särskilt kvävereningssteg
• Biologisk-kemisk rening med kompletterande rening (exempelvis filter).
Ovanstående reningssteg är utformade för att ge en effektiv rening av ämnen som
kan bidra till övergödning. Kombineras de blir effekten ännu bättre. Reningsstegen
ger även en god avskiljning av andra oönskade ämnen som kan finnas i
partikelform i avloppsvatten, exempelvis mikroplaster, även om reningsstegen i
första hand inte är utformade för detta. Mikroföroreningar passerar dock i relativt
hög utsträckning opåverkade genom avloppsreningsverken till vattenmiljön
utanför. Reningstekniker för att öka avskiljningen av dessa mikroföroreningar
kommer bli vanligare på svenska avloppsreningsverk de närmaste åren i och med
regeringens satsning på investeringsbidrag för installation av teknik för
läkemedelsrening.27

Naturvårdsverket, 2020.
Naturvårdsverket, 2020.
27
Naturvårdsverket, 2020.
25
26
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4.4

Förprövning av vissa verksamheter i
miljöbalken

En utgångspunkt i miljöbalken för att reglera och kontrollera miljöpåverkan från
verksamheter och åtgärder är krav på förprövning innan verksamheten får påbörjas.
Det sker antingen genom att tillstånd krävs eller, för vissa mindre miljöpåverkande
verksamheter, att verksamheten ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Vilka
verksamheter och åtgärder som omfattas av krav på tillstånd eller har
anmälningsplikt framgår av 9 kap. respektive 11 kap. miljöbalken och förordningar
tillhörande dessa kapitel.
I miljöprövningsförordningen (2013:251) är de miljöfarliga verksamheterna
indelade i A-, B- och C-verksamheter. Syftet med indelningen är att anpassa kraven
efter verksamheternas omfattning och miljöpåverkan.
Utsläpp av avloppsvatten definieras i 9 kap. miljöbalken som en miljöfarlig
verksamhet.28 Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Avloppsanläggningar kategoriseras i 28 kap. miljöprövningsförordningen i flera
nivåer beroende på föroreningsgraden av det avloppsvatten som
avloppsreningsverket tar emot, förenklat hur många anslutna fastigheter som
avloppsverket har:
• För avloppsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster29 och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer gäller tillståndsplikt B
som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
• För avloppsreningsanläggningar som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000
personekvivalenter gäller istället anmälningsplikt C och då behöver en
anmälan göras till tillsynsmyndigheten30.

Se 9 kap. 1 § miljöbalken.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) har upprättats för att säkerställa att
vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljön och
människors hälsa. Lagen innefattar både befogenheten och skyldigheter för huvudmannen för vatten
och avlopp (VA-huvudmannen). Kommunen är ansvarig för huvudmannaskapet för vatten och avlopp.
I vissa kommuner har dock huvudmannaskapet delegerats till bolag som åtminstone till viss del är
kommunalt ägda.
30
Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet framgår i allmänhet av miljötillsynsförordningen (2011:13),
om det inte är fråga om länsstyrelsens tillsyn som är överlåten till en kommun. Då framgår det av ett
särskilt länsstyrelsebeslut.
28
29
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Förordningen (1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) har
särskilda regler om små avlopp eller enskilda avlopp som det ibland också kallas.
Små avlopp är avloppsanordningar som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd motsvarande 200 personekvivalenter (pe) eller mindre. Enligt 13
§ FMH krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning där en eller fler
vattentoaletter ska anslutas eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning. För annan avloppsanordning krävs det en anmälan. Dessa små
anläggningar prövas enligt 13 § av den kommunala nämnden, och ingår inte i
ABC-systemet.
Miljöfarliga verksamheter som varken är A, B eller C kallas U-verksamheter.
Dessa verksamheter får som regel påbörjas utan förprövning, men kan i vissa fall
omfattas av krav på anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Små
avlopp för hushållspillvatten som prövas enligt 13 § FMH brukar dock inte kallas
för U-anläggningar. Däremot kan finnas små anläggningar med industrispillvatten
som är U-anläggningar.
I Bilaga 1 Det svenska systemet för prövning, sid. 90, finns en mer detaljerad
beskrivning av hur prövning av verksamheter sker i Sverige.
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5.

Behov av
återanvändning av
vatten inom jordbruket

I det här kapitlet beskrivs hur återanvändning av vatten i svenskt jordbruk går till
idag. Därefter presenteras resultatet från den aktörsanalys som genomförts inom
uppdraget. Aktörsanalysen är baserad på intervjuer med nyckelaktörer och syftet
har varit att få en bild av vilka drivkrafter och utmaningar som finns för
återanvändning av vatten. Därefter presenteras projektets bedömning av behovet av
återanvändning av vatten inom jordbruket utifrån nulägesbilden, redan känd
information och resultatet av aktörsanalysen. Behovsbedömningen är avgränsad till
ett resonemang om nuläget och den närmaste framtiden. Slutligen presenteras
slutsatser om behovet av återanvändning av vatten.

5.1

Återanvändning av vatten idag

Det har varit svårt att ta reda på antalet platser i Sverige där återvinning av vatten
för bevattning inom jordbruket sker idag. Detta eftersom det inte finns statistik
över volymer återvunnet vatten eller över alla typer av tillstånd och verksamheter. I
syfte att skapa en bild av nuläget har vi inom regeringsuppdraget undersökt var den
här typen av verksamhet bedrivs idag genom att fråga centrala aktörer: Svenskt
vatten, VA-huvudmän, Sveriges kommuner och regioner samt ett par enskilda
kommuner om de känner till anläggningar där det renat vatten används för
bevattning av jordbruk.
Vår undersökning visar att återvunnet vatten idag används för bevattning inom
jordbruket på ett fåtal platser i landet. Det rör sig om några tillståndspliktiga
avloppsreningsverk (på Gotland och Öland samt i Enköping) och ytterligare några
mindre anläggningar (på Gotland och i Kalmar och Kristianstad). Det kan dock
finnas ytterligare anläggningar utöver dessa.

5.1.1

System för återanvändning av vatten inom
jordbruket i Sverige

På Gotland finns det mest välutbyggda systemet för återanvändning av vatten för
bevattning på jordbruksmark. Systemet byggdes ut under 1980- och 1990-talet och
har sedan dess justerats, till exempel med ytterligare reningssteg. Region Gotland
har idag fyra avloppsreningsanläggningar med dammar som är i drift. Det finns
även flera anläggningar med bevattningsdammar som inte är i drift. Det finns också
ett utbyggt ledningsnät, som leder vattnet från anläggningarna ut till jordbrukarna.
VA-huvudmannen har stått för investeringen och ansvarar för underhåll av både
dammar och ledningsnät. Efter transport i ledningsnätet överlåts vattnet till
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jordbrukarna. Vid några av anläggningarna är det en större gård som använder
vattnet, och vid några är det istället en bevattningssamfällighet, med flera anslutna
jordbrukare. Någon bevattningssamfällighet har också en egen bevattningsdamm
för lagring, där de själva sköter drift och underhåll. I dagsläget betalar inte
jordbrukarna för vattenanvändningen.
Gemensamt för flera anläggningar på Gotland är att vattnet som används för
bevattning inte genomgår lika långtgående rening som när det släpps ut direkt i
recipient. I de fall vatten behöver släppas ut i recipient från dammarna finns krav
på ytterligare rening av vattnet. Utöver Region Gotlands fyra anläggningar finns
även privata anläggningar för återanvändning av vatten för bevattning på
jordbruksmark.
På Öland finns ett tillståndspliktigt avloppsreningsverk där bevattningen är ett
tillvägagångsätt för avloppsreningsverket att klara sitt kvävereningskrav. VAhuvudmannen har investerat i och står för underhållet av dammar och ledningarna
som går ut till åkermarkerna. Jordbrukaren odlar vall och betalar ett
självkostnadspris för vattnet där exempelvis elkostnaden för att driva pumpen
ingår.
I Enköping levereras renat avloppsvatten från ett tillståndspliktigt
avloppsreningsverk till en jordbrukare som odlar salix. Även här byggdes systemet
som en del i avloppsreningsverkets upplägg för att klara uppsatta
kvävereningskraven. Det innebär att det är VA-huvudmannen som står både för de
investeringar och det underhåll som behövs. Jordbrukaren får i det här fallet betalt
för att ta emot vattnet. Det renade vattnet mellanlagras i en damm och levereras
sedan via en ledning ut till åkern, som ligger precis intill dammen och
avloppsreningsverket. Det här systemet kommer dock att tas ur bruk när Enköpings
nya avloppsreningsverk står klart.

5.1.2

Skiss över systemet för återanvändning av
vatten inom jordbruket

I Figur 3 har systemet med återanvändning av vatten inom jordbruket samt vilka
aktörer som kan vara involverade skisserats. Inom systemet kan
ansvarsfördelningen se olika ut beroende på lokala förhållanden. Exempelvis kan
operatören för avloppsreningsanläggningen, idag oftast VA-huvudmannen, äga en
ledning fram till en damm, eller både ledningen och dammen. Jordbrukaren eller en
grupp av jordbrukare skulle kunna äga pumpstation och ledningar fram till
respektive fält och eventuellt också dammen. Det kan även finnas mellanhänder, på
Gotland äger till exempel ett enskilt företag ledningsnät och bevattningsmaskiner.31
I det fallet köper företaget vatten av dammägare i närheten och säljer sedan
tjänsterna leverans av vattnet i sitt ledningsnät och även bevattning med sina
maskiner.

31

LRF, 2021.
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Figur 3. Skiss över systemet med återanvändning av vatten inom jordbruket samt olika involverade aktörer.

5.2

Drivkrafter och utmaningar för
centrala aktörer – resultat från
aktörsanalys

En aktörsanalys har genomförts i syfte att få en bättre bild av vilket intresset som
finns för återanvänt vatten och vilka utmaningar som dessa aktörer möter för att
producera och tillhandahålla samt använda renat avloppsvatten för bevattning.
Aktörsanalysen baseras på ett antal intervjuer. Gemensamt för de intervjuade är att
de antingen redan idag arbetar med bevattning av jordbruksmark med renat
avloppsvatten eller har funderingar om att börja göra det. De intervjuade
representerade:
• Borgholms Energi AB.
• Enköpings kommun.
• Gotlands kommun.
• Gruppintervju med representanter från kommuner eller kommunala VAbolag som är intresserade av frågan: Kalmar Vatten AB, Laholmsbuktens
VA AB, VA SYD, Österlen VA AB och Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp (NSVA).
• Gruppintervju med representanter från Lantbrukarnas riksförbund samt
förtroendevalda jordbrukare som är intresserade av frågan.
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5.2.1

Efterfrågan på renat avloppsvatten för
bevattning inom jordbruket idag

VA-HUVUDMÄNNENS INTRESSE

De främsta drivkrafterna som framkommit för VA-huvudmännen att återanvända
vatten är en vilja att minska utsläppen, förbättra miljön och sträva efter ett mer
cirkulärt system. Vidare vill VA-huvudmännen gärna bidra till att kunna få vatten
att räcka till fler intressenter generellt. Vissa avloppsreningsverk ser
återanvändning som ett alternativ till att öka produktionen av dricksvatten,
allteftersom efterfrågan på vatten ökar i samhället.
Flera av de intervjuade VA-huvudmännen anser att det sannolikt kommer att vara
mer intressant att leverera renat avloppsvatten till industrin eller till den egna
verksamheten än till jordbruket. Vissa ser inte jordbruket som en trolig målgrupp.
De ekonomiska incitamenten för just jordbruket att köpa renat avloppsvatten tror
de är små, eftersom de flesta har tillgång till andra, billigare bevattningsvatten,
exempelvis yt- eller grundvatten.
Lokalt ser dock situationen olika ut. På Öland levererar ett större
avloppsreningsverk renat avloppsvatten till jordbruket, vilket är ett sätt att klara
avloppsreningsverkets kvävereningskrav. Även på Gotland levereras renat
avloppsvatten till jordbrukarna idag. Där är det snarare vattenbrist som är
grundproblemet och utbyggnaden av systemet gjordes redan från början med bred
politisk vilja. På några andra platser har det funnits ett visst intresse för att använda
renat avloppsvatten till bevattning inom jordbruket, men det har inte realiserats på
grund av för långa avstånd mellan avloppsreningsverk och jordbruk.
JORDBRUKARNAS INTRESSE

Jordbrukarnas bild är att det helt klart finns en efterfrågan på vatten hos de
jordbrukare som arbetar med bevattning idag, främst de som odlar
högvärdesgrödor och/eller befinner sig i områden med torka. Dessa jordbrukare
investerar redan i bevattningsanläggningar. Efterfrågan på just renat avloppsvatten
är dock över lag liten. Främst på grund av att det på de flesta ställen i landet inte är
en tillgänglig vattenkälla i dagsläget, men även för att alternativa vattenkällor är
både mer lättillgängliga och billigare. Det bör noteras att de jordbrukare som
intervjuats inte är verksamma på vare sig Öland eller Gotland och därför inte
representerar eventuella lokala intresseskillnader.
De största drivkrafterna som jordbrukarna lyfter fram för att använda renat
avloppsvatten är att säkra tillgången på bevattningsvatten. Det finns ingen önskan
om att få använda just renat avloppsvatten, men däremot om att ha säkerställd
tillgång till vatten. Om de kan vara med och lösa ett samhällsproblem genom att
rena vattnet innan det når recipienten och genom att använda lagrat vatten istället
för att göra uttag från vattendrag kan det utgöra en positiv sidoeffekt resonerar de,
så länge det inte innebär någon merkostnad. Men även jordbrukarna tror att det kan
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finnas större potential i att leverera renat avloppsvatten till andra användare än
jordbruket, exempelvis till industrin.

5.2.2

Utmaningar med att återvinna avloppsvatten för
bevattning

Ett flertal utmaningar har lyfts fram i intervjuer med de olika aktörerna. De
huvudsakliga utmaningar som framkommit beskrivs nedan.
LOGISTIK

Samtliga aktörer lyfter att logistiken är en utmaning, då det är dyrt att bygga
ledningar för transport av vattnet. Nuvarande system med renat avloppsvatten
bygger i de flesta fallen på att jordbruket ligger precis intill avloppsreningsverket.
Jordbrukarna ser det som intressant att vattnet levereras till någon central punkt (till
exempel en damm) i området, och att var och en sedan kopplar in sig och tar vatten
därifrån. En avgörande fråga för jordbruket är att tillgången på renat avloppsvattnet
säkerställs. Vattnet behövs som mest när tillgången till annat vatten är som minst.
Ett system behöver därför byggas upp där det renade avloppsvattnet kan lagras
under tider som jordbruket inte är i behov av det, och samtidigt hinna bli renat och
hålla rätt kvalitet när bevattningssäsongen startar.
EKONOMISKA INCITAMENT FÖR VA-HUVUDMÄN

När systemet med återanvändning av vatten har varit ett sätt att klara
avloppsreningsverkens kvävereningskrav har jordbrukarna antingen fått betalt för
att ta emot vattnet eller betalat ett självkostnadspris. På Gotland, där systemet är
utbyggt utifrån en problematik med vattenbrist, levereras det renade avloppsvattnet
utan att jordbrukarna behöver betala. Byggnation och underhåll av dammar och
pumpar har i dessa fall finansierats via VA-taxan.
Vid de avloppsreningsverk där man funderar på att implementera ett system för
återanvändning av avloppsvatten har istället en önskan om att det renade vattnet
ska bli en ”produkt” som kommer till användning. De ekonomiska incitamenten för
att producera och tillhandahålla sådant vatten dock små. Dessutom anser man här
att infrastrukturen inte kan finansieras av VA-taxan. De kan alltså leverera ett rent
vatten som är en användbar produkt, men har ingen marknad att sälja den på. VAhuvudmännen efterlyser ett ändrat synsätt på vad ett avloppsreningsverk är; det
borde inte endast ses som en miljöfarlig verksamhet utan som en
produktionsanläggning som bidrar med samhällsnytta. För dem är teknikeninte
något problem, däremot att de inte får arbeta affärsmässigt på grund av dagens
lagstiftning. VA-huvudmännen anser att de kan stå för kostnaderna för reningen av
det återvunna vattnet, men ainte för leveranskostnaderna.
Alla VA-huvudmän som deltagit i intervjuer anser att om samhället vill främja
återanvändning av vatten kan det behövas andra styrmedel som ger incitament att
också efterfråga återvunnet avloppsvatten.
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BETALNINGSVILJAN HOS JORDBRUKARNA

Som beskrivs ovan (i avsnitt 5.2.1) upplever jordbrukarna att det finns en
betalningsvilja för bevattningsvatten. Samtidigt betonar de att jordbruket är en
bransch med små marginaler och många andra höga kostnader. Dagens
vattenanvändning innebär inte en direkt kostnad för den mängd vatten som
används. En sådan direkt kostnad skulle troligtvis bli fallet för återanvänt vatten.
Jordbrukarna kommer att välja det billigaste och mest lättillgängliga vattnet, därför
beror intresset för just renat avloppsvatten på hur det står sig mot andra
vattenkällor i området. Intresset kommer också att bero på hur administrationen
kring användandet av renat avloppsvatten ser ut. Jordbrukarna har redan idag
mycket administration kopplad till produktionen, vilket ofta upplevs som
komplicerat och tidskrävande. Ytterligare administration försöker de undvika, så
långt det går. Om det blir administrativt krångligt eller komplicerade tillståndseller anmälningsförfaranden innebär det ett hinder för jordbrukarna.
Precis som VA-huvudmännen anser jordbrukarna att om samhället vill främja
användningen av renat avloppsvatten behövs styrmedel som ger incitament för att
åstadkomma den nyttan.
KONSUMENTERNAS INSTÄLLNING

Jordbrukarna anser att det i slutändan kommer att vara kundernas inställning som
avgör. Certifieringsregler och bestämmelser hos olika leverantörer kommer också
att påverka. Jordbrukarna framförde också att om inte kunden accepterar
bevattning med renat avloppsvatten, så kommer det inte användas av jordbrukaren.
Skulle det däremot ses som något positivt och skapa ett mervärde för jordbrukarens
produkt, då skulle jordbrukaren i framtiden troligtvis vara beredd att betala ett
högre pris för detta vatten jämfört med annat vatten.
RENINGSKRAV

Alla parter tycker det är logiskt att det ställs högre krav för grödor som går till
humankonsumtion.
Jordbrukarna lyfter samtidigt att de gärna vill ha ett så rent vatten som möjligt. De
ser en risk i att bli begränsade till att bara få använda det renade avloppsvattnet till
vissa delar av sina odlingar, om de köper ett vatten av lägre kvalitetsklass. Det kan
innebära utmaningar konkurrensmässigt och påverkar vilka investeringar en
jordbrukare är beredd att göra.
ANSVARSFRÅGAN

Viktiga och svåra ansvarsfrågor har lyfts fram av samtliga aktörer, såsom vem som
ska ansvara för och finansiera konstruktionen och underhållet av ledningar,
dammar och pumpar. Flera återkommer även till vikten av att definiera var i
systemet ansvaret överlämnas från en huvudman till en annan, eftersom det
påverkar både kostnads- och ansvarsfrågan. Jordbrukarna lyfte fram att det behöver
vara tydligt vem som ansvarar om vattenkvaliteten inte uppfylls.
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Resonemangen om ansvar skiljer sig något åt beroende på hur långt de olika
aktörerna har kommit i frågan:
• Avloppsreningsverk som redan återvinner vatten för bevattning i områden
med torka har mer öppna funderingar. På Öland är VA-huvudmannen till
exempel beredd att ansvara för ledningar en bit ut från
avloppsreningsverket och anlägger redan idag en extra ledning som i
framtiden skulle kunna transportera renat avloppsvatten vid utbyggnad av
deras verk. På Gotland ansvarar VA-huvudmannen redan idag för
ledningsnätet.
• Avloppsreningsverk som inte gör detta idag är mer inställda på att kunden
måste betala all infrastruktur för transport.
• En jordbrukare anser att ansvar inte kan vila på dem vad gäller
vattenkvalitet och finansiering av rening av vattnet, medan en annan anser
att de redan idag har ansvar för kvaliteten på det vatten de använder och att
det därför inte blir så stor skillnad.
LÅNGSIKTIGHET

VA-huvudmännen lyfter att det måste finnas en långsiktig markanvändning och en
långsiktig efterfrågan för det renade avloppsvattnet, annars finns det risk att ett
system byggs upp som sedan inte fortsätter att användas. Både avloppsreningsverk
som levererar renat avloppsvatten idag samt de som är intresserade av att
implementera systemet lyfter den aspekten. Alla aktörer betonar att förutsägbarhet
är en annan viktig aspekt. De anser att kunskap och säkerhet måste råda om var och
hur renat avloppsvatten kan användas samt vilka reningskrav som kommer att gälla
framöver. Annars finns risk för att utvecklingen med att börja använda återanvänt
avloppsvatten bromsas framöver.

5.3

Bedömning av behov av renat
avloppsvatten för bevattning

Behovet av och efterfrågan på renat avloppsvatten beror på flera faktorer. Det
handlar både om hur det generella vattenbehovet kommer utveckla sig i framtiden
och hur de utmaningar som är kopplade specifikt till renat avloppsvatten hanteras. I
det här kapitlet görs en samlad bedömning utifrån nulägesbilden, redan känd
information och resultatet från aktörsanalysen.

5.3.1

Lönsamheten är en utmaning

Som konstaterats i kapitel 4.2.1 är behovet av bevattningsvatten inom jordbruket
speciellt på det sättet att det inte är kontinuerligt, det handlar om stora volymer
vatten men under begränsad tid av året. Vattnet kanske inte heller kommer att
användas varje år, men priset på vattnet skulle ändå behöva bära de fasta
kostnaderna för infrastrukturen. Lönsamheten i systemet är med andra ord en
utmaning. Många andra vattenbehov är mer kontinuerliga och därmed lättare att
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både planera för och att rättfärdiga investeringar i infrastruktur för. Exempelvis kan
vattenanvändning inom den kommunala verksamheten bli aktuell, liksom
användning inom industrin.
Skillnaden mellan att använda ”traditionella” vattenkällor eller renat avloppsvatten
i jordbruket ligger i att få fram vattnet till fältkanten. Det handlar till stor del om
den infrastruktur som behövs i form av bland annat ledningar och pumpar. Just
infrastrukturen är en viktig faktor i det ekonomiska pusslet eftersom avståndet
mellan återvinningsanläggningen och jordbruket ofta är längre än för andra möjliga
användningsområden. I de fall renat avloppsvatten används för bevattning idag
bygger systemet ofta på att åkermarken ligger precis intill
återvinningsanläggningen. Så är oftast inte fallet. Om drivkrafterna är tillräckligt
starka är det dock möjligt att bygga upp ett ledningsnät, så som det har skett på
Gotland. Det finns också sätt att hålla nere kostnaderna för infrastrukturen, som att
avloppsreningsverk redan vid utbyggnad förbereds för att leverera renat
avloppsvatten, vilket sker idag på Öland.
Förutom lönsamheten, som ger ekonomisk möjlighet till investeringar, måste det
också finnas en framtidstro som ger en vilja att investera. För att våga investera är
det även viktigt med en långsiktighet. Som framkom i aktörsanalysen är det viktigt
ur operatörens synvinkel, att det finns en långsiktig efterfrågan på vattnet. Det är
också viktigt för jordbrukarna, både att det finns en långsiktig tillgång till vatten
och vilka krav som ska gälla framöver. Att det finns långsiktiga överenskommelser
är en viktig del i den frågan.

5.3.2

Tillgång till alternativa vattenkällor påverkar

Lönsamheten i att använda renat avloppsvatten beror på vad det kostar att använda
vatten från andra källor. Idag tar de flesta jordbrukare sitt bevattningsvatten från yteller grundvatten. Om vattenbristen ökar behöver vattenanvändningen antingen bli
mindre, eller hitta en annan vattenkälla. En trolig konsekvens blir att användaren
behöver betala mer för att få tillgång till det vatten som finns i situationer med
vattenbrist.
På lång sikt kan det generella vattenbehovet inom jordbruket också påverkas av
grödornas faktiska behov, vilket kan komma att förändras i takt med
klimatförändringarna. Hur den förändringen kommer se ut är dock osäkert, olika
grödors vattenbehov kan både öka och minska.32

5.3.3

Inställningen till renat avloppsvatten en
avgörande faktor

Utöver ekonomiska utmaningar kommer även attityden till det renade
avloppsvattnet att spela in. Som jordbrukarna lyfte i aktörsanalysen kommer
konsumenternas inställning att bli en avgörande faktor. Beroende på om de är
skeptiska eller positivt inställda kan det bli ett hinder för eller en drivkraft till att

32

Jordbruksverket, 2018.
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vattna med renat avloppsvatten. Även jordbrukarens egen åsikt i frågan har givetvis
betydelse, om hen känner förtroende eller ej för produkten och systemet för
återanvändningen.
Det renade avloppsvattnet kommer troligtvis främst att användas för att
jordbrukaren har ett behov av vatten, men vattnet har även ett visst näringsvärde.
Det kan ses som en dubbel nytta för jordbruket och för samhället att grödorna får
en extra gödselgiva i form av fosfor och kväve samtidigt som växtupptaget gör att
näringsbelastningen på andra vattenresurser minskar.

5.4

Slutsatser om behov av
återanvändning av vatten

Återanvändning av vatten för bevattning kommer troligtvis inte bli ett system som
implementeras på nationell nivå i Sverige. I södra och sydöstra i Sverige finns dock
områden som idag har stor brist på vatten under odlingssäsongen och där
problematiken väntas öka i framtiden. I de här områdena finns aktiva jordbruk som
är beroende av bevattning för sin existens och det är troligtvis i dessa delar av
landet som system för återanvändning av vatten har störst sannolikhet att
implementeras och eller fortsätta utökas. I vissa fall är återanvänt vatten redan idag
en viktig vattenkälla.
Aktörsanalysen indikerar att det finns större potential för andra sektorer än
jordbruket att använda renat avloppsvatten. Jordbrukets varierande vattenbehov
och avstånden till återvinningsanläggningen innebär utmaningar för lönsamheten i
systemet. Den största potentialen finns troligtvis inom industrin. Det är en sektor
som använder mycket vatten relativt kontinuerligt under året och där
anläggningarna ofta ligger nära återvinningsanläggningarna. Det finns också andra
ytor som bevattnas i relativt stor omfattning utöver jordbruksmarken, såsom
golfbanor, timmerupplag, kommunala grönytor och kyrkogårdar där återvunnet
vatten redan är eller skulle kunna vara ett alternativ.
Reningsgraden på vattnet är också en viktig del av frågan. Särskilt strikta krav på
rening i Sverige skulle såklart påverka kostnadsbilden och därmed
implementeringen. Här finns potentiella synergier med satsningen på att
uppgradera avloppsreningsverk med teknik för avancerad rening. Om renat vatten
av hög kvalitet skulle utnyttjas i högre grad än i dagsläget skulle det kunna
motivera högre kostnader och bidra till ökad efterlevnad av havs- och
vattendirektivet samt allmänt öka samhällsvärden som kan komma av en renare
recipient. En viktig aspekt här är dock hur prissättningen av vattnet sker, vad som
bekostas av jordbrukaren, av operatören av återvinningsanläggningen och/eller av
eventuell annan part. Skillnaden i kraven på rening för vatten som ska användas för
bevattning och vatten som ska släppas ut till recipient är inte alltid så stor och det
är därför inte alltid tydligt hur kostnaderna ska fördelas.
I grunden handlar den här frågan om hur konsumenter, producenter och samhället i
stort kommer se på att återanvända renat avloppsvatten. Köper jordbrukaren en
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produkt eller tillhandahåller hen en tjänst? Svaret på den frågan påverkar varför
och hur de olika aktörerna väljer att vara en del av systemet med återanvändning av
vatten. Exempelvis hur jordbrukarens betalningsvilja blir, om den är positiv (det
finns en beredskap att betala) eller negativ (att vilja ha betalt) och vilka incitament
som finns för VA-huvudmannen. Konsumenternas inställning till bevattning med
återanvänt avloppsvatten inom jordbruket kommer att bli en central fråga i hur
detta vatten slutligen används.
Inom Agenda 2030 finns mål sex om rent vatten som handlar om att säkerställa
tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Där finns
bland annat ett delmål om ökad återanvändning och ett annat om att effektivisera
vattenanvändningen.33 Det är viktigt att se frågan om var renat avloppsvatten bäst
används i ett större perspektiv. Det gäller både inom vilken sektor vattnet bör
användas och om samhället vill främja återanvändningen genom styrmedel och
incitament. Det är viktigt att överväga vad som är den mest hållbara användningen.
Att använda renat avloppsvatten kan till exempel utgöra en viktig samhällsnytta i
områden där det är ont om vatten. Att då bevattna med renat avloppsvatten istället
för att använda yt- eller grundvatten kan vara ett sätt att minska belastningen på
andra sötvattenresurser. Samtidigt är det inte självklart att trycket på
sötvattenresurserna minskar bara för att det är renat avloppsvatten som används.
Om det renade avloppsvattnet annars släpps ut i en recipient i inlandet blir det en
del av den totala vattenresursen i landskapet. Om det vattnet istället används som
bevattningsvatten i jordbruket kan det minska vattentillgången och på så vis
påverka sötvattenresurserna negativt. Det är alltså viktigt att se till vattenresursen
som helhet.

33

För mer information, se Regeringens webbplats om Agenda 2030, tillgänglig via:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ [2022-04-27].
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6.

Analys av behov av
ytterligare kvalitetskrav

I detta kapitel presenteras den analys som har gjorts för riskområdena
mikrobiologi, antibiotikaresistens och antibiotika, metaller samt organiska
föroreningar, samt vår bedömning av behovet av ytterligare kvalitetskrav. Vidare
beskrivs EU-förordningens minimikrav i relation till gällande svensk lagstiftning
och vägledning tillsammans med en sammanställning av forskningsrön och
rekommendationer som tillkommit sedan förordningen och dess bakgrundsmaterial
togs fram.

6.1

Vad finns i det renade avloppsvattnet?

Många av de kemikalier som finns i samhället hamnar till slut i avloppen och
avloppsreningsverken. Förutom fekalier, urin och toalettpapper hamnar en viss
andel av hushållens användning av hygien-, kosmetika-, rengörings- och andra
kemikalieprodukter inklusive läkemedelsrester i våra avlopp. Föroreningar kan
även komma från ansluten industri, via inläckage av grund- och ytvatten till
ledningsnäten samt anslutet dagvatten där det finns kombinerade ledningssystem.
De möjliga föroreningarna som kan komma in till avloppsreningsverk kan
grupperas som övergödande ämnen, metaller och organiska föroreningar, inklusive
mikroplast.
Som beskrivs i kapitel 4.3.2 ovan, är tillståndspliktiga kommunala
avloppsreningsverk huvudsakligen utformade för att skydda omgivande natur och
samhällen från smitta och övergödning genom att rena vattnet från fekalier, urin
och toalettpapper. Reningsstegen ger dock även en god avskiljning av andra
oönskade ämnen som kan finnas i partikelform i avloppsvatten samt biologiskt
lättnedbrytbara ämnen. Förutom för de fåtal avloppsreningsverk som idag har så
kallad teknik för avancerad rening installerad passerar dock övriga föroreningar i
relativt hög utsträckning opåverkade genom avloppsreningsverken och hamnar
antingen i slammet eller finns kvar i det renade avloppsvattnet.
Det renade avloppsvattnet släpps normalt ut i närliggande sjöar, vattendrag eller
kustvatten, en så kallad recipient, där utsläppspunkten placerats med hänsyn till
möjlig påverkan på hälsa och miljö. Avloppsvattnets innehåll av farliga ämnen och
mikroorganismer kan då innebära en risk för vattenlevande organismer,
ackumulera i fisk och andra djur högre upp i näringsväven samt kontaminera
badvatten och yt- och grundvatten som används för dricksvattenproduktion.
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6.2

Risker med bevattning med renat
avloppsvatten

Användning av det renade avloppsvattnet för bevattning av jordbruksmark innebär
att föroreningarna som annars hade släppts till vattenmiljön via avloppsverkens
utsläppspunkt kommer spridas på en annan plats. Jordbruksmarken innehåller dock
en mängd organismer som bryter ner långt fler ämnen än vad som sker i recipienten
där det renade avloppsvattnet släpps ut idag och själva återanvändningen medför i
sig krav på en bättre rening än vad som gäller för utsläpp till vatten. Spridningen av
det renade avloppsvattnet medför likväl att potentiella risker kopplade till
avloppsvattnets innehåll av mikroorganismer och farliga ämnen flyttas från
mottagande ytvattenrecipienter till nya miljöer. Dessa nya potentiella risker är
bland annat:
• Farliga ämnen och mikroorganismer kan infiltrera och förorena
grundvattnen, vilket kan påverka kvaliteten på grundvatten som används
som dricksvatten.
• Vissa farliga ämnen kan tas upp av grödor vilket kan öka direkt exponering
för människor och djur. Även indirekt exponering kan öka genom förhöjda
halter i kött, mjölk och ägg om grödorna används som foder.
• Vissa farliga ämnen kan tas upp i marklevande organismer, anrikas i
näringskedjan och därmed påverka djur på högre trofinivåer i den terrestra
näringsväven.
• Mikrobiell kontaminering av odlade grödor, vilket kan innebära risker för
människor och produktionsdjur beroende av användning av den odlade
grödan.

6.3

Vad säger tidigare riskvärderingar?

En mer grundläggande diskussion om bakomliggande resonemang om relativ
riskvärdering utifrån en svensk kontext gällande återanvändning av
avloppsfraktioner finns att läsa i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Hållbar
återföring av fosfor. Där drar svenska myndigheter i samverkan den övergripande
slutsatsen att riskerna på kort sikt framför allt är relaterade till smittskyddsaspekter
för människor och tamboskap samt att dessa bör kunna hanteras med krav på
tillräcklig hygienisering.34 Risk för långsiktiga effekter på miljön och människors
hälsa beskrivs som möjliga att hantera genom att säkerställa att
ackumuleringstakten i jord för vissa ämnen inte blir för hög via haltgränsvärden i
slammet och relaterat till jordbruksmarkens befintliga halter.35 Liknande slutsatser
drogs i en nyligen redovisad statlig offentlig utredning där man inte kunde finna
tillräckligt övertygande underlag för miljö- och hälsorisker för att motivera ett
generellt förbud mot slamspridning, dock med brasklappen att dagens lagstiftning
Hygienisering innebär att smittsamma mikroorganismer (patogener) i materialet, här slam, inaktiveras
eller dödas så att materialet blir säkert för människor och djur.
35
Naturvårdsverket, 2013.
34
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kring slamspridning borde skärpas med krav på hygienisering och striktare
gränsvärden för fler ämnen.36
Det ramverk för riskhantering som kommissionen byggt EU-förordningens
minimikrav på utvecklas i en bakgrundsrapport från EU-kommissionens
gemensamma forskningscentrum.37 Det refererar i sin tur tillbaka på arbete med
ISO-standards och ett generellt riskhanteringsramverk för återanvändning av
avloppsvatten38 som tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO) och som
därefter vidareutvecklats i nationella implementeringar av regelverk och
vägledning i flera olika länder, till exempel Australien.39
Naturvårdsverkets övergripande slutsats från dessa tidigare arbeten är att risker
som kan behöva reglering kan delas upp i risker på kort sikt, vilka domineras av
risker för människors och tamboskaps hälsa utifrån en smittskyddsaspekt, samt
risker på längre sikt, vilka domineras av risker för negativa konsekvenser för
miljön – som givetvis i ett ännu längre perspektiv kan påverka människors hälsa.

6.4

Varför finns behov av en genomgång
av olika riskområden?

6.4.1

EU-förordningens hantering av risker

EU-förordningen bestämmer minimikrav för vattenkvaliteten på det återvunna
vattnet som används för bevattning inom jordbruket. Minimikraven är indelade i
fyra kvalitetsklasser för vattnet avsett för återanvändning som knyter an till vilken
typ av gröda som odlas samt vilken bevattningsmetod som används. Detta beskrivs
i 3.3.
Utöver minimikraven ställer EU-förordningen även krav på tillstånd för produktion
och tillhandahållande av återvunnet vatten (se avsnitt 3.4). Tillståndet ska, enligt
EU-förordningen, ange de skyldigheter som operatören av
återvinningsanläggningen har, och bygga på en riskhanteringsplan som upprättas
för systemet. EU-förordningen beskriver vad rikshanteringsplanen ska innehålla.
Förutom en beskrivning av systemet och alla involverade parter, ingår bland annat
att identifiera och bedöma de risker för miljön samt människors och djurs hälsa
som kan uppkomma på den specifika platsen. EU-förordningen och kommissionens
bakgrundsmaterial ger dock begränsat stöd för och precisering av hur möjliga
riskområden kan identifieras och bedömas.
EU-förordningen hänvisar till många andra EU-direktiv och -förordningar där det
nationella ansvaret ligger utspritt på flera olika myndigheter ansvarsområden,
vilket kan göra tillståndsprocessen betungande för såväl verksamhetsutövare,

Statens offentliga utredningar, 2020.
JRC, 2018.
38
WHO, 2006 samt WHO, 2013.
39
The Environment Protection and Heritage Council, the Natural Resource Management Ministerial
Council and the Australian Health Ministers’ Conference, 2008.
36
37
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prövnings- och tillsynsmyndighet samt remissinstanser. Det vore därmed värdefullt
att hitta avgränsningar gällande vilka riskaspekter som är mest prioriterade att
fokusera på och vilka som kan anses vara av mindre betydelse i en svensk kontext.
Dessutom har nya forskningsrön gällande potentiella risker och uppdaterade
riskbedömningar kommit sedan kommissionens bakgrundsmaterial och
förordningstexten skrevs, vilket ytterligare motiverar en genomgång av olika
riskaspekter.

6.4.2

Befintlig och kommande reglering och
vägledning

Befintliga regelverk och vägledningar för närliggande områden hanterar vissa
riskaspekter och sätter därmed implicita begränsningar för användningen av renat
avloppsvatten.
Vid användning av renat avloppsvatten behöver exempelvis hänsyn tas till vad som
händer med vattnet när det lämnat jordbruksmarken. Risk för äventyrande av
gränsvärden och bedömningsgrunder för olika ämnen i olika vatten, hänsyn till
skyddsobjekt som exempelvis dricksvattentäkter är aspekter som bland annat
regleras via svenska implementeringar av EU:s badvattendirektiv (2006/7/EG),
dricksvattendirektiv (2020/2184), ramdirektivet för vatten (2000/60/EC),
grundvattendirektiv (2006/118/EC), miljökvalitetsnormsdirektiv (2008/105/EG)
samt nitratdirektiv (91/676/EEG).
Därtill finns lagstiftning och vägledning som rör bevattning40 samt svenska
implementeringar av EU:s förordningar som reglerar krav på vattenkvalitet och
försiktighetsmått vid produktion och hantering av livsmedel och foder och som
nämns i EU-förordningens Bilaga II, exempelvis EU:s förordningar om
foderhygien (183/2005), livsmedelshygien (852/2004), mikrobiologiska kriterier
för livsmedel (2073/2005) och fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel (1881/2006) samt tillhörande vägledningar.
I en nära tid kommer även uppdaterade svenska riktvärden för förorenad mark och
känslig markanvändning samt helt ny eller reviderad EU-reglering som alla bör
harmoniseras med regleringen av återanvändning av vatten på jordbruksmark.
Exempel är skärpta kvalitetskrav på utgående vatten från avloppsreningsverk i ett
reviderat avloppsvattendirektiv (första textförslag från kommissionen planerat till
Q2 2022) samt striktare kvalitetskrav på slam och försiktighetsmått vid
slamspridning i ett reviderat slamdirektiv (första textförslag från kommissionen
planerat till Q3 2023). Kommissionen har därtill aviserat att de vill ta fram ett
”Friska jordar”-direktiv41 som bland annat ska fastställa kriterier för friska jordar
och olika sätt att övervaka marken.

40
41

Livsmedelsverket, 2019, samt EU-kommissionen, 2017.
Se EU-kommissionens hemsida om initiativet: Friska jordar – skydda, sköta och återställa marken i
EU (europa.eu) [2022-04-25].
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I skrivande stund finns dessutom en betydande osäkerhet gällande kommande
preciseringar av själva EU-förordningens bestämmelser genom delegerade akter,
genomförandeakter samt vägledning om tillämpningen av EU-förordningen, se
avsnitt 3.5.

6.5

Genomgång av riskområden

Beroende på tillgång till dataunderlag, förekomst av befintlig reglering eller
lagstiftning samt tillgång till litteratur som beskriver aktuellt kunskapsläge har
olika angreppssätt eller metoder använts. För riskområdena mikrobiologi,
antibiotikaresistens och antibiotika, metaller samt organiska föroreningar
sammanfattas nedan vilken kunskap som finns idag. Metodik för analyserna samt
resultat presenteras mer utförligt i Bilaga 2 Kunskapssammanställning avseende
risker med renat avloppsvatten.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har två preciseringar som är särskilt relevanta för
uppdraget:
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla
exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska
mångfalden
• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig
och tillräcklig för riskbedömning.
Analysen av behov av ytterligare kvalitetskrav är gjord mot bakgrund av
förutsättningarna att uppnå dessa.

6.5.1

Mikrobiologi

Metodiken för att analysera behovet av ytterligare krav gällande mikrobiologiska
aspekter har varit att jämföra de stipulerade minimikraven i EU-förordningen med
dem som finns beskrivna i befintlig svensk lagstiftning och vägledning.
EU-förordningens krav på mikrobiologisk kvalitet mätt i halter av den mest
etablerade indikatororganismen för fekal kontamination och därmed smittrisk, E.
coli, är strängare än dito i nu gällande EU-vägledning om bevattningsvatten för
livsmedelsproduktion42 som även nationell bevattningsvägledning43 hänvisar till.
EU-förordningens minimikrav bedöms tillsammans med den lokala
riskhanteringsplanen kunna säkerställa en basnivå för hantering av
smittskyddsaspekter för människor och tamboskap som är jämförbar eller strängare
än vad som idag är gällande i Sverige.

42
43

EU-kommissionen, 2017.
Livsmedelsverket, 2019.
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6.5.2

Antibiotikaresistens och antibiotika

Spridning av resistenta bakterier genom bevattning med avloppsvatten kan
innebära en direkt risk till följd av kontaminering av grödor med resistenta
smittsamma mikroorganismer (i det fölande kallade patogener). Det kan även
innebära en indirekt risk genom överföring av resistens från mikroorganismer i
avloppsvattnet till naturligt förekomanade icke-patogena mikroorganismer, vilket
kan ge upphov till nya resistensmönster som kan återföras till patogena
mikroorganismer.
Kommissionens sammanfattande konsekvensanalys till EU-förordningen om
minimikrav från 2018 lyfter hushållspillvatten som en trolig stor reservoar för
antibiotikaresistens i miljön, men landar i slutsatsen att eventuell problematik
behöver angripas generellt i avloppsvattenrening snarare än att lägga särskilt fokus
på reglering i form av gränsvärden i samband med återanvändning av
avloppsvatten.
I en ny utvärdering av miljöns roll för förekomst och spridning av
antibiotikaresistens inom livsmedelsproduktionen bedömer den Europeiska
livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) att återanvändning av avloppsvatten för
bevattning utgör en risk för spridning av antibiotikaresistens, både för
djurproduktion och produktion av grödor som konsumeras av människor.44 EFSA
anser vidare att det är viktigt med åtgärder som förhindrar förekomst av patogener
och ackumulering av resistensgener och resistenta bakterier i odlingsmark men
konstaterar att det finns betydande kunskapsluckor för att kvantitativt kunna
bedöma möjlig påverkan på människors hälsa.
För att komplettera bilden utifrån svenska förhållanden har vi inom uppdraget gjort
en genomgång avseende förekomst av resistenta bakterier i avloppsvatten i
Sverige, en genomgång av innehållet av antibiotika i renat avloppsvatten i Sverige,
samt av nya studier avseende spridning av resistensgener och antibiotika vid
bevattning med renat avloppsvatten.
Genomgången visar att renat avloppsvatten, men även ytvatten och grundvatten
lagrat i dammar, innehåller resistenta bakterier som kan kontaminera bevattnade
grödor. Antibiotika i renat avloppsvatten kan förekomma i halter som potentiellt
kan selektera för resistens i bevattningssystemet. Vidare finns risk för spridning av
både antibiotika och antibiotikaresistens till grundvatten.
Resultaten från genomgången kan för antibiotikaresistens sammanfattas med att:
• Antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener förekommer i renat
avloppsvatten, ytvatten och bevattningsvatten i Sverige.
• Mängden bakterier, och därmed sannolikt även resistenta bakterier, kan
öka vid lagring av ytvatten och grundvatten som används som
bevattningsvatten samt vid transport i ledningsnät i
bevattningsanläggningar.

44

EFSA BIOHAZ Panel, 2021.
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•

•
•

•

Tyska studier visar att resistensgener som förekommer i bevattningsvatten
kan öka i odlingsmark, i vatten i marken (markporvatten) och i grundvatten
vid bevattning med renat avloppsvatten. Förekomst av fekala bakterier i
por- och grundvattnet kunde dock inte ses vilket tyder på att det skulle
kunna ske en överföring av resistensgener till naturligt förekommande
mikrober i porvattnet och grundvattnet.
Bevattning med renat avloppsvatten kan resultera i kontaminering av
grödor med resistenta mikroorganismer.
Kunskap saknas avseende vilken mängd resistenta bakterier i
bevattningsvattnet som medför en ökad risk vid konsumtion av grödor (av
människor och produktionsdjur). Det finns därför inte underlag för att sätta
till exempel gränsvärden för mängd resistenta bakterier i
bevattningsvattnet.
Åtgärder som syftar till att hantera mikrobiella risker vid bevattning
innebär även att risker kopplade till resistenta mikroorganismer begränsas.

Resultaten från genomgången kan för antibiotika sammanfattas med att:
• Vissa antibiotika (amoxicillin, azitromycin, ciprofloxacin, claritromycin,
erytromycin, metronidazole och trimetoprim) har påträffats i utgående
avloppsvatten i Sverige i nivåer som bedömts kunna utgöra en risk för
selektion för resistens. Det kan potentiellt medföra selektion för resistenta
bakterier vid lagring av vatten i bevattningsdammar och transport i
ledningsnät om ingen spädning och/eller snabb nedbrytning av antibiotikan
sker.
• Antibiotika i bevattningsvattnet kan infiltrera och förorena grundvatten. I
Tyskland påträffas sulfamethoxazole i grundvatten i halter upp till fyra
gånger högre än föreslaget gränsvärde för grundvattendirektivet. Ännu
högre halter sulfamethoxazole och andra antibiotika har påträffats i
grundvatten i Pennsylvania efter bevattning med avloppsvatten.

6.5.3

Metaller

Av de metaller som hamnar i avloppet som renas i avloppsreningsverket, hamnar
huvuddelen i slammet. Det finns krav på övervakning av sju metaller i det renade
vattnet från de allra största avloppsreningsverken.45 Sammanställningar visar att de
totala mängden metaller i vatten från avloppsreningsverk ökade något 2018 jämfört
med 2016. Metallerna bly och krom minskade 2018 jämfört med 2016. Koppar,
nickel och zink var de metaller som ökade.46
För metaller regleras hur stor tillförsel som får ske till jordbruksmark vid gödsling
med avloppsslam.47 För att analysera risker med spridning av metaller vid
bevattning med renat avloppsvatten på jordbruksmark, har potentiella tillförda
mängder vid bevattning därför jämförts med tillåten tillförsel genom slamgödsling.

Utsläppen av kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, krom och nickel övervakas regelbundet inom de
obligatoriska kontrollprogrammen, enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6.
46
Naturvårdsverket, 2020.
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Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2) Kungörelsen med föreskrifter om skydd för miljön,
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
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Metaller förekommer naturligt varför även andra bevattningskällor innebär en
tillförsel av metaller till jordbruksmark. För att bedöma om bevattning med renat
avloppsvatten kan innebära en ökad tillförsel av metaller till jordbruksmark har
halter i renat avloppsvatten även jämförts med metallhalter i de alternativa
bevattningskällorna grundvatten och ytvatten.
Jämförelserna visar att metallhalter i renat avloppsvatten generellt är av samma
storleksordning som i de alternativa bevattningskällorna yt- och grundvatten, utom
för koppar, nickel och zink. Vid jämförelser mot tillåten tillförsel vid slamgödsling
sticker framförallt nickel ut som potentiellt problematiskt.
Sammanfattningsvis visar jämförelsen av tillförsel av metaller med renat
avloppsvatten jämfört med slamgödsling att:
• För samtliga metaller, utom för nickel och zink, medför bevattning (med
250 mm) en tillförsel motsvarande upp till cirka 10 procent av den idag
maximala tillåtna tillförseln via slamgödsling (vilken regleras som ett
medel över en sjuårsperiod).
• Vid en jämförelse mot tidigare föreslag om skärpta gränsvärden48 samt
Revaqs kriterier medför bevattning (med 250 mm) en tillförsel upp till lite
drygt 10 procent för samtliga metaller utom nickel, zink och kadmium.
• För kadmium motsvarar bevattning en tillförsel närmare 20 procent av
föreslagen tillåten tillförsel via slam år 2030.
• Utifrån SCB:s flödesviktade medelhalter, medför bevattning (med
250 mm) en tillförsel av nickel om 50 procent av den maximala tillåtna
tillförseln via slamgödsling. Om jämförelse istället görs utifrån medelhalt i
renat avloppsvatten för det avloppsreningsverk inom den löpande
miljöövervakningen med högst halt, överskrids den tillåtna tillförseln av
nickel vid slamgödsling.
• Utifrån SCB:s flödesviktade medelhalter, medför bevattning (med
250 mm) en tillförsel av zink om drygt 10 procent av den maximala tillåtna
tillförseln via slamgödsling. Om jämförelse istället görs utifrån medelhalt i
renat avloppsvatten för det avloppsreningsverk inom den löpande
miljöövervakningen med högst halt innebär bevattningen ett tillskott
motsvarande 20 procent av maximal tillåten tillförsel via slamgödsling.
Jämförelser av metallhalter i renat avloppsvatten med halter i grundvatten visar att:
• Halter av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och krom i renat
avloppsvatten generellt förefaller att vara av samma storleksordning som
halter i grundvatten utan lokal påverkan. För samtliga dessa metaller blir
jämförelsen dock osäker då halter för en majoritet av proven inom den
löpande nationella miljöövervakningen varit under respektive metalls
rapporteringsgräns.
• Halterna av koppar, nickel och zink är i renat avloppsvatten generellt högre
än i ytligt jordgrundvatten utan lokal påverkan.

48

Naturvårdsverket, 2013.
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•

Halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom och zink kan i grundvatten
lokalt, framförallt från enskilda brunnar, vara högre än i renat
avloppsvatten (runt 10 gånger högre).

Jämförelser av halter av bly, kadmium, koppar, nickel och zink i renat
avloppsvatten med halter i ytvatten från sjöar visar att:
• Halter av bly och kadmium generellt är av samma storleksordning.
• Halter av nickel och zink generellt är högre i renat avloppsvatten jämfört
med i ytvatten från sjöar.

6.5.4

Organiska ämnen

Renat avloppsvatten kan innehålla tusentals olika organiska ämnen som används
idag eller har använts historiskt men fortsätter att spridas via samhället. Exempel är
industrikemikalier, hushållskemikalier, kosmetikaämnen, biocider, läkemedel.
Dessa kan vid bevattning, beroende av dess inneboende egenskaper, riskera att
ackumuleras i den terrestra näringsväven, tas upp av växter och/eller infiltrera och
förorena grundvatten.
Det är inte möjligt att inom detta uppdrag göra en sammanställning för alla
organiska ämnen som potentiellt kan utgöra en risk. Istället görs en fördjupning
avseende per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) som en exemplifierande
ämnesgrupp. PFAS har valts då gruppen består av mycket persistenta ämnen som
inte renas bort i någon större utsträckning vid konventionell avloppsrening,
ämnesgruppen innehåller ämnen som kan tas upp i växter och ackumuleras i
näringskedjan. Ämnena är mobila och kan därmed infiltrera och förorena
grundvatten, de är även toxiska för människor och djur.
Den senaste utvärderingen av EFSA visar att delar av befolkningen har en
exponering av PFAS via livsmedel som överskrider det tolerabla veckointaget för
summan av fyra PFAS (PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA).49 Fisk är en betydande
exponeringskälla men EFSA:s exponeringsberäkningar visar att även andra
livsmedel, såsom ägg, kött, frukt, grönsaker och rotfrukter, också kan bidra till
exponeringen.
Eftersom den huvudsakliga tillförseln av PFAS till odlingsmark, vid avsaknad av
lokala påverkanskällor eller kontaminerat bevattningsvatten, sker via nederbörd har
den potentiella tillförseln av PFAS vid bevattning med avloppsvatten jämförs med
halter i regnvatten. För att ytterligare ge en bild av storleksordningen görs även en
jämförelse med det tillskott som kan ske vid slamgödsling. Dessa
datasammanställningar har kompletterats med en genomgång av vetenskaplig
litteratur avseende upptag av PFAS i grödor och i produktionsdjur samt den
litteratur som kunnat identifieras avseende påverkan av PFAS på mark och
grundvatten efter bevattning med avloppsvatten. Data- och
litteratursammanställningen visar att bevattning med renat avloppsvatten kan ge en
ökad tillförsel av PFAS till jordbruksmark. Det kan potentiellt resultera i förhöjda

49

EFSA CONTAM Panel, 2020
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PFAS-halter i odlade grödor samt i kött, mjölk och ägg om grödorna används som
foder. Bevattningen kan potentiellt även resultera i kontaminering av grundvatten:
• Uppmätta halter av PPHxS, PFOS, PFOA och PFNA (∑PFAS4) i renat
avloppsvatten är av storleksordningen 10 till 100 gånger högre än i
regnvatten. Bevattning med 250 mm jämfört med 500 mm nederbörd
innebär därför ett tillskott i storleksordningen 5 till 50 gånger högre
tillskott än tillförseln via nederbörd.
• Jämförelsen mot slamgödsling visar att bevattning med 250 mm ger ett
tillskott som är av storleksordningen tio gånger större än det tillskott som
sker vid slamgödsling. Det gäller både för ∑PFAS4 och för den totala
mängden organiskt fluor analyserad som extraherbart organiskt fluor.
• Få studier har undersökt halter i mark och i grundvatten efter bevattning
med avloppsvatten. I vilken grad bevattning ger förhöjda halter i mark
beror sannolikt på flera faktorer, utöver bevattningsmängd och halt i
avloppsvattnet även markförhållanden och nederbördsmängder som
påverkar i vilken grad tillförd PFAS stannar i marken eller förs bort via
ytavrinning och eller genom infiltration till grundvatten. Undersökningar
av mark har visat på inga eller måttligt förhöjda halter, medan
undersökningar av grundvatten har visat på kontaminering efter bevattning
med avloppsvatten.
• Undersökningar av upptag i grödor visar att bevattning med förorenat
vatten ger ett högre upptag än odling i förorenad mark, vilket tros bero på
att förorenat bevattningsvatten ger högre halter i markporvattnet och
därmed högre biotillgänglighet jämfört med en markförorening som är
bunden till organiskt material och mineraler i marken.
• Överföringsfaktorer från markporvatten till växter är
koncentrationsoberoende. Då avloppsvatten innehåller 10–100 gånger
högre halter PFAS jämfört med regnvatten kan det ge upphov till 10–100
gånger högre halter i grödan om hela vattenbehovet täcks av
bevattningsvatten med antagandet att halt i markporvatten motsvarar halt i
bevattningsvatten. Detta beaktar dock inte nederbörd, vilket beroende av
odlingsförhållanden kan bidra till grödans vattenbehov samt späda ut halter
i markporvattnet.
• Kontaminerat foder kan ge höga PFAS-halter i kött, mjölk och ägg. Det
huvudsakliga intaget för produktionsdjur kommer via fodret så länge deras
dricksvatten inte är kontaminerat. Om PFAS-halt i fodret höjs till exempel
tio gånger ger det tio gånger högre halt i livsmedlet.
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6.6

Slutsats om behov av ytterligare
kvalitetskrav

6.6.1

Inga ytterligare nationella kvalitetskrav föreslås i
nuläget

Baserat på de utredningar som kunnat göras inom ramen för detta regeringsuppdrag
finns idag begränsade förutsättningar att formulera skärpta nationella krav gällande
vattenkvalitet, i form av exempelvis gränsvärden.
Antalet anläggningar som i dagsläget och i den närmaste framtiden skulle kunna
omfattas av EU-förordningen bedöms vara få. Samtidigt bedöms behovet av
myndighetssamverkan vara omfattande för att kunna precisera nationellt gällande
krav som inte blir så stränga att återanvändningen i praktiken blir helt förbjuden.
Som beskrivits i avsnitt 6.4.2 pågår just nu arbete med att uppdatera regelverken
inom flera områden som både direkt och indirekt kopplar till återanvändningen av
avloppsvatten. Det är viktigt att resultat och slutsatser från dessa arbeten kan
beaktas i framtagandet av eventuellt nationellt gällande reglering för
återanvändningen av avloppsvatten. Risken är annars stor att ett omfattande
samverkansarbete mellan flera olika myndigheter antingen görs i onödan eller
snabbt blir inaktuellt.
Även om vi i nuläget inte föreslår ytterligare nationellt gällande kvalitetskrav
betyder det inte att striktare krav kan behövas. Verksamhetsutövarna behöver som
en del av prövningsprocessen ta fram en riskhanteringsplan som ska identifiera och
hantera potentiella risker för miljön och för människors och djurs hälsa, oavsett om
nationella kvalitetskrav kompletterar förordningen eller ej. Eventuella behov av
skärpta krav kan, förutom i nationell författning, också hanteras antingen i
nationella anpassningar till den kommande EU-vägledningen för den lokala
riskhanteringsplanen, se avsnitt 6.4.2, eller genom en uppdatering av befintliga
vägledningar gällande livsmedels- och foderproduktion samt bevattning.
Spridningen av renat avloppsvatten på jordbruksmark innebär en påverkan på
miljökvalitetsmålet om giftfri miljö. Däremot är det svårt att säga något om hur den
sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar
påverkas. Det renade avloppsvattnet släpps idag oftast ut i en recipient. Genom
återanvändning av vattnet avlastas recipienten. Samtidigt som återanvändningen
ökar risken för ackumulering av farliga ämnen i jordbruksmark och därmed upptag
i livsmedel, foder och vidare spridning har jordbruksmarken andra förutsättningar
än vattenmiljön att binda och mikrobiologiskt bryta ner vissa av de farliga ämnena.
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6.6.2

Områden med behov av framtida bevakning och
utredning

Utifrån litteraturstudier och myndighetssamverkan i detta regeringsuppdrag kan vi
konstatera att det finns risker med spridning av renat avloppsvatten på
jordbruksmark som kan anses särskilt motiverade att beakta utifrån en svensk
kontext:
• Smittskydd bedöms vara en av de viktigaste riskaspekterna att hantera i
närtid. Framtida arbete bör fokusera på att precisera eventuella
bestämmelser som hanterar detta. Framför allt är det av intresse att följa de
tekniska krav som EU-kommissionen arbetar med i en delegerad akt, se
avsnitt 3.5.
• Ett antal metaller bör delvis kunna avskrivas som generellt oproblematiska
i jämförelse med andra källor till bevattningsvatten medan vissa andra
metaller kan behöva ett ökat fokus i maximala bevattningsscenarion.
• Generellt behövs mer kunskap om möjlig grundvattenpåverkan gällande
exempelvis betydelse av genomsläpplighet för vissa typer av jordar, relativ
betydelse av ökad mikrobiell nedbrytning eller immobilisering av ämnen
jämfört med om utsläppet av ämnen skett till recipient. Ökad kunskap här
behövs även för att kunna precisera hur försiktighetsmått bör utformas för
att skydda uttagspunkter för enskild vattenförsörjning.
För flera riskområden, särskilt antibiotikaresistens och organiska ämnen, behövs en
fortsatt bevakning av området.
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7.

Naturvårdsverkets
förslag och
bedömningar

I det här kapitlet presenteras de förslag till författningsändringar om
Naturvårdsverket lämnar i den här skrivelsen. Kapitlet avslutas med ett antal
bedömningar som Naturvårdsverket gör, men som inte föranleder något förslag till
regeringen.
EU-förordningen ställer krav på tillstånd för produktion och tillhandahållande av
återvunnet vatten. Slutanvändningen, det vill säga jordbrukarnas mottagande och
bevattningen av jordbruksmarken, kan enligt EU-förordningen också kräva
tillstånd, förutsatt att det är relevant i enlighet med nationell rätt. EU-förordningen
ställer vidare upp ett antal krav på vad ett tillstånd ska innehålla. Se även avsnitt
3.4.
En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. En sådan
rättsakt varken ska eller får genomföras eller transformeras till nationell rätt och
medlemsstaterna får inte utfärda bestämmelser i sådana frågor som regleras i en
EU-förordning. Vissa kompletterande bestämmelser måste dock införas för att
regleringen i EU-förordningen ska fungera i en svensk kontext. Det finns till
exempel ofta behov av att införa regler av verkställande karaktär för att en EUförordnings bestämmelser ska fungera i praktiken.50
Naturvårdsverket föreslår att ett genomförande av EU-förordningen sker genom att
relevanta författningsändringar sker inom miljöbalkens och
miljöprövningsförordningens befintliga system, samt genom införandet av en ny
förordning som innehåller de kompletterande bestämmelser som krävs utöver detta.
Därutöver krävs ytterligare författningsändring i förordning om
miljösanktionsavgifter.

7.1

Redogörelse för hur
förprövningsplikten förhåller sig till
EU-förordningen

Mottagande och användande av återvunnit avloppsvatten omfattas inte idag av
miljöprövningsförordningen, men är definitionsmässigt en miljöfarlig verksamhet
då verksamheten omfattas av definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap.
miljöbalken. Att använda avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark är därför
Se till exempel Regeringens proposition 2021/22:66 Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om en gemensam digital ingång, s. 8 f.
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miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att avloppsvattnet ska avledas och renas eller
tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.51
Därmed behöver befintliga nationella författningar anpassas och kompletteras för
att uppfylla kraven i EU-förordningen. På vilket sätt är dock inte givet. Framförallt
rör det hur prövningsförfarandet för de tillstånd EU-förordningen ställer krav om
bör utformas och regleras. Det finns vidare ett antal processuella förutsättningar,
såsom hantering av riskhanteringsplanen och ett eventuellt samråd som behöver
hanteras, så även ett antal myndighetsuppgifter.
Att EU-förordningen är just en förordning (och inte ett direktiv) sätter gränser för
införandet av nationella regler eftersom EU-förordningen är direkt tillämplig.
Dessutom är just denna EU-förordningen detaljerad och regelstyrd, vilket medför
stora utmaningar när det kommer till att föreslå de författningsändringar som krävs
nationellt. Ett exempel på en sådan utmaning är att de detaljerade processuella
reglerna och processförutsättningarna som följer av EU-förordningen inte helt och
fullt rimmar med det svenska miljöprövningssystemet. Samtidigt följer av EUförordningen att medlemsstaterna i vissa delar får avgöra hur en sådan
prövningsprocess ska gå till nationellt, dock inom de ramar som EU-förordningen
ställer upp. Ytterligare en utmaning är den rättskraftsproblematik som uppstår för
de verksamhetsutövare som redan idag har tillstånd att hantera återvunnet
avloppsvatten för bevattning inom jordbruket.
Mot bakgrund av det lämnar Naturvårdsverket förslag till en författningslösning
tillika prövningsprocess som efter en avvägning av samtliga faktorer bedöms vara
den minst belastande och betungande för såväl myndigheter som aktörer. Förslaget
är också kompatibelt med den miljöprövningsprocess som finns nationellt idag.
Naturvårdsverket har läst det utkast till vägledning om EU-förordningen som
publicerats av en arbetsgrupp i EU-arbetet (se avsnitt 3.5) och bedömer att de
förslag som Naturvårdsverket lämnar i detta regeringsuppdrag är i linje med
utkastet till vägledning.

7.2

Förslag om prövning av produktion
och tillhandahållande av återvunnet
vatten

Såsom beskrivs ovan ska produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten,
som är avsett för bevattning inom jordbruket, vara föremål för ett
tillståndsförfarande (artikel 6.1). Det framgår vidare att tillståndet ska bygga på
riskhanteringsplanen (artikel 6.3). Vid bedömningen av ansökan om tillstånd ska
prövningsmyndigheten samråda och utbyta relevant information med andra
relevanta myndigheter (artikel 6.4). Av beaktandesats 25 framgår att det vid
51

Jämför med Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 oktober 2015 i målet M7529-14 (MÖD
2015:1)
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tillämpningen av EU-förordningen bör vara möjligt att utföra rening och
återvinning av avloppsvatten från tätbebyggelse på samma fysiska plats genom att
använda samma anläggning eller olika, separata anläggningar. Dessutom bör
samma aktör kunna vara både operatör av avloppsreningsverket och operatör av
återvinningsanläggningen.
Såsom anförts tidigare i avsnitt 7.1 framgår det inte av svenskt regelverk idag att
tillstånd krävs avseende hantering av återvunnet avloppsvatten. Dessutom uppfyller
inte svenskt regelverk, som den ser ut i dag, fullt ut även andra krav i EUförordningen. EU-förordningen fastställer dock inte på hur tillståndsprocessen ska
ske inom nationell rätt.
Naturvårdsverket föreslår att ett krav på tillstånd för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten förs in som tillägg i 28 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen (i det så kallade ABC-systemet). Dessutom krävs
därutöver ett tillägg i 22 kap. 1 § och 1 d § miljöbalken. Nedan beskrivs först valet
av prövningsförfarande och sedan utformningen av det valda alternativet.

7.2.1

Två alternativa författningslösningar

Naturvårdsverket ser två möjliga alternativ för hur en reglering av ett
prövningsförfarande, i enlighet med EU-förordningen, skulle kunna genomföras i
svensk lagstiftning.
ALTERNATIV 1: ATT INFÖRA PRÖVNINGSFÖRFARANDE I BEFINTLIGT
ABC-SYSTEM

Tillståndskrav för att producera och tillhandahålla återvunnet vatten, som är
avsett för bevattning inom jordbruket, förs in i miljöbalken och
miljöprövningsförordningen (i det så kallade ABC-systemet).
Att införa författningsändringar i miljöbalken och miljöprövningsförordningen, det
vill säga i det så kallade ABC-systemet, medför att såväl tillsynsmyndighet som
prövningsmyndigheter kan följa det befintliga system som gäller för miljöprövning
och tillsyn enligt nationell rätt. Ett sådant förfarande möjliggör även att
miljöprövningen av återvinningsanläggningens verksamhet kan hanteras på flera
sätt. Verksamheten kan ses som en integrerad del av avloppsreningsanläggningens
verksamhet. Alternativt kan återvinningsanläggningen ses som en separat
följdverksamhet som inte påverkar avloppsreningsverkets verksamhet, på annat sätt
än att avloppsreningsverket istället för att släppa ut det renade vattnet i en eventuell
recipient istället släpper ut vattnet i exempelvis ett damm- eller ledningssystem.
Detta medför även att såväl författning som praxis finns utarbetat avseende
bedömningen om och när en verksamhetsutövare exempelvis behöver söka ett helt
nytt tillstånd, det vill säga om återvinningsanläggningens verksamhet påverkar
avloppsreningsverkets verksamhet i tillräckligt hög grad så att en ansökan om
ändringstillstånd behöver göras. Det finns då även ett system för när en
verksamhetsutövare endast behöver göra en anmälan om ändring.
Det negativa med ett sådant system, liksom också har framförts i aktörsanalysen, är
att processen ofta är kostsam och tidskrävande. Detta kommer troligen minska
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incitamenten för verksamhetsutövare att vilja nyttja möjligheten att producera och
tillhandahålla återvunnet avloppsvatten.
ALTERNATIV 2: ATT INFÖRA EN SEPARAT PRÖVNINGSPROCESS I
FÖRORDNING

Nödvändiga författningsändringar, med tillståndsplikt för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten, införs i en förordning likt förfarandet för
enskilda avlopp.
Ett sådant prövningsförfarande skulle kunna ske separat i förhållande till det
befintliga prövningssystemet som finns i miljöbalken. Ett prövningsförfarande
skulle därför kunna få en mer förenklad process som därmed troligen skulle bli
mindre kostsam och mindre tidskrävande. Detta skulle då kunna medföra att det
skapas bättre förutsättningar och vara ett incitament för att verksamhetsutövare
skulle välja alternativet att producera och tillhandahålla återvunnet avloppsvatten.
Nackdelen med en sådan prövningsprocess är dock att ett flertal processuella
bestämmelser ändå skulle behöva införas, med risk för att den miljörättsliga
prövningsprocessen blir alltmer svåröverskådlig för såväl verksamhetsutövare som
prövande myndigheter och domstolar. Systemet medför även flera processuella
svårigheter sett till att tillståndet för avloppsreningsverket och
återvinningsanläggningen i många avseenden är fundamentalt sammankopplade.
En separat prövningsprocess skulle därmed blir svårtillämpbar i praktiken.
Påverkas avloppsreningsverkets tillstånd i för hög grad, vilket ofta kan förväntas
ske, kan ett separat förfarande ändå inte tillämpas. Istället måste operatören tillika
verksamhetsutövaren av avloppsreningsverket i de allra flesta fall ansöka om ett
nytt tillstånd, ett ändringstillstånd, eller i vart fall inkomma med en anmälan om
ändring.
NATURVÅRDSVERKET FÖRORDAR ALTERNATIV 1

Naturvårdsverket föreslår att införa författningsändringar i befintligt system i
miljöbalken. Genom att införa de författningsändringar som behövs för att
genomföra EU-förordningen blir miljöbalkens prövningsförfarande,
tillsynsförfarande och överklagandeförfarande tillämpliga. Naturvårdsverket anser
att fördelarna med att använda sig av alternativ 1 överväger fördelarna som följer
av alternativ 2. Dessutom tillvaratas samrådskravet i artikel 6.4 i EU-förordningen,
i de fall samråd behövs, i de allra flesta fall av de parametrar som miljöbalken
ställer upp för prövningen av en ABC-verksamhet. Dock behöver även
komplettering införas i miljöbalken rörande att en ansökan om tillstånd även ska
innehålla en riskhanteringsplan.

7.2.2

Ny bestämmelse i miljöprövningsförordningen

Naturvårdsverket föreslår att en ny bestämmelse införs innehållande en ny
verksamhetskod för produktion och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten,
att verksamheten klassas som en B-verksamhet samt en nedre gräns för vilka
avloppsreningsanläggningar som omfattas av tillståndsplikten. Den nya
bestämmelsen föreslås som tillägg i 28 kap.5 § miljöprövningsförordningen.
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NY VERKSAMHETSKOD FÖR PRODUKTION OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV
ÅTERVUNNET AVLOPPSVATTEN

Det är idag inte tydligt om en verksamhet som producerar och tillhandahåller renat
avloppsvatten för bevattning inom jordbruket omfattas av lagrummen i 28 kap.
miljöprövningsförordningen. Förutsatt att verksamheten att överlåta avloppsvatten
är att anse som densamma finns möjligheten att göra en sådan tolkning.
Det är dock mycket som talar för att den verksamhet och produkt som EUförordningen tar sikte på i det här fallet ändå bör ses som en annan än de i 28 kap.
miljöprövningsförordningen uppräknade verksamheterna. Detta till följd av att den
produkt man framställer i en återvinningsanläggning troligen är att betrakta som en
annan produkt jämfört med den produkt ett avloppsreningsverk hanterar. Bedöms
produkten vara en annan produkt, skild från avloppsreningsverkets, bör en ny
verksamhet med en ny verksamhetskod föras in i miljöprövningsförordningen,
förslagsvis i 28 kap. miljöprövningsförordningen. Mot bakgrund av att det inte är
givet att hantering av återvunnet vatten som används för bevattning inom jordbruk
omfattas av bestämmelserna i 28 kap. miljöprövningsförordningen förordar
Naturvårdsverket att en ny bestämmelse bör införas för att tydliggöra den
distinktionen EU-förordningen ändå gör mellan operatör av ett avloppsreningsverk
och operatör av en återvinningsanläggning.
KLASSNINGEN AV PRODUKTION OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV
ÅTERVUNNET VATTEN

Frågan är därefter om verksamheten som EU-förordningen tar sikte på ska
betraktas som en B- eller C-verksamhet. Beroende på hur verksamheten ska klassas
är det olika myndigheter, länsstyrelse eller kommunal nämnd, som blir
prövningsmyndighet. Enligt Naturvårdsverkets mening torde i de allra flesta fall
sökanden av en återvinningsverksamhet enligt EU-förordningen vara samma
verksamhetsutövare som bedriver avloppsreningsanläggningen. I och med att det i
många fall är en liknande prövning som ska göras som den för
avloppsreningsanläggningen, där det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation
som beslutar, talar mycket för att även återvinningsanläggningens verksamhet bör
prövas av samma myndighet. Verksamhetens utformning är dessutom till stora
delar densamma eller liknande den verksamhet som avloppsreningsverket bedriver.
Möjlighet finns även att i vissa fall betrakta verksamheten som en C-verksamhet,
om exempelvis även avloppsreningsanläggningens verksamhet är mindre och
därmed att betrakta som en C-verksamhet. En sådan uppdelning skulle kunna ha
som utgångspunkt i den mängd återvunnet vatten som anläggningen vill producera
och tillhandahålla, förutsatt att avloppsreningsverket själv är att betrakta som en Cverksamhet.
Naturvårdsverket menar dock att en prövning bör göras såsom sker för A- och Bverksamheter för att uppfylla EU-förordningens krav på att inge en
riskhanteringsplan och få ett beslut som baseras på riskhanteringsplanen. Även EUförordningens krav på samråd blir mer tydligt genomförda i en regelrätt prövning
jämfört med ett anmälningsförfarande. En C-anmälan leder inte till ett regelrätt
rättskraftigt beslut om tillstånd, utan är en del av tillsynen där tillsynsmyndigheten
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endast kan förelägga om ytterligare försiktighetsmått eller förbjuda verksamheten.
Naturvårdverket gör därför bedömningen att enbart ett anmälningsförfarande inte
fullt ut uppfyller EU-förordningens krav. Mot denna bakgrund förordar
Naturvårdsverket att återvinningsanläggningens verksamhet bör klassas som en Bverksamhet med en ny verksamhetskod.
Det kan tilläggas att en ansökan om tillstånd till återvinningsanläggningens
verksamhet i många delar bör innefattas i avloppsreningsverkets tillstånd varför det
sällan bör resultera i en alltför omfattande prövning. Det är vidare mycket som talar
för att det därför kan räcka med en ansökan om ändringstillstånd alternativt
anmälan om ändring vilket innebär att processen bör bli snabbare och mindre
kostsam i de allra flesta fall. Det bör enligt Naturvårdsverkets mening därför sällan
bli fråga om ett helt nytt tillstånd. Detta beror bland annat på hur tillståndet för
avloppsreningsverket är utformat och vilka förändringar av anläggningen som
behöver genomföras för att producera och tillhandahålla återvunnet vatten (till
exempel utifrån hur avancerad teknik avloppsreningsverket har idag).
EN NEDRE GRÄNS FÖR VILKA AVLOPPSRENINGSANLÄGGNINGAR SOM
OMFATTAS

En närmare redogörelse av avgränsningen för vilket avloppsvatten som omfattas av
EU-förordningen finns i 3.1 i denna skrivelse. Vad som omfattas av EUförordningen framgår inte av några bindande regler i EU-förordningen utan
beskrivs i beaktandesats 20. Beaktandesatserna är att motsvara vid förarbeten och
är inte bindande. Genomgående används också ordet bör vilket ger en flexibilitet i
tolkningen. Det går därför inte att dra någon exakt nedre gräns för hur små
avloppsreningsverk omfattas, eller inte, av EU-förordningens krav. Dock sätter
kravet på att det ska vara fråga om ett ledningsnät en viss lägsta gräns samt att det
ska vara fråga om ”urban wastewater”, det som i Sverige översätts med
avloppsvatten från en tätort.
Naturvårdsverket gör bedömningen att en lägsta nivå bör införas, det vill säga de
minsta avloppsreningsanläggningarna bör undantas från tillståndskrav. Det ger en
förutsägbarhet för både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare i vad som
gäller. Oavsett var gränsen dras riskerar dock EU-förordningen att bli antingen
underimplementerad eller överimplementerad av anledningen att befintliga svenska
bestämmelser för tillstånd för avloppsreningsverksamhet utgår från storleken på
avloppsanläggningen till skillnad från hur omfattningen är beskriven i EUförordningen. Denna hänvisar till avloppsdirektivet som har en annan skärning som
inte direkt är jämförbar med storleken på en avloppsreningsanläggning.
Prövningsnivåerna i miljöprövningsförordningen 28 kap. beror på hur mycket
förorenat avloppsvatten som anläggningen tar emot, förenklat hur många
personekvivalenter som antalet anslutna fastigheten uppgår till.
Naturvårdsverket gör bedömningen att det, utifrån svenska befintliga
bestämmelser, blir tydligast om gränsen utgår från avloppsreningsanläggningens
storlek och att en nedre gräns sätts som motsvarar prövningsnivån för enskilda
avlopp (200 pe eller mindre). Gränsen föreslås således gå vid avloppsreningsverk
exakt under den nuvarande C-nivån 28 kap. 4 § i miljöprövningsförordningen.
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7.2.3

Ny bestämmelse i miljöbalken

Naturvårdsverket föreslår att 22 kap. 1 § miljöbalken om vad en ansökan i ett
ansökningsmål ska innehålla, kompletteras med en bestämmelse om att ansökan
ska innehålla en riskhanteringsplan när sådan krävs. Samma justering görs i 22 kap.
1 d § om ansökan avser ett ändringstillstånd. Bestämmelserna förs in till följd av att
riskhanteringsplanen är en processuell förutsättning enligt EU-förordningen.

7.2.4

Krav på samråd i bedömning av ansökan

I artikel 6.4 i EU-förordningen regleras krav på att prövningsmyndigheten ska vid
bedömningen av en ansökan om tillstånd samråda och utbyta relevant information
med andra relevanta myndigheter. Däribland kan räknas vatten- och
hälsomyndigheterna samt andra eventuella parter som den prövningsmyndigheten
anser vara relevanta.
Krav på att inhämta eventuella synpunkter från andra myndigheter finns redan idag
kopplat till prövningsmyndighetens utredningsskyldighet, det vill säga att se till att
ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.52 Att kräva att
samråd ska utföras i varje enskilt fall kan framstå som orimligt, särskilt i
förhållande till den arbetsbörda, både i tid och resursbehov, det medför för såväl
prövningsmyndigheten som den remitterade myndigheten. Sett till ordalydelsen i
EU-förordningen anser dock Naturvårdsverket att det inte går att frångå kravet på
samråd, utan att detta helt enkelt är ett krav enligt EU-förordningen.

7.3

Förslag om prövning av jordbrukets
användning av återvunnet vatten för
bevattning

Enligt förordningen finns möjlighet att införa tillståndsplikt även för slutanvändare
i enlighet med artikel 6.2 i EU-förordningen. Till skillnad från produktion och
tillhandahållande ska slutanvändaren lämna in en ansökan om tillstånd där så är
relevant i enlighet med nationell rätt. Även slutanvändaren måste verka för
upprättandet av en riskhanteringsplan avseende uppgifterna från mottagande till
användande (artikel 5.2). Därför krävs någon form av tillstånds- eller
anmälningsförfarande för att kunna bedöma om användning av återvunnet vatten
på jordbruksmark ska tillåtas eller inte.
Naturvårdsverket föreslår ett tillståndsförfarande för slutanvändaren med
tillståndsplikt som regleras i en ny förordning. Nedan beskrivs först valet av
prövningsförfarande och sedan valet av tillståndsplikt (jämfört med
anmälningsplikt). Den nya bestämmelsen föreslås som 11 § i förslag om ny
förordning om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav
för återanvändning av vatten.

52

Jämför med 23 § förvaltningslagen (2017:900) samt 12 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.
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7.3.1

Två alternativa författningslösningar

Naturvårdsverket ser även här två möjliga alternativ för hur en reglering av ett
sådant prövningsförfarande skulle kunna genomföras i svensk lagstiftning.
ALTERNATIV 1: ATT INFÖRA PRÖVNINGSFÖRFARANDE I BEFINTLIGT
ABC-SYSTEM

Anmälningsplikt för att bevattna åkermark med återvunnet vatten förs in i befintligt
ABC-system.
Att införa författningsändringar i befintligt system i miljöbalken och
miljöprövningsförordningen, det vill säga i ABC-systemet, även för slutanvändare
medför att såväl tillsynsmyndighet som prövningsmyndigheter kan följa det
befintliga system som gäller för miljöprövning och tillsyn, utifrån det system som
idag finns på plats inom nationell rätt. I och med att verksamheten inte är så
omfattande skulle en sådan verksamhet kunna klassas som C-verksamhet, vilket då
får till följd att det är den kommunala nämnden som hanterar dessa ärenden.
Nackdelen med ett sådant förfarande är att det kan anses vara onödigt krångligt
vilket skulle kunna innebära att jordbrukare inte väljer att använda sig av
återvunnet vatten för bevattning inom jordbruket.
ALTERNATIV 2: ATT INFÖRA EN SEPARAT PRÖVNINGSPROCESS I
FÖRORDNING

Nödvändiga författningsändringar, med tillståndsplikt för bevattning av åkermark
med återvunnet avloppsvatten, införs i en förordning likt enskilda avlopp.
Ett sådant prövningsförfarande skulle kunna ske separat i förhållande till det
befintliga prövningssystemet som finns i miljöbalken. Ett prövningsförfarande
skulle därför kunna få en mer förenklad process som därmed troligen skulle bli
mindre kostsam och mindre tidskrävande, för slutanvändaren. Detta skulle kunna
medföra att det skapas bättre förutsättningar för verksamhetsutövare som vill
använda återvunnet avloppsvatten. Från jordbrukares sida har det uttryckts
önskemål om ett förenklat prövningsförfarande (se avsnitt 5.2).
Nackdelen med en sådan prövningsprocess är dock att ett flertal processuella
bestämmelser ändock behöver införas. Detta medför även en risk för att den
miljörättsliga prövningsprocessen blir alltmer svåröverskådlig för såväl
verksamhetsutövare som prövande myndigheter och domstolar.
NATURVÅRDSVERKET FÖRORDAR ALTERNATIV 2

För att möjliggöra en smidig, förenklad prövningsprocess som underlättar för
slutanvändare förordas alternativ 2. Detta då en förenklad process troligen går
snabbare och kostar mindre. Mot bakgrund av detta bör en förenklad process
motsvarande en prövning för enskilda avlopp kunna användas. Denna
prövningsprocess bör föras in i en ny förordning där även övriga kompletterande
bestämmelser kan införas.
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7.3.2

Tillstånds- eller anmälningsplikt för
slutanvändaren

Oaktat att systemet enligt Naturvårdsverket bör vara förenklat, för att underlätta för
jordbrukarna och inte lägga för mycket administration på dem i onödan, blir frågan
om användandet av återvunnet vatten för bevattning inom jordbruket ska kräva
tillstånd eller om det räcker med anmälningsplikt.
ALTERNATIV 1: TILLSTÅNDSPLIKT

Författningsändringen genomförs som tillståndsplikt för att bevattna åkermark
med återvunnet avloppsvatten i separat förordning.
Enligt den aktörsanalys som redogjorts för i avsnitt 5.2 är det tydligt att det krävs
att förfarandet inte är för komplicerat för att jordbrukarna ska använda sig av
återvunnet vatten. De önskar heller inte investera i något som de sedan inte kan
använda. Ur den aspekten finns det fördelar med krav på ansökan om tillstånd, likt
kravet för små avlopp, för att få använda det återvunna vattnet. Ett tillstånd medför
rättskraft som jordbrukaren tillika slutanvändaren kan förlita sig på. Ett tillstånd
kan vidare förenas med villkor för att hantera miljöpåverkan. Genom en
tillståndsprocess behöver vidare slutanvändaren först få beslut för att få påbörja
användningen, vilket medför att det säkerställs att prövningsmyndigheten gör
bedömningen av riskhanteringsplanen och övrig utredning innan slutanvändaren
påbörjar användandet av det återvunna vattnet.
Nackdelen med ett tillstånd är å andra sidan att det just får rättskraft.
Omständigheter kan inträffa som medför att det inte längre är lämpligt att använda
återvunnet vatten på den specifika platsen.
ALTERNATIV 2: ANMÄLNINGSPLIKT

Författningsändringen genomförs som anmälningsplikt för att bevattna åkermark
med återvunnet avloppsvatten i separat förordning.
Fördelarna med anmälningsplikt är att det är viss förenkling för slutanvändaren.
Användaren kan då påbörja användandet inom exempelvis sex veckor efter det att
anmälningen har gjorts. Det innebär då att ett förfarande kan gå relativt fort. Ett
sådant förfarande kan vidare ta höjd för att prövningsmyndigheten kan ändra
möjligheten att använda sig av återvunnet vatten när det inte är säkert ur ett
miljöperspektiv i och med att en anmälan inte får rättskraft på samma sätt som ett
tillstånd.
Nackdelen är den bristande rättssäkerheten ett sådant förfarande medför för
slutanvändaren. Ett anmälningspliktigt förfarande kan inte säkerställa att
slutanvändaren får använda sig av det återvunna vattnet för överskådlig framtid,
vilket resulterar i att incitamentet att använda sig av återvunnet vatten blir allt
mindre.
NATURVÅRDSVERKET FÖRORDAR ALTERNATIV 1

Sett till fördelarna avseende såväl prövningsprocessen samt rättssäkerheten ett
tillstånd medför förordar Naturvårdsverket alternativ 1.
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7.4

Förslag till hantering av befintliga
verksamheter

Som framgår i avsnitt 5.1 finns idag verksamheter med tillstånd att producera och
tillhandahålla återvunnet vatten för bevattning inom jordbruket, så kallade Banläggningar. Det finns även C-anläggningar som idag tillhandahåller återvunnet
avloppsvatten. I och med att EU-förordningen ställer nya krav på en sådan
verksamhet står det helt klart att även befintliga verksamheter kommer att behöva
uppfylla kraven i EU-förordningen. Det saknas möjlighet att undanta gällande
tillstånd från att träffas av kraven i EU-förordningen. Dock finns vissa svårigheter,
i och med att befintliga tillstånd som huvudregel har rättskraft.
Rättskraftsproblematiken ska dock ställas i relation till att befintliga tillstånd som
då inte uppfyller de krav som ställs i EU-förordningen strider mot EUförordningen. Det innebär att verksamhetsutövares befintliga tillstånd ändå behöver
vara kompatibelt med EU-förordningen för att Sverige ska uppfylla kraven
gentemot EU.
Naturvårdsverket föreslår att befintliga B-verksamheter får möjlighet att ompröva
sitt tillstånd och att en övergångsreglering införs för befintliga C-verksamheter.
Dessa förslag beskrivs nedan.
I villkor och försiktighetsmått för befintliga verksamheter förekommer att det ställs
krav som inte enbart avser avloppsreningsanläggningen som sådan utan även
bevattningen av jordbruksmarken. Exempelvis kan det handla om villkor för om
och under vilka omständigheter bevattning får ske med vattenkanon, skyddsavstånd
till bebyggelse, att ny jordbruksmark som avser bevattnas ska anmälas till den
kommunala nämnden etcetera. Övergångsbestämmelser för slutanvändningen
beskrivs nedan i avsnitt 7.6.6.

7.4.1

Befintliga B-verksamheter

Naturvårdsverket föreslår att tillsynsmyndigheten åläggs att granska befintliga
tillstånd i 12 § i förslag om ny förordning om kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.
Naturvårdsverket ser att den mest pragmatiska lösningen bör vara att ge
verksamhetsutövare med befintliga tillstånd en möjlighet att få sitt tillstånd
omprövat istället för att i samtliga fall tvingas att söka ett nytt tillstånd. Att tvinga
verksamhetsutövare att söka nytt tillstånd kan dessutom vara svårmotiverat sett till
rättskraftsproblematiken.
Tillsynsmyndigheten bör därför åläggas ett ansvar att inom en viss tid granska
befintliga tillstånd, i syfte att kontrollera att de nödvändiga begränsningar,
försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att verksamheten ska uppfylla de
krav som avses i EU-förordningen finns med. För de fall tillståndet inte innehåller
de nödvändiga krav som uppställs i EU-förordningen bör tillsynsmyndigheten ges
befogenhet att förelägga verksamhetsutövaren att iaktta de begränsningar och
eventuella försiktighetsmått som krävs för att uppfylla kraven i EU-förordningen.
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Vidare bör en koppling till relevanta lagrum i 26 kap. miljöbalken införas.53
Genom bestämmelsen som föreslås införs en handlingsregel för
tillsynsmyndigheten att inleda en granskning av befintliga tillstånd.
Naturvårdsverket har övervägt att lägga in ett slutdatum i den föreslagna
bestämmelsen. I och med att Naturvårdsverket inte vet när en eventuell ny
förordningen kan komma att träda ikraft är dock datum svårt att föreslå. Det
behöver dock övervägas om denna granskning behöver inledas innan EUförordningen träder ikraft.
En bestämmelse som möjliggör att tillstånd kan överprövas även om inte tio år gått
sedan tillståndet beviljades behöver vidare införas.
För att kunna ompröva befintliga tillstånd krävs dock stöd i lag. Naturvårdsverket
anser att stöd för detta bör gå att finna i 24 kap. 5 § punkten 1 miljöbalken. För det
fall att bedömning görs att detta inte ryms inom detta lagrum bör en ny punkt
tillföras i lagrummet med ett tillägg utifrån formuleringen i artikel 6 punkten 6 (d) i
EU-förordningen.

7.4.2

Befintliga C-verksamheter

Naturvårdsverket föreslår att en övergångsreglering bör införas i den nya
bestämmelsen föreslås som tillägg i 28 kap. 5 § miljöprövningsförordningen (se
avsnitt 7.2.2). Övergångsregleringen föreslås innebära att en sådan C-verksamhet
som avses här endast får bedrivas förutsatt att en ansökan om tillstånd lämnats in
till prövningsmyndigheten senast då EU-förordningen träder ikraft.
Som har framkommit tidigare finns det idag ett antal avloppsreningsverk som
bedriver C-verksamhet och tillhanda håller återvunnet vatten. Det är dock oklart
hur många de är till antalet. I och med att EU-förordningen träder ikraft behöver
dessa verksamheter, för att få fortsätta bedriva sin verksamhet, söka tillstånd för att
få producera och tillhandahålla återvunnet avloppsvatten. Till skillnad från den
lösning som presenterats i föregående avsnitt för befintliga B-verksamheter anser
dock Naturvårdsverket att det inte går att använda sig av samma pragmatiska
lösning för dessa C-verksamheter. För att inte de befintliga C-verksamheterna ska
tvingas att tillfälligt upphöra med sin verksamhet, bör det dock finnas en möjlighet
att under en begränsad tid fortsatt få bedriva sin verksamhet i avvaktan på att
verksamhetsutövaren får tillstånd beviljat för sin verksamhet.

7.5

Förslag om sanktioner för överträdelse

Naturvårdsverket föreslår ett tillägg i 3 kap. 4 § förordningen (2012_259) om
miljösanktionsavgifter samt en hänvisning dit i 17 § i förslag om ny förordning om
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för
återanvändning av vatten.

53

En liknande lösning genomfördes genom förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga
verksamheter.
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Enligt artikel 15 i EU-förordningen ska medlemsstaterna fastställa regler om
sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i EU-förordningen. För produktion
och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten för bevattning inom jordbruket
finns relevanta straffbestämmelser, det vill säga till följd av att en sådan
verksamhet föreslås prövas enligt befintligt ABC-system. Vad gäller
slutanvändarens användning saknas dock en motsvarande sanktion.

7.6

Förslag till kompletterande
bestämmelser

Utöver de skyldigheter som ställs i EU-förordningen på en fungerande
prövningsprocess som rör tillståndet för återvunnet vatten finns även ytterligare
krav som måste införas i nationell rätt.
Naturvårdsverket föreslår att dessa ytterligare krav regleras i en ny svensk
förordning, där även de särskilda bestämmelserna om jordbrukets användning av
återvunnet vatten (se avsnitt 7.3) och bestämmelserna om befintliga verksamheters
tillstånd (se avsnitt 7.4.1) regleras. För vissa av dessa bestämmelser krävs även
ändringar i miljöbalken. Även dessa förslag till ändringar beskrivs nedan.
Med en ny förordning samlas svenska bestämmelser som rör återanvändning av
vatten på jordbruksmark på ett ställe, vilket skulle underlätta för alla berörda
aktörer. Eftersom det rör sig om så pass många nya bestämmelser som bör hållas
samlade har Naturvårdsverket för läsbarhetens skull valt att inte föra in dessa
bestämmelser i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En ny
förordning skulle också så småningom kunna utvidgas till bevattning av
avloppsvatten för fler ändamål än jordbruk om sådant intresse finns. Som framgår
av avsnitt 5.2 kan finnas större intresse att använda renat avloppsvatten för andra
tillämpningar än bevattning av jordbruksmark.

7.6.1

Behöriga myndigheter

KONTAKTPUNKT DÅ ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN FÖR
BEVATTNING HAR GRÄNSÖVERSKRIDANDE BETYDELSE

Naturvårdsverket föreslår att i 5 § i förslag om nu förordning om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten att
Naturvårdsverket utses till behörig myndighet för artikel 8 punkten 1 i EUförordningen.
Genom artikel 8 punkt 1 i EU-förordningen beskrivs att medlemsstaterna ska utse
en kontaktpunkt för de fall då återanvändning av vatten har gränsöverskridande
betydelse. Kontaktpunkterna ska ha till uppgift att ta emot och vidarebefordra
förfrågningar om stöd, på begäran tillhandahålla stöd och samordna
kommunikationen mellan behöriga myndigheter. I och med att Naturvårdsverket
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hanterar frågor om gränsöverskridande miljöpåverkan enligt Esbokonventionen är
det naturligt att vi är behörig myndighet även för denna artikel.54
INFORMATION TILL ALLMÄNHET OCH RAPPORTERING TILL EU

Naturvårdsverket föreslår att i 5 § i förslag om nu förordning om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten att
Naturvårdsverket utses till behörig myndighet för artikel 8 punkten 1, artikel 10
och artikel 11 i EU-förordningen.
Genom artikel 10 i EU-förordningen ska medlemsstater där återanvändning av
vatten för bevattning sker säkerställa att information om återanvändningen är
tillgänglig för allmänheten. EU-förordningen ställer vidare krav på rapportering av
användning av återvunnet vatten på jordbruksmark till EU-kommissionen,
Europiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar, genom artikel 11. Kommissionen har rätt att utfärda akter som anger
det exakta formatet för rapportering.
Inom EU-samarbetet pågår arbete med att ta fram en genomförande akt för
rapportering. Beroende på hur den utformas kommer eventuellt ytterligare
bestämmelser behöva föras in i förslaget till ny förordning. Ansvarsfördelning
mellan olika svenska myndigheter bör också utredas vidare när bestämmelserna är
på plats. Då Naturvårdsverket redan idag är rapporterande myndighet för bland
annat avloppsdirektiv och slamdirektiv är det naturligt att Naturvårdsverket utses
till behörig myndighet även för detta.
UNDANTAG FÖR FORSKNINGSPROJEKT OCH PILOTPROJEKT

Naturvårdsverket föreslår att i 6 § i förslag om ny förordning om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten att
länsstyrelsen får besluta om undantag för forskningsprojekt och pilotprojekt..
EU-förordningen ger i artikel 2.3 möjlighet att undanta forskningsprojekt eller
pilotprojekt med anknytning till återvinningsanläggningar under vissa kriterier som
anges i EU-förordningen, vilket då innebär att EU-förordningen inte blir tillämplig.
Då kriterierna anges uttryckligen i EU-förordningen, behöver inte en reglering
avseende detta föras in i nationell rätt fullt ut. Dock behöver det fastställas i
nationell rätt hur ett sådant förfarande ska gå till och vilken myndighet som ska
utses som behörig myndighet.
Sett till att de kriterier som anges främst är kopplade till slutanvändarens eventuella
användning bör detta enligt Naturvårdsverket hanteras såsom en form av dispens
från EU-förordningen. Bedömning om ett projekt får undantas från kravet på
tillstånd enligt EU-förordningen får då ske i de enskilda fall som kan bli aktuella.

54

För mer information, se Naturvårdsverkets webbplats om Esbokonventionen - om information till
grannländer. Tillgänglig via: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/internationelltmiljoarbete/internationella-miljokonventioner/esbokonventionen--om-information-till-grannlander [202205-12]
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Vilken myndighet som är bäst lämpad att göra en sådan bedömning är troligtvis
Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Sett till att länsstyrelsen ändock kommer att
hantera frågor och beslut som följer av EU-förordningen föreslår Naturvårdsverket
att länsstyrelsen ska utses som den behöriga myndigheten enligt artikel 2 punkten 3
i EU-förordningen.
TILLSYN - KONTROLL AV EFTERLEVNADEN

Naturvårdsverket föreslår att behörig tillsynsmyndighet ska följa av
miljötillsynsförordningen, varför en hänvisning till den förordningen föreslås i 13 §
i förslag om ny förordning om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om minimikrav för återanvändning av vatten. Därtill föreslås ett tillägg i 24 kap 5 §
miljöbalken om just omprövning.
Artikel 6.6 i EU-förordningen inför en skyldighet för tillsynsmyndigheten att
regelbundet se över tillstånd beviljade med stöd av EU-förordningen. Genom
befintlig tillsyn som regleras inom den svenska miljölagstiftningen hanteras stora
delar av en sådan översyn. Naturvårdsverket tolkar dock bestämmelsen som mer
långtgående än de svenska reglerna ger stöd för. Begreppet ”regelbundet” bedöms
medföra en mer långtgående syn på hur ofta översyn ska äga rum av befintliga
tillstånd.
I sak framstår det som att de fallen som uppräknas i punkterna a-c i artikel 6.6 till
stora delar redan faller in i tillsynsregleringen55. Vad gäller fallet i punkten d, det
vill säga att det har skett förändringar i klimatförhållanden eller andra förhållanden
som betydligt påverkar ytvattenförekomsters ekologiska status, saknas det dock en
nationell reglering. Att ställa krav på att en verksamhetsutövare ska ansöka om
ändring av ett befintligt tillstånd till följd av en sådan situation faller enligt
Naturvårdsverkets analys utanför sådana situationer som normalt föranleder att en
verksamhetsutövare ansöker om ändring eller om ett nytt tillstånd.
Vidare ser Naturvårdsverket det som svårt att ställa krav på prövningsmyndigheterna att ställa upp villkor rörande detta. Till följd av denna problematik
bör en bestämmelse införas i en ny förordning som ger tillsynsmyndigheten
befogenhet att agera om ett fall enligt punkten d infaller. Det innebär i sin tur att ett
tillägg i 24 kap. 5 § miljöbalken behöver införas som medför att omprövning kan
ske även för de fall det inte gått tio år gällande just punkten d.

55

Enligt artikel 6.6 ska tillstånd ses över regelbundet och vid behov uppdateras, åtminstone i följande
fall:
a) Kapaciteten har förändrats avsevärt.
b) Utrustning har uppgraderats.
c) Ny utrustning eller nya processer har tillkommit.
d) Det har skett förändringar i klimatförhållanden eller andra förhållanden som betydligt påverkar
ytvattenförekomsters ekologiska status.
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7.6.2

Ansvar för riskhanteringsplan

Naturvårdsverket föreslår en tydliggjord ansvarsfördelning för
riskhanteringsplanen i 7-8 § i förslag om ny förordning om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.
I artikel 5 i EU-förordningen framgår att den behöriga myndigheten ska säkerställa
att det upprättas en riskhanteringsplan för återvändning av vatten för såväl
produktion, tillhandahållande, som användning. Det innebär i sin tur att
riskhanteringsplanen ska innefatta uppgifter som innefattar hela kedjan från
produktion till användning. I artikel 6.1 i EU-förordningen regleras att en
verksamhet som producerar och tillhandahåller återvunnet vatten enligt EUförordningen ska vara föremål för ett tillstånd. Tillståndet ska, enligt artikel 6.3 i
EU-förordningen, ange de skyldigheter som operatören av
återvinningsanläggningen har samt att tillståndet ska bygga på
riskhanteringsplanen. Det innebär med andra ord att riskhanteringsplanen är en
processförutsättning för att kunna få ett tillstånd till hantering av återvunnet vatten.
Enligt artikel 5.2 EU-förordningen framgår att riskhanteringsplanen ska förberedas
av operatören av återvinningsanläggningen, andra ansvariga parter och
slutanvändare, beroende på vad som är lämpligt. Dessutom ska ansvariga parter
samråda med övriga relevanta parter och med slutanvändarna beroende på vad som
är lämpligt. Av artikel 5.3 och 5.4 i EU-förordningen framgår sedan vilka uppgifter
riskhanteringsplanen ska innehålla och behandla.
Formuleringen artikel 5 bör innebära att det finns ett visst utrymme för
medlemsstaterna att reglera vilken operatör och på vilket sätt en riskhanteringsplan
ska upprättas och hanteras inom ramen för en eventuell prövnings- eller
anmälningsprocess.
Genom att olika aktörer kan ansluta till kedjan i olika faser och tidpunkter behöver
ett regelverk möjliggöra att ansvarsfördelningen efter hanteringen från
efterlevnadspunkten kan förändras över tid. Även om de uppgifter som operatören
av återvinningsanläggningen ansvarar för troligen är relativt statiska kan
uppgifterna för aktörerna därefter, det vill säga lagringsoperatör,
distributionsoperatör och slutanvändare, se olika ut över tid. Beroende på hur en
tillstånds- eller anmälningsprocess konstrueras, både vad gäller slutanvändarnas
behov och möjligheten att använda sig av återvunnet vatten för bevattning inom
jordbruket, kan slutanvändare tillkomma och frånfalla i kedjan, vilket kan ske i
olika omgångar och variera över tid.
Mot bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att det framstår som lämpligt att
operatören av återvinningsanläggningen är den aktör som i första hand bör ha
ansvaret för att ta fram och upprätta en riskhanteringsplan som omfattar de
uppgifter som rör återvinningsanläggningens produktion fram till leverans, det vill
säga från produktion fram till efterlevnadspunkten när vattnet levereras till nästa
aktör i kedjan. Ett sådant system möjliggör även för olika lösningar av leverans av
återvunnet vatten, men fråntar inte operatören av återvinningsanläggningen
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ansvaret att tillhandahålla återvunnet vatten av en sådan kvalitet som EUförordningen också ställer krav på.
Brytpunkten för när ansvaret går över till nästföljande aktör är
efterlevandspunkten. Naturvårdsverket anser att olika aktörer ansvarar för olika
delar av riskhanteringsplanen. Detta medför att efterföljande aktör, till exempel en
lagringsoperatör, distributionsoperatör eller slutanvändare, ansvarar för att ta fram
uppgifterna för sin del i riskhanteringsplanen.
En uppdelning av ansvaret för upprättandet av en riskhanteringsplan medför dock
att en stor del av ansvaret för framtagandet av uppgifterna hamnar på
slutanvändaren. Slutanvändaren har dock kanske inte alltid den kompetens som
krävs för att ta fram samtliga uppgifter som följer av EU-förordningen och dess
bilagor. Att ansvaret istället skulle ligga på operatören av återvinningsanläggningen
skulle ur det perspektivet underlätta för slutanvändaren. Nackdelen med att lägga
ansvaret i sin helhet på operatören av återvinningsanläggningen skulle dock
medföra problem i förhållande till operatörens tillstånd. Risken finns att operatören
för återvinningsanläggningen skulle vara tvungen att ansöka om nytt tillstånd eller
ändringstillstånd om ändringar avseende slutanvändare skulle ske. Ett sådant
förfarande kan enligt Naturvårdsverket inte vara att föredra. Sett till hur EUförordningen är uppbyggd förefaller istället den enda möjliga vägen vara att just
dela upp ansvaret för riskhanteringsplanen på respektive aktör.
Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för att ta fram riskhanteringsplanen ska delas
upp mellan operatör av återvinningsanläggning och slutanvändare. Avgörande för
ansvaret är det som i EU-förordningen anges som efterlevnadspunkt. Vilka
komponenter som ska finnas med i riskhanteringsplan står uttryckligen i EUförordningen. För att säkerställa förståelsen för detta är förslaget att föra in en
bestämmelse med ett tydliggörande avseende just detta i den nya förordningen.
Därutöver bör ansvarsfördelningen tydliggöras för vilken av aktörerna som har
ansvaret att ta fram uppgifterna i riskhanteringsplanen. För att
prövningsmyndigheten ska ha möjlighet att säkerställa hela kedjan av uppgifter
som måste finnas bör prövningsmyndigheten vid prövningstillfället ha tillgång till
riskhanteringsplan från de tidigare delarna av kedjan.
Naturvårdsverket har övervägt om framtagandet av en riskhanteringsplan bör
inkluderas i en eventuell miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Eftersom
aktörer kan ansluta till kedjan allt eftersom och att tillhandahållandet av återvunnet
vatten kan förändras över tid, ser Naturvårdsverket det som en mer flexibel och
funktionell lösning att inte inkludera riskhanteringsplanen i miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivningen av återvinningsanläggningen.

66

NATURVÅRDSVERKET

7.6.3

Vad ett tillstånd måste innehålla

Naturvårdsverket föreslår ett tydliggörande tillstånd för återvunnet vatten genom
en hänvisning till artikel 6 i EU-förordningen i 10 § i förslag om ny förordning om
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav för
återanvändning av vatten, samt att tillstånd ska ses över regelbundet i 14 §.
I artikel 6 i EU-förordningen införs vissa obligatoriska inslag avseende tillståndets
innehåll och vad tillståndet ska bygga på. Det framgår där uttryckligen att
tillståndet ska bygga på riskhanteringsplanen, att samråd ska hållas, att
tillståndsprövningen ska ske utan dröjsmål och att tillståndet ska ses över
regelbundet. I föregående avsnitt finns beskrivet hur ansvaret för
riskhanteringsplanen föreslås delas upp mellan olika aktörer. Vad gäller övriga
bestämmelser framgår det tydligt hur denna prövning ska gå till. För att tydliggöra
dessa skyldigheter som behöver hanteras av prövningsmyndigheten föreslår
Naturvårdsverket en tydliggörande hänvisning till just artikel 6 i denna förordning,
och en skyldighet för prövningsmyndigheten att tillämpa dessa krav.
Detsamma gäller bestämmelsen om att tillståndet återkommande ska ses över. Till
viss del hanteras en sådan översyn av reglerna om tillsyn som finns i nationell
lagstiftning. Dock förefaller denna översyn inte fullt harmonisera med dessa
tillsynsregler.

7.6.4

Möjlighet att undanta vissa geografiska
områden

Naturvårdsverket föreslår möjligheten att förbjuda återanvändning för bevattning
inom jordbruket inom vissa geografiska områden blir en del av föreslagen
prövningsprocess, genom 9 § i förslag om ny förordning om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav
I artikel 2.2 EU-förordningen finns en möjlighet att besluta om att det inte är
lämpligt att återanvända vatten för bevattning inom jordbruket i ett eller fler
avrinningsdistrikt, eller delar därav, utifrån ett antal uppräknade kriterier.
Naturvårdsverket gör bedömningen att några generella förbud om återanvändning
av vatten för bevattning inom jordbruket inte i nuläget bör föras in i svensk rätt.
Om ett område inte är lämpligt för användning av återvunnet vatten för bevattning
inom jordbruket får istället bedömas från fall till fall i samband med prövningen av
tillståndsansökan.

7.6.5

Möjlighet att överklaga

Naturvårdsverket föreslår en hänvisning till relevanta lagrum om överklagande i 16
§ i förslag om ny förordning om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om minimikrav
Möjligheten att överklaga ett beslut om tillstånd följer såvitt avser operatören av
återvinningsanläggningen av reglerna om överklagande i miljöbalken.
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När det gäller ett beslut om tillstånd för slutanvändaren som fattas med stöd av den
nya förordningen bör en hänvisning till miljöbalken och lagen om mark- och
miljödomstolar föras in, så att det blir tydligt vilket processuellt förfarande som blir
tillämpligt i detta fall.

7.6.6

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Naturvårdsverket föreslår övergångsbestämmelser i slutet av förslag om ny
förordning om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om minimikrav
EU:s förordning om minimikrav för återanvändning av vatten ska börja tillämpas
den 26 juni 2023 (se artikel 16 i EU-förordningen). EU-förordningen gäller direkt,
varför även föreslagna författningsförslag bör gälla direkt.
Detta medför dock en svårighet för de slutanvändare som redan idag har en
pågående verksamhet. Liksom det har föreslagits i avsnitt 7.4 bör ett undantag
införas för de befintliga verksamheterna som prövas med stöd av den nya
förordningen, det vill säga slutanvändarnas tillstånd.
För det fall slutanvändaren inte har ett gällande tillstånd enligt de bestämmelser
som gäller före EU-förordningen ikraftträdande föreslås därför att en sådan
verksamhet får fortsätta att bedrivas till och med ikraftträdandet av EUförordningen. Därefter får då verksamheten endast bedrivas om en ansökan om
tillstånd enligt den nya förordningen lämnas in till behörig prövningsmyndighet,
det vill säga den kommunala miljönämnden.

7.7

Förslag om bemyndigande i
miljöbalken

Naturvårdsverket föreslår ett tillägg i 9 kap 6-7 § miljöbalken som ger regeringen
möjlighet att införa ytterligare bestämmelser om tillståndsförfarandet för
operatören av återvinningsanläggningen samt reglering avseende
riskhanteringsplan med mera.
För att regeringen ska få anta en ny förordning behövs bemyndigande i miljöbalken
om inte regeringen redan har sådan kompetens med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen. För att föreskriva om det ska krävas tillstånd- eller
anmälningsplikt avseende hela kedjan av verksamheten, dvs. från produktion till
användning, som avses i EU-förordningen kan kompletteringar behövas.
Stöd för att införa bestämmelser om tillstånd för slutanvändaren, det vill säga för
användning av det återvunna avloppsvattnet för bevattning inom jordbruket, finns i
nuvarande 9 kap. 6 § miljöbalken. Det är dock inte givet att detta även täcker ett
bemyndigande för att hantera tillståndsförfarandet sett till att producera och
leverera återvunnet avloppsvatten. Själva tillståndsförfarandet för operatören för
återvinningsanläggningen föreslås läggas i befintligt ABC-system. För att
regeringen ska ha möjlighet att införa ytterligare bestämmelser rörande detta krävs
dock ett tillägg i 9 kap. 6 § miljöbalken som då ger en möjlighet att införa
ytterligare reglering om så krävs.
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Därutöver krävs ytterligare ett bemyndigande för regeringen för att införa reglering
avseende riskhanteringsplanen, men även för att hantera
dokumentationsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten. Naturvårdsverket
föreslår därför en ny bestämmelse i miljöbalken rörande detta. Den nya
bestämmelsen ger också regeringen möjlighet att vidaredelegera något bredare
frågor om hantering av avloppsvatten

7.8

Bedömningar som inte föranleder
förslag

7.8.1

Inget krav på miljökonsekvensbeskrivning

Verksamhet vid ett avloppsreningsverk som faller in i 28 kap. 1 och 2 §§
miljöprövningsförordningen ska enligt 6 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966) antas medföra en betydande miljöpåverkan. I och med att kravet på att
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för avloppsreningsverket finns redan idag,
gör Naturvårdsverket bedömningen att någon ytterligare miljökonsekvensbeskrivning avseende att producera och tillhandahålla återvunnet vatten för
bevattning inom jordbruket i de allra flesta fall inte bör vara nödvändigt. Att
överlåta avloppsvatten bör i sig sällan medföra några större miljökonsekvenser.
Naturvårdsverket föreslår därför inte att miljöbedömningsförordningen ska
kompletteras även med den i miljöprövningsförordningen nu föreslagna
bestämmelsen, dvs att verksamheten alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan.

7.8.2

Prövning av övriga aktörers verksamhet

Såväl operatör för återvinningsanläggning, som slutanvändare definieras i EUförordningen. Utöver det framgår dock av inledningen till EU-förordningen att om
en distributionsoperatör eller en lagringsoperatör för återvunnet vatten behövs, bör
det vara möjligt att underställa även dessa operatörer krav på tillstånd
(beaktandesats 24). Något uttryckligt krav på att en distributionsoperatör eller
lagringsoperatör, nedan kallad mellanoperatör, söker tillstånd för sin verksamhet
finns dock inte. Som framgår av EU-förordningen ska dock riskhanteringsplanen
innefatta även de förhållanden som avser eventuella mellanled, det vill säga även
den del av kedjan som eventuellt kan finnas mellan där ansvaret går över från
återvinningsanläggningen och innan det når slutanvändaren.
En mellanliggande aktör skulle exempelvis kunna ha en damm som samlar upp det
renade avloppsvattnet innan det för vidare till slutanvändaren. En sådan damm
utgör en vattenverksamhet enligt 11 kapitlet och kommer därmed ändå att omfattas
av förprövning. Det kan också vara så att eventuellt mellanliggande damm tillhör
antingen avloppsreningsverkets anläggning eller jordbrukaren. Naturvårdsverket
bedömer det är i relativt få fall det kan vara fråga om en annan oberoende
mellanliggande aktör vars verksamhet inte är prövad såsom vattenverksamhet. Det
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finns även möjlighet för tillsynsmyndigheten att ha tillsyn över så kallade Uanläggningar.
Naturvårdsverket föreslår således inte något tillstånd eller anmälningskrav på en
eventuell mellanliggande aktör för att inte skapa onödig administrativ börda. EUförordningen ställer inte heller krav på tillstånd får denna aktör, utan
medlemsstaterna kan själv välja om det är lämpligt att införa.

7.8.3

Utbildning och utbildningskrav

Naturvårdsverket har i samråd med Jordbruksverket övervägt om det finns behov
av utbildning och att ett utbildningskrav av jordbrukare ska slås fast i författning.
EU-förordningen nämner att det är ett frivilligt krav. Valet att inte reglera
utbildningskrav i författning har gjorts då behovet och syftet med en sådan
utbildning i dagsläget är osäkert. Om sådana behov uppstår kan antingen
författningsregleras senare eller kan utbildning ordnas även om det inte är ett
författningskrav. Den myndighet som sannolikt är mest lämpad att ge en sådan
utbildning om användning för jordbrukare bör i så fall vara Jordbruksverket.

7.9

Fortsatt arbete för ett svenskt
genomförande av EU-förordningen

I den mån regeringen väljer att gå vidare med presenterat förslag kommer det
föranleda ett behov av vägledningsinsatser, med anledning av regleringen i EUförordningen och de svenska bestämmelserna.
Riskhanteringsplanen är en ny typ av dokument som verksamhetsutövarna ska ta
fram samt prövnings- och tillsynsmyndigheter ska bedöma innehållet i. EUförordningen tillsammans med de svenska bestämmelserna lägger stor vikt på att
hantera risker i just riskhanteringsplanen och respektive prövningsprocess. EUförordningen anger relativt tydligt vad som ska ingå, till exempel att identifiera och
bedöma risker, men frågetecken kvarstår kring hur det ska göras.
Det kan finnas ett betydande arbetsbesparande värde för såväl framtagande av de
lokala riskhanteringsplanerna som utveckling av framtida vägledning om en
avgränsning kan göras gällande vilka riskaspekter som är mest prioriterade att
fokusera på och vilka som kan anses vara av mindre betydelse i en svensk kontext.
Genomförda analyser och myndighetssamverkan som skett inom detta
regeringsuppdrag kan tjäna som en grund för ett sådan prioritering.
Eftersom återanvändningen av avloppsvatten spänner över flera myndigheters
kompetens- och ansvarsområden behöver formerna för en fortsatt
myndighetssamverkan utvecklas. Målet med samverkan bör vara att säkerställa en
utveckling som fångar in respektive myndighets riskperspektiv och som syftar till
att både minska risker för miljö och hälsa och samtidigt minskar behovet av
utredningar kopplade till framtagandet av lokala riskhanteringsplaner.
Som beskrivs i 3.5 pågår inom EU även arbete med både delegerade akter och
genomförandeakter med anledning av EU-förordningen. Dessa kan leda till att
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ytterligare justeringar av svensk rätt kan komma att behövas, i så fall troligen
genom kompletterande bestämmelser i den nu föreslagna förordningen.
I EU-förordningens artikel 9 regleras att ”besparingar av vattenresurser genom
återanvändning av vatten ska vara föremål för allmänna medvetandehöjande
kampanjer där återvunnet vatten används för bevattning inom jordbruket”.
Medlemsstaterna får även ordna informationskampanjer för slutanvändare ”för att
säkerställa en optimal och säker användning av återvunnet vatten”.
Informationskampanjer och medvetandehöjande kampanjer får anpassas till
omfattningen av återanvändning av vatten i landet. Flera aktörer har i dialog under
regeringsuppdraget lyft vikten av sådana kampanjer för att skapa förutsättningar för
att återvunnet vatten faktiskt används som bevattningskälla där vattenbrist finns.
Som konstateras i avsnitt 5.4 är det också av största vikt att se frågan om var
återanvändning av vatten bäst sker används i ett större perspektiv. I regioner med
vattenbrist: var bör vilket vatten återanvändas?
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8.

Konsekvensutredning
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För författningsförslag ska
konsekvenser beskrivas i
enlighet med förordningen
(2007:1344) om
konsekvensutredning vid
regelgivning. I det här
kapitlet redovisas en
konsekvensutredning över
de författningsförslag som
lämnas i kapitel 0
Sammanfattning
Naturvårdsverket fick i slutet februari 2021 i uppdrag att analysera vilka åtgärder
som behövs för att genomföra Europaparlaments och rådets förordning (EU)
2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten (i det
följande kallad EU-förordningen).
EU-förordningen (2020/741) om minimikrav för återanvändning av vatten är
framtagen med anledning av vattenbrist i framförallt södra Europa och för att
främja den cirkulära ekonomin av vatten. Genom förordningen bestäms
gemensamma minimikrav för att garantera att återvunnet avloppsvatten är säkert
för bevattning inom jordbruket. Utöver minimikraven ställer EU-förordningen även
krav på tillstånd för produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten.
Slutanvändningen av vattnet, det vill säga bevattningen, kan också behöva ha
tillstånd för användning, men endast då det är relevant i enlighet med nationell rätt.
EU-förordningen träder i kraft den 26 juni 2023.
Uppdraget har genomförts i projektform med medarbetare från Naturvårdsverket
och Statens jordbruksverk. I utredningen av behov av ytterligare kvalitetskrav har
samverkan också skett med Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens veterinärmedicinska
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anstalt och Havs- och vattenmyndigheten. Förslagen som presenteras i skrivelsen
är Naturvårdsverkets.

Behov av återanvändning av vatten inom jordbruket
Renat avloppsvatten återanvänds för bevattning inom jordbruket på ett fåtal platser
i Sverige idag. Det mest välutbyggda systemet finns på Gotland och systemet har
byggts utifrån en situation med stor vattenbrist. På Öland och i Enköping finns
tillståndspliktiga avloppsreningsverk där det renade avloppsvattnet används för
bevattning. Förutom att förse jordbruket med nödvändiga vattenresurser, innebär
återanvändningen att avloppsreningsverket klarar sitt kvävereningskrav. På
ytterligare några platser finns mindre anläggningar.
Inom uppdraget har en aktörsanalys genomförts i syfte att bedöma vilket behov av
återvändning av renat avloppsvatten för bevattning inom jordbruket som finns i
Sverige. Slutsatsen är att de områden i Sverige som idag har stor vattenbrist under
odlingssäsongen och där det finns aktiva jordbruk som är beroende av bevattning
för sin existens, troligtvis är de områden där behovet av återanvändning av renat
avloppsvatten är störst idag och i en nära framtid.

Redogörelse för hur förprövningsplikten förhåller sig till
EU-förordningens krav
Mottagande och användande av återvunnet avloppsvatten omfattas inte av
miljöprövningsförordningen idag, men verksamheten omfattas av definitionen av
miljöfarlig verksamhet i 9 kap. miljöbalken. Att använda avloppsvatten för
bevattning av jordbruksmark är därför att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
Då EU-förordningen ställer krav på tillstånd för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten behöver befintliga nationella författningar anpassas och
kompletteras för att uppfylla kraven i EU-förordningen.
Naturvårdsverket föreslår att ett genomförande av EU-förordningen sker genom att
relevanta författningsändringar inom miljöbalkens och
miljöprövningsförordningens befintliga system, samt genom införandet av en ny
förordning som innehåller de kompletterande bestämmelser som krävs utöver
dessa. Vidare föreslås nya bestämmelser i förordning om miljösanktionsavgifter.
Att EU-förordningen är just en förordning (och inte ett direktiv), som därmed sätter
gränser för införandet av nationella regler, samt det faktum att EU-förordningen
ändå är så pass detaljerad och regelstyrd, medför utmaningar när det kommer till att
föreslå de författningsändringar som krävs nationellt. Mot bakgrund av detta
lämnar Naturvårdsverket förslag till en författningslösning, tillika
prövningsprocess, som efter en avvägning mellan samtliga faktorer bedöms vara
den minst belastande och betungande för såväl myndigheter som aktörer. Förslaget
är också kompatibelt med Sveriges nu gällande miljöprövningsprocess.
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Förslag till prövningsförfarande för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att föreslå ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt förfarande för tillståndsprövning av produktion och
tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten. Tillståndet ska, enligt EUförordningen, ange de skyldigheter som operatören har, och bygga på en
riskhanteringsplan som upprättas för respektive system. EU-förordningen ställer
också krav på att det ska hållas ett samråd vid bedömningen av en ansökan om
tillstånd.
Naturvårdsverket föreslår att en ny bestämmelse införs innehållande en ny
verksamhetskod för produktion och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten,
att verksamheten klassas som B-verksamhet samt en nedre gräns för vilka
avloppsreningsanläggningar som omfattas av tillståndsplikten. Den nya
bestämmelsen föreslås som tillägg i 28 kap. miljöprövningsförordningen.
Till följd av att riskhanteringsplanen är en processuell förutsättning enligt EUförordningen, föreslås också justeringar i 22 kap. miljöbalken om att ansökningar
om tillstånd ska innehålla en riskhanteringsplan.
Förslaget innebär att såväl tillsynsmyndighet som prövningsmyndighet kan följa
det befintliga system som gäller för miljöprövning och tillsyn enligt nationell rätt.
Det möjliggör också en flexibilitet i prövningen av återvinningsanläggningens
verksamhet.

Förslag till prövningsförfarande för jordbrukets anvädning
av återvunnet avloppsvatten
I uppdraget ingår även att utreda om ett anmälningsförfarande bör införas för
jordbrukets användning av det återvunna avloppsvattnet och, om det behövs, också
föreslå ett sådant förfarande.
Naturvårdsverket föreslår ett tillståndsförfarande för slutanvändaren med
tillståndsplikt som regleras i en ny förordning. Förslaget innebär en enklare process
som underlättar för slutanvändarna. Dessutom får beslutet rättskraft genom
tillståndsplikten, vilket är efterfrågat för att få långsiktighet i besluten.

Inga ytterligare kvalitetskrav föreslås
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår även att analysera om Sverige bör komplettera
EU-förordningens minimikrav med ytterligare kvalitetskrav på vattnet. I uppdraget
har Naturvårdsverket analyserat riskområdena mikrobiologi, antibiotika och
antibiotikaresistens, metaller samt organiska föroreningar, i syfte att identifiera
möjliga områden där fortsatt arbete med ytterligare kvalitetskrav eller andra villkor
för produktion och användning behövs.
Baserat på de utredningar som kunnat göras inom ramen för detta regeringsuppdrag
finns idag begränsade förutsättningar att formulera skärpta nationella krav gällande
vattenkvalitet, i form av exempelvis gränsvärden. Antalet anläggningar som i
dagsläget och i den närmaste framtiden bedöms träffas av EU-förordningens
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bestämmelser är dock få. Dessutom pågår arbete med utveckling av EUförordningens krav, genom bestämmelser i delegerade akter och kommande EUvägledning, samt att även närliggande direktiv (framför allt avloppsvattendirektivet
och slamdirektivet) revideras för tillfället. Det är viktigt att resultat och slutsatser
från dessa arbeten kan beaktas i framtagandet av eventuella nationella krav för
återanvändningen av avloppsvatten. Risken är annars stor att ett omfattande
samverkansarbete mellan flera olika myndigheter antingen görs i onödan eller
snabbt blir inaktuellt.
Utifrån litteraturstudier och myndighetssamverkan i detta regeringsuppdrag kan vi
konstatera att det finns risker med spridning av renat avloppsvatten på
jordbruksmark som kan anses särskilt motiverade att beakta utifrån en svensk
kontext, bland dem smittskydd, spridning av metaller och möjlig
grundvattenpåverkan. För andra riskområden, särskilt antibiotikaresistens och
organiska ämnen, behövs en fortsatt bevakning.
Författningsförslag. Konsekvensutredningen syftar till att illustrera övergripande
konsekvenser av författningsförslagen, som kan ha mer betydande verkningar för
olika berörda aktörer till följd av genomförandet.

8.1

Bakgrund och problemanalys

EU beslutade i maj 2020 om EU-förordningen (2020/741) om minimikrav för
återanvändning av vatten. EU-förordningen är framtagen med anledning av
vattenbrist i framförallt södra Europa och för att främja den cirkulära ekonomin av
vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten
(2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och det resulterande trycket på
vattenresurser. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom jordbruk kan
också vara en del av den cirkulära ekonomin av näringsämnen, genom att både
återföra vatten och resterande näringsämnen till jordbruket. Regelverket i EUförordningen är direkt gällande i EU:s medlemsländer och träder i kraft den 26 juni
2023.
Idag återanvänds renat avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark på ett fåtal
platser i Sverige. I regioner där vattenbrist ofta uppstår är det en viktig vattenkälla
för jordbruket, och kan komma att bli så på fler platser i framtiden. Därför är det av
vikt att Sverige anpassar befintliga bestämmelser så att EU-förordningen blir
tillämplig.
Naturvårdsverket föreslår särskilda bestämmelser som innebär:
• Ett prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande av återvunnet
vatten i befintligt ABC-system.
• Ett prövningsförfarande där en tillståndsplikt införs för jordbrukets
användning av återvunnet vatten i en ny förordning.
• Att ytterligare krav i EU-förordningen som behöver regleras i svensk rätt
förs in i en ny förordning (samma som ovan). Dessa krav rör bland annat
behöriga myndigheter för i EU-förordningen angivna uppgifter.
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8.2

Referensalternativ

Referensalternativet innebär ett scenario där befintliga bestämmelser fortsätter
gälla inom området, alltså om författningsförslagen inte genomförs. I praktiken
skulle det innebära att Sverige inte lever upp till de krav som EU-förordningen
ställer.
Nedan beskrivs den rådande situationen för de förslag som Naturvårdsverket
lämnar (referensalternativet).

Prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten
De verksamheter som i dagsläget producerar och tillhandahåller återvunnet
avloppsvatten har återvinningsdelen integrerad med tillståndet för själva
avloppsreningsverket. Villkor för återvinningen står således i
avloppsreningsverkets B-tillstånd. Tillstånden är ofta äldre och det är tveksamt om
kraven som ställs på återvinningen av avloppsvatten uppfyller EU-förordningen.
Det finns även de verksamheter som endast har en C-anmälan. Där finns således
inget tillstånd för återvinningen av avloppsvatten. Krav på dessa anläggningar finns
däremot som föreläggande om försiktighetsmått. EU-förordningen ställer också
krav på att det ska finnas en riskahanteringsplan som inbegriper kedjan produktion
till slutanvändning av vattnet. I den mån det finns är det tveksamhet om de
uppfyller kraven i EU-förordningen.
Införs inte nya krav på prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten i svenska lagstiftning kommer således många av de
verksamheter som i dag tillhandahåller återvunnet avloppsvatten inte uppfylla EUförordningen.

Prövningsförfarande av jordbrukets användning av
återvunnet vatten
I dagsläget finns inget prövningsförfarande för jordbrukare som bevattnar med
återvunnet avloppsvatten. I viss omfattning har det dock reglerats i tillstånden (och
försiktighetsmåtten) för de befintliga återvinningsanläggningarna. I EUförordningen finns inget krav på tillstånd för slutanvändaren. Ur det perspektivet är
det inte ett formellt krav att införa ett sådant prövningsförfarande i svensk
författning. Utan ett prövningsförfarande finns dock en risk att krav på
slutanvändning i EU-förordningen inte uppfylls och att tillräckliga uppgifter inte
kommer in i riskhanteringsplanen.

Ytterligare krav i EU-förordningen
Det finns ytterligare krav i EU-förordningen som behöver specificeras i nationell
rätt. Det rör exempelvis vilka myndigheter som ska vara ansvariga för vissa
uppgifter. Genom att inte införa detta i svensk lagstiftning riskerar Sverige att inte
uppfylla EU-förordningen.
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8.3

Alternativa lösningar

Olika alternativa sätt för anpassning av de svenska bestämmelserna har övervägts
under arbetets gång. Nedan sammanfattas dessa kort.

Prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten
ALTERNATIV 1 - FÖRORDAS

Tillståndskrav för att producera och tillhandahålla återvunnet vatten, som är avsett
för bevattning inom jordbruket, förs in i befintligt ABC-system.
ALTERNATIV 2

Nödvändiga författningsändringar, med tillståndsplikt för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten, införs i en förordning likt enskilda avlopp.
Alternativet beskrivs i avsnitt 7.2.1 och innebär ett prövningsförfarande med en
förenklad process jämfört med det förordade alternativet. Sannolikt skulle en
enklare process underlätta för verksamhetsutövare som vill producera och
tillhandahålla återvunnet avloppsvatten. Dock ställer EU-förordningen många
processuella krav som ändå måste uppfyllas. Därför ser Naturvårdsverket många
fördelar med att använda sig av den befintliga prövningsprocessen i ABC-systemet.

Prövningsförfarande av jordbrukets användning av
återvunnet vatten
REGLERING AV PRÖVNINGSFÖRFARANDE
ALTERNATIV 1

Nödvändiga författningsändringar, med tillståndsplikt eller anmälningsplikt för
bevattning av åkermark med återvunnet avloppsvatten, förs in i befintligt ABCsystem. Alternativet beskrivs i avsnitt 7.3.1 och innebär ett prövningsförfarande i
enlighet med miljöbalken och att både tillsyns- och prövningsmyndigheter kan
följa befintliga processer. Dock gör Naturvårdsverket bedömningen att förfarandet
blir onödigt krångligt för slutanvändarna.
ALTERNATIV 2 - FÖRORDAS

Nödvändiga författningsändringar, med tillståndsplikt eller anmälningsplikt för
bevattning av åkermark med återvunnet avloppsvatten, införs i en förordning likt
enskilda avlopp.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT
ALTERNATIV 1 - FÖRORDAS

Författningsändringen genomförs som tillståndsplikt för att bevattna åkermark med
återvunnet avloppsvatten i separat förordning.
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ALTERNATIV 2

Författningsändringen genomförs som anmälningsplikt för att bevattna åkermark
med återvunnet avloppsvatten i separat förordning. Alternativet beskrivs i avsnitt
7.3.2. Alternativet innebär en förenklat förfarande för slutanvändaren, som dock
inte ger samma rättssäkerhet som en tillståndsplikt.

Ytterligare krav i EU-förordningen
FÖRFATTNINGSALTERNATIV FÖR KOMPLETTERANDE
BESTÄMMELSER

För de ytterligare krav som behöver regleras i nationell rätt föreslår
Naturvårdsverket en ny förordning. Ett möjligt alternativ till det skulle vara att föra
in bestämmelserna i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH).

8.4

Förslaget

Naturvårdsverket har övervägt olika lösningar och därefter identifierat ett antal
författningsändringar som bedöms lämpliga för att anpassa svenska bestämmelser
för överensstämmelse med EU-förordningen. Berörda aktörer och
författningsförslag på olika områden beskrivs i korthet nedan. Författningsförslaget
i sin helhet finns i kapitel 0.

Prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande
av återvunnet vatten:
Tillståndskrav för att producera och tillhandahålla återvunnet vatten, som är avsett
för bevattning inom jordbruket, förs in i befintligt ABC-system. Alternativet
beskrivs i avsnitt 7.2 och innebär att såväl tillsynsmyndighet som
prövningsmyndighet kan följa det befintliga system som gäller för miljöprövning
och tillsyn enligt nationell rätt. Det möjliggör också för en flexibilitet i prövningen
av återvinningsanläggningens verksamhet.
Berörda aktörer:
• Prövningsmyndighet
•

Behörig tillsynsmyndighet

•

Centrala myndigheter

•

Operatör för återvinningsanläggningen

•

Slutanvändare

•

Regeringskansliet
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Prövningsförfarande av jordbrukets användning av
återvunnet vatten
Författningsändringen genomförs som tillståndsplikt för att bevattna åkermark med
återvunnet avloppsvatten i ny separat förordning. Alternativet beskrivs i avsnitt 7.3
innebär en förenklad process som underlättar för slutanvändarna. Dessutom får
beslutet rättskraft genom tillståndsplikten vilket är efterfrågat för att få
långsiktighet i besluten.
Berörda aktörer:
• Prövnings- och tillsynsmyndighet
•

Centrala myndigheter

•

Slutanvändare

•

Operatör för återvinningsanläggningen

•

Regeringskansliet

Ytterligare krav i EU-förordningen
Naturvårdsverket föreslår att ytterligare bestämmelser som behövs i nationell rätt
med anledning av EU-förordningen regleras i en ny förordning, samma förordning
som bestämmelserna för prövningsförfarandet av jordbrukets användning regleras
i. Bestämmelserna innefattar:
• Länsstyrelsen blir behörig myndighet för undantag enligt artikel 2.3 i EUförordningen om undantag av forskningsprojekt och pilotprojekt. Se avsnitt
7.6.1.
•

Naturvårdverket blir behörig myndighet avseende säkerställande av att
adekvat och uppdaterad information om återanvändning av vatten är
tillgänglig för allmänheten (artikel 10 i EU-förordningen), samt avseende
tillhandahållande av dataset (artikel 11 i EU-förordningen. Se avsnitt 7.6.1.

•

Tydliggjort ansvar för riskhanteringsplanen där ansvaret delas mellan
operatör av återvinningsanläggning, och slutanvändare. Se avsnitt 7.6.2

•

Särskilda bestämmelser vad tillstånd för återvunnet vatten bör innehålla. Se
avsnitt 7.6.3.

•

Hantering av befintliga verksamheter. Se avsnitt 7.4.

•

Behörig tillsynsmyndighet föreslås gälla enligt miljötillsynsförordningen,
med en hänvisning i kompletteringsförordningen. Se avsnitt 7.6.1.

Därtill föreslås att ett bemyndigande för regeringen angående att föreskriva om
tillståndsplikt för produktion och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten,
riskhanteringsplanen, dokumentationsskyldigheten samt rapporteringsskyldigheten
förs in i miljöbalken.
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Berörda aktörer
• Centrala myndigheter
•

Prövningsmyndighet (för undantag av forskningsprojekt och pilotprojekt)

•

Tillsynsmyndighet

•

Operatör för återvinningsanläggningen

•

Slutanvändare

•

Regeringskansliet

8.5

Konsekvenser

8.5.1

Övergripande konsekvenser

För regeringen blir det initialt en del arbete för att få författningsändringarna på
plats eftersom förslaget även innefattar ändringar av lag, miljöbalken, vilket är
tidskrävande. Arbetet för regeringen bedöms vara en del av deras löpande
verksamhet.
Centrala myndigheter kommer få utökade ansvarsområden vilket medför en ökad
arbetsbörda som kommer kräva mer resurser.
Om författningsförändringar inte införs innebär det att Sverige inte uppfyller
kraven i EU-förordningen. Genom att införa föreslagna författningsändringar
möjliggörs användningen av återvunnet avloppsvatten och Naturvårdsverket gör
bedömningen att lämnade förslag är de bästa alternativen utifrån rådande
omständigheter.
Att inte införa någon form av prövningsförfarande för slutanvändaren skulle
innebära att ett större ansvar för till exempel riskhanteringsplanen skulle falla på
operatören för återvinningsanläggningen. Operatören för återvinningsanläggningen
har inte rådighet över slutanvändningen av det återvunna vattnet. Tillstånden för
återvinningsanläggningen skulle dock även kunna innefatta villkor och
försiktighetsmått som bedöms krävas för slutanvändningen av det återvunna
avloppsvattnet. Delar av kraven i tillståndet skulle således inte riktas till den aktör
som har rådighet över slutanvändningen. För att den aktör som har rådighet över
slutanvändningen ska får ett tydligt ansvar med nödvändiga villkor och
försiktighetsmått bedömer Naturvårdsverket att det är nödvändigt med ett
prövningsförfarande även för slutanvändaren.

8.5.2

Konsekvenser av förslaget om
prövningsförfarande för produktion och
tillhandahållande av återvunnet vatten

Det negativa med angivet förslag, liksom också har framförts i aktörsanalysen i
avsnitt 5.2, är att processen med prövning för B-tillstånd ofta är kostsam och
tidskrävande för den som ansöker om tillstånd. Detta kan leda till ökade
administrativa kostnader för operatören av återvinningsanläggningen.
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PRÖVNINGSMYNDIGHETER

Angivet förslag innebär att ansökningar om B-tillstånd kommer inkomma till
miljöprövningsdelegationen. Detta kan innebära en ökad arbetsbörda för
länsstyrelserna. Antalet verksamheter som kommer ansöka om ett tillstånd för
återvinning och tillhandahållande av återvunnet avloppsvatten bedöms dock vara
få. Naturvårdsverket bedömer därför att den ökade arbetsbördan för länsstyrelserna
initialt kommer vara begränsad. Förslaget att införa prövningsförfarandet i
befintligt ABC-system innebär att det redan finns inarbetade rutiner och system för
hur ett sådant prövningsförfarande ska gå till. Detta kan i sig underlätta
handläggningen av ett sådant ärende.
TILLSYNSMYNDIGHETER

Då tillsynsmyndigheterna inte är prövningsinstans för ansökan om B-tillstånd
bedöms konsekvenserna för dem vara relativt låga.
CENTRALA MYNDIGHETER

En prövning av en ansökan om B-tillstånd kan komma att kräva resurser från
centrala myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Jordbruksverket, då
behovet av vägledning kommer öka. Centrala myndigheter kan även behöva gå in
och lämna yttrande i prövningar som är av nationellt intresse.
OPERATÖR AV ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN

Utifrån angivet förslag behöver operatören av återvinningsanläggningen skicka in
en ansökan om B-tillstånd vilket i relation till en ansökan likt för enskilda avlopp är
mer tidskrävande och mer kostsamt. Underlagen som behöver skickas in är
tämligen lika men prövningen blir mer omfattande för B-tillstånd.
SLUTANVÄNDARE

Slutanvändaren, jordbrukaren, kan komma att påverkas av föreslaget om
prövningsförfarande för återvinningsanläggningen. Det är dock indirekta
konsekvenser vilket gör det svårt att förutse exakt vilka konsekvenser det handlar
om.

8.5.3

Konsekvenser av förslaget om
prövningsförfarande av jordbrukets användning
av återvunnet vatten

PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Angivet förslag innebär att den kommunala miljönämnden både kommer vara
tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet.
I och med att ett tillstånd får rättskraft innebär det att tillsynsmyndigheten får svårt
att påföra ytterligare försiktighetsmått om så skulle anses krävas. Det blir även
svårt att förbjuda bevattning om det skulle uppstå omständigheter som medför att
det inte längre är lämpligt att använda återvunnet vatten på den specifika platsen.
Vid sådana tillfällen skulle tillståndet behöva omprövas i enlighet med 24 kap 5 §
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miljöbalken vilket innebär en sådan handläggning som är mycket resurs- och
tidskrävande för tillsynsmyndigheten.
CENTRALA MYNDIGHETER

En prövning av en ansökan om tillstånd kan komma att kräva resurser från centrala
myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Jordbruksverket, då behovet av
vägledning kommer öka.
OPERATÖR AV ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN

Operatören av återvinningsanläggningen kan komma att påverkas om
prövningsprocessen för slutanvändaren blir allt för krävande då färre jordbrukare
kan komma att vilja bevattna med återvunnet avloppsvatten. Detta kan leda till att
operatören för återvinningsanläggningen investerat i en anläggning som inte
nyttjas. Ökade kostnader för exempelvis en VA-huvudman som är operatör för en
återvinningsanläggning kan behöva tas ut från VA-kollektivet genom ökade taxor
eller finansieras på annat sätt.
SLUTANVÄNDARE

Ett prövningsförfarande likt för enskilda avlopp skulle kunna få en mer förenklad
process, än för ansökan om B-tillstånd, som därmed troligen skulle bli mindre
kostsam och mindre tidskrävande för slutanvändaren. Detta skulle kunna medföra
att det skapas bättre förutsättningar för verksamhetsutövare som vill använda
återvunnet avloppsvatten.
En tillståndsprövning ger slutanvändaren säkerhet i att bevattning kan få ske utan
att ökade försiktighetsmått läggs på. En tillståndsprövning kan dock vara dyrare
och mer krävande för slutanvändaren än ett anmälningsförfarande.
En tillståndsansökan och framtagande av riskhanteringsplan innebär att
slutanvändaren behöver ta fram uppgifter och göra bedömningar som den inte alltid
har kunskap om, vilket skulle öka den administrativa bördan för slutanvändaren.
Författningsändringar som innebär en större administrativ börda för slutanvändaren
riskerar att minska intresset för att bevattna med återvunnet avloppsvatten.

8.5.4

Konsekvenser av förslaget om reglering av
ytterligare krav i EU-förordningen

CENTRALA MYNDIGHETER

Kraven i EU-förordningen om rapportering, att den behöriga myndigheten måste ta
in uppgifter om producering och användning av återvunnet avloppsvatten, kommer
innebära ökad arbetsbörda hos den myndighet som får det ansvaret i Sverige.
Med ökade uppdrag åt de centrala myndigheterna ökar också behovet av resurser.
Detta gäller för de myndigheter som föreslås bli ansvariga myndigheter för de olika
uppdragen i EU-förordningen.
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PRÖVNINGSMYNDIGHETER
Hantering av befintliga verksamheter

I de fall nytt tillstånd krävs för befintliga verksamheter kommer detta innebära ett
ökat behov av resurser för prövningsmyndigheten. I de fall befintliga verksamheter
har äldre tillstånd bedömts det ändå finnas behov av att förnya dessa. Den största
skillnaden då är att behovet av resurser eventuellt uppstår något tidigare än vad
som annars vore fallet.
TILLSYNSMYNDIGHETER
Hantering av befintliga verksamheter

Angivet förslag för anläggningar med B-tillstånd kommer vara resurs- och
tidskrävande för tillsynsmyndigheterna. Detta gäller både arbetet med att granska
befintliga tillstånd, att förelägga om försiktighetsmått samt att bedöma när det
krävs en ny tillståndsansökan. Återvinningsanläggningar som idag endast har en Canmälan föreslås behöva söka B-tillstånd. Trots kunskapskravet i 2 kap. 2 §
miljöbalken kan tillsynsmyndigheterna behöva informera gällande verksamheter
om ändrade regler. Tillsynsmyndigheten kan även komma att behöva besluta om
förbud för de verksamheter som inte skickar in ansökan om tillstånd i tid.
Utpekande av behörig tillsynsmyndighet

Enligt miljötillsynsförordningen är länsstyrelsen behörig tillsynsmyndighet för
verksamheter med tillstånd enligt miljöprövningsförordningen. Detta innebär att de
länsstyrelser som inte delegerat tillsynsansvaret på avloppsreningsverk med Btillstånd kommer behöva utöka sin tillsyn för att också innefatta eventuella
återvinningsanläggningar. I många fall kommer återvinningsanläggningarna dock
vara samma som avloppsreningsanläggningen där tillsyn redan utförs.
Den kommunala nämnden är, enligt miljötillsynsförordningen, behörig
tillsynsmyndighet för verksamheter med tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken som
inte särskilt nämns i miljöprövningsförordningen. Detta innebär att kommunens
miljönämnd kommer behöva utöka sin tillsyn för att också innefatta tillsyn på
slutanvändare av återvunnet avloppsvatten. Kommuner utför dock redan idag
tillsyn på vissa typer av jordbruk.
I vissa län har länsstyrelsen delegerat tillsynsansvaret för
avloppsreningsanläggningar med B-tillstånd till kommunen. Detta innebär att vissa
kommuner även behöver utöka sin tillsyn för att dessutom även innefatta tillsyn på
återvinningsanläggningar. I många fall kommer återvinningsanläggningarna dock
vara samma som avloppsreningsanläggningen där tillsyn redan utförs.
En utökad tillsyn är både tids- och resurskrävande. Hur tids- och resurskrävande
den utökade tillsynen blir beror på flera faktorer, bland annat hur många
anläggningar det finns i kommunen/länet som omfattas av EU-förordningen.
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OPERATÖR AV ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN
Hantering av befintliga verksamheter

Oavsett om det krävs ett nytt tillstånd eller om det räcker med ett föreläggande om
försiktighetsmått från tillsynsmyndigheten kommer det krävas resurser för
operatören av återvinningsanläggningen. Ett förfarande där tillsynsmyndigheten
förelägger om försiktighetsmått kommer dock både vara mindre tids- och
resurskrävande och mindre kostsamt för operatören.
Befintliga anläggningar med endast C-anmälan kommer behöva söka tillstånd
vilket kommer vara både tids- och resurskrävande och dessutom kostsamt. En
tillståndsansökan innebär både administrativa kostnader, för att ta fram underlag
som krävs för ansökan, och kostnader för själva prövningen.
Ansvar för riskhanteringsplan

Operatören för återvinningsanläggningen ansvarar för att ta fram uppgifter för
återvinningsanläggningens del i riskhanteringsplanen. Detta kan innebära ett
relativt stort arbete vilket kommer vara både tidskrävande och kostsamt.
SLUTANVÄNDARE
Hantering av befintliga verksamheter

Vid förändringar hos operatören av återvinningsanläggningen, i och med angivet
förslag, kan det krävas uppdaterade avtal mellan leverantören av det återvunna
avloppsvattnet och slutanvändaren.
Angivet förslag om övergångsbestämmelser för befintliga slutanvändare innebär att
dessa jordbrukare behöver söka tillstånd för bevattning innan EU-förordningen
träder ikraft för att få fortsätta med denna bevattning. Tillståndsansökan riskerar att
bli båda kostsam och tidskrävande för slutanvändaren. Det riskerar också att bli en
viss tidspress för slutanvändaren då det är oklart när föreslagna
författningsändringar kommer träda ikraft i förhållande till när EU-förordningen
träder ikraft.
Ansvar för riskhanteringsplan

Slutanvändaren ansvarar för att ta fram uppgifter för bevattningens del i
riskhanteringsplanen. Detta innebär ett relativt stort arbete för den enskilde
jordbrukaren, då de kan sakna den kunskap som krävs samt att det krävs resurser
för att ta fram dessa uppgifter, som kommer vara både tidskrävande och kostsamt.
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8.6

Övrigt

8.6.1

Bedömning av om regleringen överensstämmer
med eller går utöver de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förslag på svensk reglering går inte utöver krav i EU-förordningen. Tvärtom har
definierats en nedre gräns på 200 pe för EU-förordningens tillämpning.

8.6.2

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och
om det finns behov av speciella
informationsinsatser.

C-verksamheter som överlåter avloppsvatten för bevattning inom jordbruket bör
identifieras och informeras aktivt om att dessa verksamheter måste lämna in en
ansökan om tillstånd senast när EU-förordningen träder i kraft 26 juli 2023. I övrigt
bör sedvanliga informationsinsatser vara tillräckliga, som information på webbplats
med mera.

8.6.3

Uppgifter om de bemyndiganden som
myndighetens beslutanderätt grundar sig på

I regeringsuppdraget har föreslagits en ny bemyndigandeparagraf för regeringen i 9
kap. miljöbalken. I övrigt finns de bemyndigande som behövs i 9 kap. miljöbalken
(9 kap. 6 §). I förordningsförslaget föreslås nya bemyndigande till
Naturvårdsverket. För mer administrativa bestämmelser, behöriga myndigheter
med mera, kan regeringens restkompetens användas i RF 8 kap. 7 §.
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Allmänt om det svenska
systemet för prövning
En utgångspunkt för att reglera och kontrollera miljöpåverkan av verksamheter och
åtgärder i det svenska systemet är krav på förprövning innan verksamheten får
påbörjas. Det sker antingen genom ett tillstånds- eller anmälningsförfarande. Vilka
verksamheter och åtgärder som omfattas av krav på tillstånd eller har
anmälningsplikt framgår av 9 kap. respektive 11 kap. miljöbalken och förordningar
tillhörande dessa kapitel.
Bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och förordningar
och myndighetsföreskrifter som är meddelade med stöd av 9 kap. används delvis
också till att genomföra tvingande EU-rättslig lagstiftning.
I miljöprövningsförordningen (2013:251) är de miljöfarliga verksamheterna
indelade i A-, B- och C-verksamheter. Syftet med indelningen är att anpassa kraven
efter verksamheternas omfattning och miljöpåverkan. En ansökan om
A-verksamhet prövas av mark- och miljödomstolen, medan en ansökan om
B-verksamhet prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
C-verksamheterna är anmälningspliktiga och en anmälan sker till
tillsynsmyndigheten. Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet framgår i
allmänhet av miljötillsynsförordningen (2011:13), om det inte är fråga om
länsstyrelsens tillsyn som är överlåten till en kommun. Då framgår det av ett
särskilt länsstyrelsebeslut.
Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av vare sig krav på tillstånd eller
anmälan kallas U-verksamheter. Dessa verksamheter får som regel påbörjas utan
förprövning, men kan i vissa fall omfattas av krav på anmälan om samråd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken.

Ändringstillstånd,
omprövning av tillstånd och
tidsbegränsade tillstånd
I miljöbalken och i miljöprövningsförordningen regleras möjligheterna att ändra
och ompröva tillstånd och villkor för befintliga tillstånd samt att tidsbegränsa
tillstånd eller villkor. En ändring av en verksamhet kräver tillståndsprövning om
ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig
enligt 2-32 kap. miljöprövningsförordningen, eller om ändringen i sig eller
tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för
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människors hälsa eller miljön kan uppkomma.56 Prövningen av en ändring av en
verksamhet kan ske i form av en ny prövning av hela verksamheten eller genom en
prövning av själva ändringen, så kallat ändringstillstånd.57
Vid ändring av miljöfarlig verksamhet får tillståndet med andra ord begränsas till
att enbart avse ändringen. Enligt förarbetena bör verksamhetsutövaren med stöd av
bestämmelsen kunna ansöka om en angelägen och brådskande ändring eller
utökning av verksamheten utan att prövningen blir belastad med frågor som gäller
miljökraven på anläggningsdelar som inte berörs av ändringen. I förarbetena anges
också att det är en lämplighetsfråga i vilka fall en begränsad prövning ska kunna
ske. Förutom ändringens omfattning och miljöpåverkan samt dess betydelse för
verksamheten som helhet har ett antal andra faktorer betydelse. Som exempel kan
nämnas hur lång tid som förflutit sedan grundtillståndet meddelades, hur snabb den
tekniska och miljömässiga utvecklingen är i branschen, vilka förändringar som
skett i företaget och dess omgivning sedan grundtillståndet samt omfattningen av
de miljöstörningar som förekommer. I många fall ändras en verksamhet på ett så
betydande sätt att det i praktiken inte är möjligt eller lämpligt att avgränsa
tillståndet till enbart den avsedda ändringen. I sådana fall ger det sig självt att
tillståndet bör avse hela verksamheten så som den ser ut efter ändringen.
Prövningens omfattning bör alltid bestämmas utifrån vad som från miljösynpunkt
är nödvändigt med anledning av den avsedda ändringen.58 Mark- och
miljööverdomstolen har uttalat avseende möjligheten att pröva en ansökan om
ändringstillstånd. En sådan ändring av en verksamhet kan prövas inom ramen för
en ansökan om ändringstillstånd i de fall där det är möjligt att på grundval av en
ändringsansökan på ett godtagbart sätt bedöma de miljöeffekter som ändringen av
verksamheten medför. En förutsättning är dock att det med hänsyn till övriga
omständigheter kan anses lämpligt.59
Möjligheten till tidsbegränsning av tillstånd utökades i samband med införandet av
miljöbalken. I förarbetena till miljöbalken angavs att bl.a. den tekniska utveckling
och ökade kunskaper leder till att samhällets miljökrav successivt ändras och
skärps. Genom användning av tidsbegränsade tillstånd kan det ske en uppdatering
av villkoren för att bedriva verksamheten, däribland att bästa möjliga teknik
används, eftersom verksamhetsutövaren måste ansöka om ett nytt tillstånd när
tillståndstiden löper ut.60
Vid sidan av förprövningen som ska ske i enlighet med miljöprövningsförordningen finns regler om tillståndsprövning avseende enskilda avlopp.
Beslut om tillstånd avseende enskilda avlopp meddelas med stöd av 9 kap. 8 §
miljöbalken, varför bestämmelsen om rättskraft i 24 kap. 1 § miljöbalken även är
tillämpliga.61 Beträffande frågor som då har prövats vid tillståndsgivningen kan i
Se 1 kap. 4 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Se 16 kap. 2 a § Miljöbalken.
58
Se Regeringens proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning, s. 62 f.
59
Se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 oktober 2020 i mål M4459-19
(MÖD 2020:27)
60
Se Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 1 s. 344 f.
61
Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 maj 2020 i mål nr M 6402-20.
56
57
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princip inte ytterligare krav ställas på en verksamhetsutövare med hänvisning till
de allmänna hänsynsreglerna.62

Förprövning avseende
rening av avloppsvatten
EU-direktiv på området
De EU-direktiv som har störst betydelse för kraven på utsläpp av avloppsvatten är
direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), det så
kallade avloppsdirektivet, och ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Andra EUdirektiv med varierande grad av koppling till krav på avloppsutsläpp är
havsmiljödirektivet (2008/56/EG), direktivet om förvaltning av badvattenkvaliteten
(2006/7/EG), direktivet om kvaliteten på dricksvatten (98/83/EG), direktivet om
skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (2006/118/EG), direktivet
om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/ EEG),
direktivet om miljökvalitetsnormer i vatten (2008/105/EG) och direktivet om
industriutsläpp (2010/75/EU).
Sverige har genomfört avloppsdirektivet i svensk lagstiftning främst genom
bemyndigande i miljöbalken och FMH (förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd). De konkreta bestämmelserna om krav på avloppsrening finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse. Naturvårdsverkets föreskrifter innehåller bland
annat vissa begränsningsvärden för utsläpp av kväve och syreförbrukande ämnen i
utgående vatten samt regler för kontroll och provtagning.

Prövning av
avloppsreningsanläggningar
Utsläpp av avloppsvatten definieras i 9 kap. miljöbalken som en miljöfarlig
verksamhet.63 Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.64 Enligt
9 kap. 6 § miljöbalken får regeringen bland annat besluta om att det ska vara
Se Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 2, s. 251 f. och s. 272.
Se 9 kap. 1 § Miljöbalken.
64
Se 9 kap. 7 § Miljöbalken.
62
63
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förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts släppa ut avloppsvatten i
mark, vattenområde eller grundvatten. Vid bedömningen av om en
avloppsreningsanläggning är lämplig och om tillstånd kan ges ska hänsynsreglerna
i 2 kap. miljöbalken tillämpas.

Större avloppsreningsanläggningar
Avloppsreningsanläggningar kategoriseras i 28 kap. miljöprövningsförordningen i
flera nivåer beroende på det avloppsvatten som avloppsreningsverket tar emot, det
vill säga hur många anslutna fastigheter som avloppsverket har.
För avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer gäller tillståndsplikt B och
verksamhetskod 90.10.65 För avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler gäller också tillståndsplikt B, men verksamhetskod
90.11.66 För en avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller
flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen
gäller tillståndsplikt B, med verksamhetskod 90.15.67 Tillstånd behöver i samtliga
dessa fall sökas hos miljöprövningsdelegationen. 68
För avloppsreningsanläggningar som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000
personekvivalenter gäller istället anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16.
Anmälan sker då istället till den kommunala miljönämnden.69

Små avloppsreningsanläggningar
Avloppsreningsverk som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar högst 200 personekvivalenter finns inte upptaget i 28 kap.
miljöprövningsförordningen. En sådan verksamhet är ändå att betrakta som en
miljöfarlig verksamhet och kan därför vara föremål för tillståndsplikt alternativt
anmälningsplikt. Av förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår
att det ska vara förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre
rening än slamavskiljning i ett vattenområde samt att utan anmälan ändra befintliga
avloppsanordningar.70 För att inrätta en avloppsreningsanläggning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning, krävs enligt förordningen tillstånd från kommunen. För andra
avloppsanordningar krävs istället anmälan till kommunen om inte kommunen med

Se 28 kap. 1 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Se 28 kap. 2 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
67
Se 28 kap. 3 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
68
Se 1 kap. 6 § andra stycket Miljöprövningsförordningen (2013:251)
69
Se 1 kap. 10 § respektive 2 kap. 31 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd..
70
Se 12 och 14 §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
65
66
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hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön meddelat föreskrifter om att
det inom ett visst område i kommunen krävs tillstånd. 71
Anläggningar som är dimensionerade för upp till och med 200 personekvivalenter
brukar benämnas som små avloppsreningsanläggningar, men någon legal definition
av begreppet finns inte. Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små
avloppsreningsanläggningar för hushållsspillvatten är skrivna för anläggningar upp
till 25 personekvivalenter, vilket motsvarar fem hushåll.72 Om detta är att betrakta
som en så kallad U-verksamhet eller något annat framgår inte av gällande
lagstiftning.73 Dock brukar inte sådana enskilda avlopp för hushållsspillvatten
betraktas som U-anläggningar. Däremot små avloppsanläggningar avsett för
industrispillvatten bör vara U-anläggningar.
Förordningen (1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) reglerar
prövning av avloppsanordningar som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd motsvarande 200 personekvivalenter (pe) eller mindre. Enligt 13
§ FMH krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning där en eller fler
vattentoaletter ska anslutas eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning. För annan avloppsanordning krävs det en anmälan.
Prövningen av små avloppsreningsanläggningar omfattar oftast både anläggandet
och driften av anläggningen, även om det bara är själva anläggandet som är
tillståndspliktigt. Någon miljöbedömning krävs inte för små
avloppsreningsanläggningar när de inte faller in under bestämmelserna i 28 kap.
miljöprövningsförordningen, även om prövningsmyndigheten ska beakta
bestämmelserna i miljöbalken, i huvudsak 2 kap. miljöbalken.

Miljöbedömning
Rening av avloppsvatten och utsläpp av detsamma medför påverkan på miljön.
Miljöpåverkan på grund av utsläpp från ett större avloppsreningsverk bedöms i
många fall vara betydande.
Inom EU-rätten återfinns bestämmelser om miljöbedömningar ibland annat MKBdirektivet.74 Direktivet innehåller bestämmelser som ska säkerställa att en
systematisk bedömning av miljöpåverkan genomförs för projekt som på grund av
sin art, storlek och lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. För detta
ändamål föreskrivs tillståndsplikt och krav på en bedömning av deras påverkan
innan tillstånd ges.

Se 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten.
73
Se Havs- och vattenmyndighetens webbplats med Vägledning för prövning av små avlopp, tillgänglig
via Vägledning för prövning av små avlopp - Avlopp och dricksvatten - Havs- och vattenmyndigheten
(havochvatten.se) [2022-05-13].
74
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
71
72
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I 6 kap. miljöbalken finns bestämmelser om miljöbedömningar och hur processen
av en sådan ska gå till. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.75 Genom
bestämmelserna har krav i dels MKB-direktivet, men även det så kallade. SMBdirektivet76 genomförts. I 6 kap. miljöbalken finns bestämmelser om dels
strategiska miljöbedömningar för planer och program, dels specifika
miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. En verksamhet såsom en
avloppsreningsanläggning omfattas av bestämmelserna rörande specifika
miljöbedömningar.77 Bestämmelserna i 6 kap. kompletteras av
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Länsstyrelsen ska efter undersökning i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten
eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.78 Medför en
verksamhet eller åtgärd en betydande miljöpåverkan ska, enkelt uttryck, en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska
innehålla framgår av 6 kap. 35 § miljöbalken. Även om länsstyrelsen beslutat om
att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska den som avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden i en liten miljökonsekvensbeskrivning lämna
de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter
som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.79
Den som gör en strategisk eller specifik miljöbedömning ska sträva efter att
samordna arbetet med andra miljöbedömningar som görs enligt detta kapitel eller
med liknande arbete som görs enligt andra författningar. 80

Förprövning avseende
vattenverksamheter
Miljöbalkens 11 kap. 3 § definierar vad som räknas som vattenverksamhet.
Vattenverksamhet kräver som regel tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken och
söks hos mark- och miljödomstolen. Exempel på vattenverksamhet är uppförande
av en anläggning i ett vattenområde, bortledande av grundvatten och bortledande
av ytvatten från ett vattenområde.
För mindre omfattande vattenverksamhet kan det räcka med en anmälan om
vattenverksamhet till länsstyrelsen. Vad som får anmälas istället för att söka
tillstånd framgår av 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Se 6 kap. 1 § Miljöbalken.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan
77
Se t.ex. 6 kap. 20 § Miljöbalken.
78
Se 6 kap. 26 § Miljöbalken.
79
Se 6 kap. 47 § Miljöbalken.
80
Se 6 kap. 46 § Miljöbalken.
75
76
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Om det är uppenbart att enskilda eller allmänna intressen inte påverkas negativt av
vattenverksamheten, behöver verksamhetsutövaren varken tillstånd eller anmälan
enligt 11 kap. 12 § miljöbalken. Tillstånd behövs inte heller för en
jordbruksfastighets husbehovsförbrukning enligt 11 kap. 11 § miljöbalken. I
husbehovet ingår användning av vatten för djurhållning.
I det fall verksamheten väljer att tillämpa undantagsregeln har
verksamhetsutövaren själv ansvaret att bevisa att ingen lidit skada om ett sådant
påstående skulle komma. Tillstånd är den enda vägen som ger rättsligt skydd och
ger rätt att ta ut vatten oavsett andras anspråk, så länge försiktighetsmått och andra
villkor i tillståndet följs.

Tillsyn - Kontroll av
efterlevnaden
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken. Bestämmelser rörande tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken. Den
myndighet som är utsedd tillsynsmyndighet ska för detta ändamål, på eget initiativ
eller efter anmälan, i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av reglerna
och besluten och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. När det
gäller miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet enligt 9 kap. respektive 11
kap. miljöbalken ska tillståndsmyndigheten fortlöpande bedöma om villkoren är
tillräckliga.81
I miljötillsynsförordningen (2011:13) fördelas ansvaret inom olika områden för
tillsyn och tillsynsvägledning. Som huvudregel har länsstyrelserna ansvar för
tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, såsom avloppsreningsverk
som klassas som B-verksamhet, men tillsynen kan överlåtas till kommuner.
Om en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelser i miljöbalken kan i vissa fall
en miljösanktionsavgift tas ut. Miljösanktionsavgift är en administrativ
sanktionsavgift som ska betalas av den som till exempel påbörjat en verksamhet
som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att först ha fått tillstånd eller gjort
anmälan. I 30 kap. miljöbalken finns de grundläggande bestämmelserna om
miljösanktionsavgift. Dessa bestämmelser kompletteras av förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Miljösanktionsavgifterna kompletterar i sin tur straffbestämmelserna i 29 kap.
miljöbalken. Principen är att miljösanktionsavgift ska träffa sådana överträdelser
som inte omfattas av 29 kap. miljöbalken. Skulle i något fall en överträdelse
omfattas av båda systemen och någon har straffats enligt 29 kap. får inte
miljösanktionsavgift tas ut.

81

Se 26 kap. 1 § Miljöbalken.

97

NATURVÅRDSVERKET

Rätten att överklaga
I 16 kap. miljöbalken finns ett antal allmänna bestämmelser som rör prövningen
enligt miljöbalken. Det är fråga om processuella bestämmelser som anger vissa
huvudprinciper för domstolarnas och myndigheternas tillämpning. Huvudregeln i
miljöbalken är att överklagbara domar eller beslut får överklagas av den som
domen eller beslutet angår, om avgörandet gått denne emot.82 Det finns ingen
entydig och klar definition av begreppet sakägare, även om det i förarbetena
uttalats att balken ska ha ett enhetligt sakägarbegrepp. Dock anförs även att detta
sakägarbegrepp bör begränsas till den processuella sidan och att sakägarbegreppet
enligt miljöskyddslagen bör utgöra utgångspunkt och att en generös tillämpning är
avsedd.83 Detta brukar uttryckas som att beslutet ska påverka dennes rättsställning
eller beröra ett intresse som på något sätt har erkänts av rättsordningen.
Såväl EU som samtliga medlemsstater i EU är parter till Århuskonventionen.
Eftersom EU är part i konventionen är denna en del av unionens rättsordning.84
Sverige är sedan 2005 part till Århuskonventionen. Konventionen bygger på tre
grundprinciper som brukar kallas för konventionens tre pelare:
1. Allmänhetens rätt att ta dela av miljöinformation som finns hos
myndigheter.
2. Allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön.
3. Allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
I konventionen förklaras att ett tillfredsställande miljöskydd är väsentligt för
människors välbefinnande och för deras åtnjutande av grundläggande mänskliga
rättigheter. Varje människa har rätt att leva i en miljö som är förenlig med hälsa
och välbefinnande, men har också en skyldighet att, både ensam och tillsammans
med andra, skydda och förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om tillgång till rättslig
prövning i miljöprocesser. Reglerna i konventionen har medfört att exempelvis
miljörättsorganisationers rätt att överklaga i praxis har utvidgats i förhållande till
vad miljöbalken föreskriver.85

Se 16 kap. 12 § p. 1 Miljöbalken.
Se Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 1, s. 482 ff.
84
Se EU-domstolens dom Lesoochranárske zoskupenie (den slovakiska brunbjörnen, C-240709,
EU:C2011:125, punkt 30).
85
Se till exempel Högsta domstolens dom den 11 mars 2020 i mål Ö6017-18 (NJA 2020) s. 190, Högsta
förvaltningsdomstolens dom i mål 5962-12 (HFD 2014 ref. 8) och Mark- och miljööverdomstolens dom
i mål M3162-12 (MÖD 2012:48).
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Bevattningsbehov
För att bedöma vilken tillförsel av farliga ämnen bevattning kan medföra behövs
data avseende hur stor mängd bevattningsvatten som kan komma att tillföras
åkermarken när bevattning sker.
I rapporten Jordbrukets behov av vattenförsörjning har Jordbruksverket beräknat
teoretiskt bevattningsbehov vid odling av olika grödor i Skåne, Östergötland och på
Gotland, idag (år 1991-2016) och utifrån olika klimatscenarion för perioden 20212050 (Mattsson m.fl., 2018).
Mattsson m.fl. (2018) har gjort beräkningarna utifrån fem olika modeller kopplade
till två olika utsläppsscenarier, RCP 4.5 och RCP 8.5. RCP 8,5 representerar en
trend med fortsatt ökat utsläpp av växthusgaser, och resulterade
klimatförändringar, och är i dagsläget det scenario som ligger närmast nuvarande
ökning av koncentrationen växthusgaser i atmosfären. Därför presenteras data från
RCP 8,5. nedan. Resultaten från de olika beräkningarna presenteras i Bilaga 2 Tabell 1 nedan.
Bilaga 2 - Tabell 1. Beräknade bevattningsbehov för olika grödor idag (1991-2016) samt 20212050 utifrån RCP 8,5. För 2021-2050 anges medelvärde av modell 1–5. Siffor inom parantes
avser spannet i bevattningsbehov mellan modellerna. Uppgifter från Mattsson m.fl. (2018).
Gröda

År Bevattningsbehov Bevattningsbehov Bevattningsbehov
Skåne (mm)
Östergötland
Gotland (mm)
(mm)

Höstvete

1991-2016

235

230

225

Höstvete

2021-2050

157 (65–300)

210 (145–245)

180 (60–240)

Vårsäd

1991-2016

170

165

140

Vårsäd

2021-2050

121 (35–245)

142 (100–190)

133 (35–195)

Potatis

1991-2016

175

180

185

Potatis

2021-2050

187 (130–295)

164 (120–205)

185 (145–220)

Vall

1991-2016

200

210

225

Vall

2021-2050

176 (80–310)

197 (95–240)

197 (110–240)

Bevattningsbehovet idag (år 1991-2016) har beräknats till 225-235 mm för
höstvete, 140-170 mm för vårsäd, 175-185 mm för potatis och 200-225 mm för
vall. Dessa teoretiska mängder avser ett torrt år, varför ett bevattningsbehov
motsvarande dessa mängder inte uppstår årligen.
Som framgår av tabellen ger de olika modellerna en stor spridning avseende
beräknade framtida bevattningsbehov. Medel för de fem modellerna pekar på att
bevattningsbehovet kan minska, men de högsta utfallen för de fem modellerna
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pekar på möjligt ökat bevattningsbehov. Utfallen beror av när respektive grödas
vattenbehov infaller och hur stort det är, hur frekvent grödan behöver bevattnas,
längd på växtsäsong, samt när vattenunderskott beräknas uppkomma.
De beräknade teoretiska värdena antar en bevattningseffektivitet på 100%.
Mattsson m.fl. (2018) anger att bevattningseffektiviteten i Sverige, vilken är
beroende av bevattningsmetod, ligger mellan 80–90 %, varför värdena på
bevattningsbehovet behöver multipliceras med en faktor på 1,11 till 1,25 för att
erhålla det totala bevattningsbehovet.
För beräkningar av potentiell tillförsel av farliga ämnen vid bevattning med renat
avloppsvatten antas 200 mm justerat med en faktor om 1,25 för att beakta att
bevattningseffektivitet ej är 100%. Detta ger en bevattningsmängd om 250 mm.

Mikrobiologi
Metodiken för att analysera behovet av ytterligare krav gällande mikrobiologiska
aspekter har varit att jämföra de stipulerade minimikraven i förordningen med de
som finns beskrivna i befintlig svensk lagstiftning och vägledning.
Förordningens minimihaltkrav för Kvalitetsklass A och B gällande den
huvudsakliga indikatorn för fekal kontaminering, E. coli, bedöms tillsammans med
tillhörande krav på validering och övervakning innebära strängare krav än de som
beskrivs i nuvarande vägledning om bevattning för livsmedelsproduktion inom EU
och i Sverige. (EU-kommissionen, 2017) (Livsmedelsverket, 2019)
För förordningens Kvalitetsklass C, den minst stränga kvalitetsklassen som får
användas för odling av gröda avsedd för direkt konsumtion, ligger
minimihaltkravet för E. coli i log-paritet med övre del av spannet för vad som
uppmätts för vissa ytvatten som använts som källa för bevattningsvatten
(Livsmedelsverket, 2019) och vad som anses vara ”Bra kvalitet” för badvatten i
inlandsvatten (HVMFS 2012:14).
För förordningens Kvalitetsklass D tillåts endast bevattning av grödor som inte är
avsedda för direkt konsumtion av människor eller tamboskap.
Utifrån ovanstående bedöms förordningens minimikrav tillsammans med den
lokala riskhanteringsplanen utgöra en basnivå av skydd mot mikrobiella risker som
är likvärdig eller strängare än den hantering av smittskyddsaspekter för människor
eller tamboskap som idag finns för andra källor till bevattningsvatten.
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Baserat på återkoppling från andra myndigheter kan följande aspekter vara värda
att beaktas ur ett smittskyddsperspektiv vid utformning av ytterligare
försiktighetsåtgärder utifrån identifiering i en lokal riskhanteringsplan eller i
samband med uppdatering av nationella regelverk och vägledningar kopplad till
livsmedels- och foderproduktion samt bevattningsvatten:
•

•
•

•

•

•

Utökade villkor för att hänsyn till smittskyddsaspekter som kan komma av
patogener som inte kan anses vara väl representerade av halter E. coli eller
övriga indikatororganismer som nämns i förordningen för de olika
kvalitetsklasserna. Detta kan vara särskilt aktuellt när den huvudsakliga
renings- och hygieniseringsmetoden kan anses vara särskilt effektiv för
avdödning eller avskiljning av just indikatororganismen; exempelvis kan
ett membran av en viss porstorlek vara en utmärkt barriär för bakterier men
kanske inte för ett betydligt mindre virus.
Smittskydd för tamboskap och vilda djur som kan använda den bevattnade
jordbruksmarken för födosök, exempelvis tam och vild fågel, vildsvin.
Se över möjligheten att upprätta en kunskapsplattform för att överföra
inhemska och internationella erfarenheter från teknikanvändning och
kommande EU-vägledning i syfte att på sikt formulera teknikkrav för att
hitta lämpliga driftsparametrar eller tillräckligt verifierade
teknikkombinationer som kan användas för att säkerställa en tillräcklig
avdödning/avskiljning.
Se över lämpligheten i att totalt förbjuda eller öka karenstider i samband
med bevattning av bladgrönsaker och viss fodergröda på grund av risk för
vattenstänk eller att risk att betande får i sig en viss mängd jord. Kan vara
särskilt aktuellt där lokala väderförhållanden (kyla, mindre solljus) kan
minska förväntad tid för naturlig avdödning av patogener.
Möjlig ökad mikrobiell påverkan på uttagspunkter för enskild
vattenförsörjning eller andra skyddsobjekt som inte fångas upp via
hänsynstagande till svenska implementeringar av EUs grundvatten- och
dricksvattendirektiv.
Komplettering av provtagning med indikatororganism(er) för
antibiotikaresistens kan vara motiverat. Detta gäller särskilt för
avloppsreningsverk som har konstaterat höga halter antibiotika i utgående
vatten eller där behandlings-/lagringssystemet för det producerade vattnet
kan misstänkas utgöra en grogrund för selektering av antibiotikaresistens.
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Antibiotikaresistens och
antibiotika
Sammanfattning
Antibiotikaresistenta bakterier
•
•

•

•
•

•

Antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener förekommer i renat
avloppsvatten, ytvatten och bevattningsvatten i Sverige.
Mängd bakterier, och därmed gissningsvis även resistenta bakterier, kan
öka vid lagring av ytvatten och grundvatten som används som
bevattningsvatten samt vid transport i ledningsnät i
bevattningsanläggningar.
Tyska studier visar att resistensgener som förekommer i bevattningsvatten
kan öka i odlingsmark, markporvatten och grundvatten vid bevattning med
renat avloppsvatten. Förekomst av fekala bakterier i por- och grundvattnet
kunde dock ej ses vilket tyder på att det skulle kunna ske en överföring av
resistensgener till naturligt förekommande mikrober i porvattnet och
grundvattnet.
Bevattning med renat avloppsvatten kan resultera i kontaminering av
grödor med resistenta mikroorganismer.
Kunskap saknas avseende vilken mängd resistenta bakterier i
bevattningsvattnet som medför en ökad risk vid konsumtion av grödor (av
människor och produktionsdjur). Det finns därför inte underlag för att sätta
en t.ex. gränsvärden för mängd resistenta bakterier i bevattningsvattnet.
Åtgärder som syftar till att hantera mikrobiella risker vid bevattning
innebär även att risker kopplade till resistenta mikroorganismer begränsas.

Antibiotika
•

•

Vissa antibiotika (amoxicillin, azitromycin, ciprofloxacin, claritromycin,
erytromycin, metronidazole och trimetoprim) har påträffats i utgående
avloppsvatten i Sverige i nivåer som bedömts kunna utgöra en risk för
selektion för resistens. Det kan potentiellt medföra selektion för resistenta
bakterier vid lagring av vatten i bevattningsdammar och transport i
ledningsnät om ingen spädning och/eller snabb nedbrytning av antibiotikan
sker.
Antibiotika i bevattningsvattnet kan infiltrera och förorena grundvatten. I
Tyskland påträffas sulfamethoxazole i grundvatten i halter upp till fyra
gånger högre än föreslaget gränsvärde för grundvattendirektivet. Ännu
högre halter sulfamethoxazole och andra antibiotika har påträffats i
grundvatten i Pennsylvania efter bevattning med avloppsvatten.

103

NATURVÅRDSVERKET

Resistenta bakterier och resistensgener i
avloppsvatten samt spridning till recipienter
Studier av sjukhusavloppsvatten samt inkommande och utgående avloppsvatten vid
ett reningsverk i Sverige, Ryaverket i Göteborg, har visat att andelen resistent
E.coli inte ökar i avloppssystemet (Flach m.fl., 2019) och att uppmätta halter av
antibiotika i avloppsvattnet minskar på vägen genom avloppssystemet till nivåer i
det utgående avloppsvattnet som är lägre än vad som bedömts kunna selektera för
resistens (Flach m.fl., 2018; Kraupner m.fl., 2021). Studien av Kraupner m.fl.
(2021) undersökte även om steriliserat avloppsvatten kunde selektera för resistenta
stammar i en blandning av 149 isolat E.coli. Avloppsvattnet från sjukhuset visade
sig ge en stark selektion för resistenta stammar, medan ingen selektion kunde ses
för det utgående vattnet från reningsverket.
En sammanställning över uppmätta antibiotikahalter vid fler svenska
avloppsreningsverk visar dock att antibiotika kan förekomma i halter över de
nivåer som bedömts kunna selektera för resistens, se nedan. De antibiotika som
påträffats i nivå med eller högre än de nivåer som bedömts som säkra utifrån
selektion är amoxicillin, azitromycin, ciprofloxacin, claritromycin, erytromycin,
metronidazole och trimetoprim.
Under senare år har ett flertal studier visat på förekomst av
antibiotikaresistensgener och resistenta bakterier inte bara i avloppsvatten, men
även i olika delar av den yttre miljön. I svensk miljö har multiresistenta E.coli samt
bakterier bärande på resistensgener påträffats i ytvatten (Fagerström m.fl., 2019;
Kahn m.fl., 2019) inklusive i ytvatten som används för dricksvattenproduktion
(Egervärn m.fl., 2017) och ytvatten som används för bevattning (Livsmedelsverket
m.fl., 2019).
Kahn m.fl. (2019) påträffade ett stort antal resistensgener i odlingsbara koliforma
bakterier (inkl E.coli) från prover på avloppsvatten från sjukhuset i Örebro,
inkommande och utgående vatten från reningsverket dit sjukhusavloppet leds, samt
i den mottagande recipienterna Stångån och Hjälmaren. Delar av de undersökta
resistensgenerna påträffades även i bakterieprov från en provtagningslokal
uppströms avloppsverkets utsläppspunkt.
Fagerström m.fl. (2019) undersökte avloppsvatten från samma sjukhus och
avloppsreningsverk samt recipienter som Kahn m.fl. (2019) och påträffade ESBLproducerande E.coli i samtliga prover. De fann vidare att vissa av de påträffade
isolaten överensstämde genetiskt med isolat från patienter på sjukhuset.
Egervärn m.fl. (2017) påträffade ESC-producerande E.coli (ESC-Ec) i 27 av 98
ytvattenprover från ytvatten som används som råvatten för dricksvattenproduktion.
ESC-Ec påträffades i prov från fyra av fem ytvatten, men det var endast för två av
ytvattnen (ett av dessa var Hjälmaren) som det skedde återkommande/vid flera
provtagningstillfällen. Vid en uppföljande provtagning av de två ytvatten där ESCEc påträffades återkommande konstaterades att 1-8% av E.coli i proverna var ESCproducerande.
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Sammantaget visar studierna av Kahn m.fl. (2019), Fagerström m.fl. (2019),
Egervärn m.fl (2017), Flach m.fl. (2019) och Kraupner m.fl. (2021) att reningsverk
är en spridningsväg för resistensgener och resistenta bakterier även för den svenska
miljön. Resultaten från Flach m.fl. (2019) och Kraupner m.fl. (2021) pekar dock
mot att spridning av antibiotika via reningsverk inte leder till halter i recipient som
är tillräckligt höga för att selektera för resistens i miljön. Detta stöds även av
Karkman m.fl. (2019). De fann att förekomsten av resistensgener i miljön
huvudsakligen kunde förklaras av förorening med avföring och de kunde inte se
några tecken på selektion för resistens i miljön, förutom i sediment med mycket
höga antibiotikahalter nedströms en produktionsanläggning i Indien.
Sammanställningen över antibiotikahalter i utgående avloppsvatten visar dock att
vattnet, innan eventuell utspädning, kan innehålla halter av ett antal antibiotika
över de nivåer som bedömts säkra utifrån risk för selektion, se nedan. Detta medför
en potentiell risk för fortsatt selektion vid eventuell lagring av avloppsvatten i
bevattningsdammar samt i bevattningssystemet i de fall det inte sker en snabb
nedbrytning och/eller utspädning av de antimikrobiella ämnena i systemet.

Resistenta bakterier i bevattningsvatten
2015-2017 genomförde Livsmedelsverket tillsammans med ett flertal andra
myndigheter ett projekt där den mikrobiologiska kvalitén på bevattningsvatten för
odling av ätfärdiga grönsaker och bär undersöktes (Livsmedelsverket m.fl., 2019).
29 bevattningssystem provtogs av vilka 17 använde vatten från brunnar medan de
resterande 12 använde ytvatten (nio från åar och tre från dammar). E.coli
påträffades i vattenkällan för samtliga bevattningssystem som använde ytvatten
(67-1200 cfu/100 ml), i en tredjedel av dessa påträffades ESBL-producerande
E.coli. Prover togs också vid vattenspridare eller vattenpost i fält. För en tredjedel
av proven för vilka ytvatten var källa återfanns ESBL-producerande E.coli även vid
spridare. Undersökningen visade vidare att mellanlagring av grundvatten i dammar
kan leda till att den mikrobiella föroreningen ökar. ESBL-producerande E.coli
påträffades i ett prov vid spridare för bevattningssystem som använde grundvatten.

Spridning av resistenta bakterier,
resistensgener och antibiotika vid bevattning
med avloppsvatten
Kommissionens sammanfattande konsekvensanalys till EU-förordningen om
minimikrav från 2018 lyfter hushållspillvatten som en trolig stor reservoar för
antibiotikaresistens i miljön men landar i slutsatsen att eventuell problematik
behöver angripas generellt i avloppsvattenrening snarare än att lägga ett särskilt
fokus på reglering i form av gränsvärden i samband med återanvändning av
avloppsvatten.
I en ny utvärdering av miljöns roll för förekomst och spridning av
antibiotikaresistens inom livsmedelsproduktionen bedömer EFSA att
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återanvändning av avloppsvatten för bevattning utgör en risk för spridning av
antibiotikaresistens, både för djurproduktion och produktion av grödor som
konsumeras av människor (EFSA BIOHAZ Panel, 2021). Bevattning bedöms vara
en betydande källa och spridningsväg för resistenta bakterier till växtbaserade
livsmedel. Utvärderingen bedömer vidare att det är viktigt med åtgärder som
förhindrar förekomst av patogener och ackumulering av resistensgener och
resistenta bakterier i odlingsmark. EFSA bedömer dock att det finns betydande
kunskapsluckor och att det saknas tillräcklig data för att kvantitativt bedöma
påverkan på människors hälsa.
De senaste åren har det publicerats ett antal studier avseende hur bevattning med
avloppsvatten påverkar förekomst och spridning av resistensgener i den bevattnade
marken, i porvatten samt i grundvatten, i ett område i Tyskland. Jorden i området
är sandig Cambisol med låg vattenhållande kapacitet samt förmåga till retention av
näringsämnen. Bevattning med renat avloppsvatten, under perioder med högt
näringsbehov även rötat avlopsslam, har tillämpats i mer än 50 år för att kunna odla
trots den låga förmågan till retention av näringsämnen (Kampouris m.fl., 2021a).
Kampouris m.fl. (2021a) jämförde förekomst av resistensgener mellan obevattnad
mark och mark bevattnad med avloppsvatten. De fann att förekomsten av
resistensgener skiljde mellan de olika markerna, vissa resistensgener förekom bara
i den bevattnade marken medan andra förekom i högre antal i obevattnad mark.
Resistensgener med hög förekomst i bevattningsvattnet förekom i högre mängd i
den bevattnade marken. Provtagning av bevattnad mark under ett år med
varierande bevattningsintensitet visade vidare att förekomsten av resistensgener i
marken samvarierade med bevattningsintensiteten. Undersökta resistensgener i
bevattningsvattnet förekom vidare även i markporvatten provtaget på 40, 80 och
120 cm djup (Kampouris m.fl., 2021b). Även här sågs en samvariation med
bevattningsintensitet. Kampouris m.fl. (2021b) undersökte även i kontrollerade
mikrokosmförsök hur bevattning med det renade avloppsvattnet påverkade
förekomst av resistensgener och olika grupper av bakterier i markporvatten.
Bevattning med avloppsvatten resulterade inte i någon ökad förekomst av bakterier
associerade med avloppsvatten i markporvattnet.
Påverkan på grundvattnet till följd av bevattningen med renat avloppsvatten
presenteras i Kampouris m.fl. (2022). Bevattningen resulterade inte i någon
påvisbar spridning av bakterier till grundvattnet. Däremot resulterade bevattningen
i förekomst av antibiotika samt resistensgener i grundvattnet. Utöver att visa på
spridning av resistensgener till mark, markporvatten och grundvatten pekar
resultaten på möjlig överföring av resistensgener från resistenta bakterier i
bevattningsvattnet till naturligt förekommande mikrober i markporvatten och
grundvatten (Kampouris m.fl. 2021b, 2022).
De antibiotika som påträffades i grundvattnet var lincomycin, metronidazole,
ofloxacin, och flera antibiotika tillhörande gruppen sulfonamider. För de flesta var
halterna låga (i närheten av LOQ) men för sulfamethoxazole påträffades höga
halter. Halt sulfamethoxazole ökade under perioden med bevattning, från 98,2 ±
39,8 ng/L (efter en månad med bevattning) till 301,9 ± 33,8 ng/L (efter tre månader
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bevattning). Efter två månader med bevattningsuppehåll hade halterna fortsatt öka,
till 406,9 ± 204,0 ng/L. Uppmätta halter i grundvatten var högre än uppmätta halter
i bevattningsvattnet. För bedömning av kemisk status av grundvatten har det under
grundvattendirektivet föreslagits en kvalitetsstandard om 100 ng/l (SCHEER,
2022). Grundvattenproverna togs på 10 m djup.
Vid Pennsylvania State University finns anläggningen ”The Living Filter”. Där har
bevattning med avloppsvatten pågått sedan 60-talet. Sedan 80-talet går allt
avloppsvatten från universitetsområdet till bevattning. Bevattning får ske med upp
till 50 mm/vecka, men oftast lägre appliceras mindre mängder (Kibuye m.fl.,
2019). Höga halter av antibiotika och andra läkemedel har påträffats i grundvatten
från området till följd av bevattningen (Kibuye m.fl., 2019). För ampicillin var
medianhalt 650 ng/l (maxhalt 3 700 ng/l), för ofloxacin 3 200 ng/l (maxhalt 110
000 ng/l), för sulfamethoxazole 120 ng/l, (maxhalt 27 000 ng/l) och för trimetoprim
120 ng/l (maxhalt 7 000 ng/l). Grundvattenytan är på 30-100 meters djup (Kibuye
m.fl., 2019).

Antibiotikahalter i renat avloppsvatten
Nedan följer en sammanställning över uppmätta halter av olika antibiotika i
utgående avloppsvatten från svenska reningsverk. Då förekomst av antibiotika och
andra antimikrobiella ämnen kan selektera för resistens jämförs uppmätta halter
med nivåer som bedömts inte selektera för resistens. Dessa nivåer kommer från
Bengtsson-Palme & Larsson (2016) som föreslår en metodik för att bedöma säkra
nivåer utifrån resistensutveckling, samt AMR Industry Alliance (2021) som
uppdaterat de säkra nivåerna med samma metodik men beaktat ytterligare data som
tillkommit.
Sammanställningen visar att antibiotika kan förekomma i halter över de nivåer som
bedömts kunna selektera för resistens i utgående avloppsvatten. De antibiotika som
påträffats i nivå med eller högre än de nivåer som bedömts som säkra utifrån
selektion är amoxicillin, azitromycin, ciprofloxacin, claritromycin, erytromycin,
metronidazole och trimetoprim. Vid utsläpp av renat avloppsvatten till recipient
sker en utspädning varför halter som kan driva resistens inte bedöms föreligga i
recipienter. Om avloppsvattnet inte blandas upp med annat vatten, samlas i
dammar och/eller transporteras i ledningsnät för bevattning sker dock ingen
utspädning samtidigt som uppehållstiden ökar vilket medför risk för selektion för
resistens i bevattningssystemet. Om och i vilken omfattning detta kan utgöra ett
problem beror sannolikt av bevattningsvattnets uppehållstid i systemet, i vilken
grad och hur snabbt antibiotikan bryts ner samt i vilken grad det sker en
hygienisering av det mikrobiella innehållet under lagring och transport.
Uppmätta halter i avloppsvatten som används för bevattning på Gotland (Golovko
m.fl., 2022) var generellt lägre än vad som uppmätts i andra undersökningar
sammanställda nedan. Detta vatten har lagrats i minst fem månader. I vilken grad
de lägre halterna beror av nedbrytning under lagring eller om halterna är lägre i det
utgående avloppsvattnet vet vi ej då inga analyser innan lagring genomförts.
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Utöver de antibiotika som presenteras i tabellerna (Bilaga 2 - Tabell 2-Bilaga 2 Tabell 14)nedan har ett antal ytterligare antibiotika analyserats i ett fåtal
undersökningar. Kraupner m.fl. (2021) analyserade även benzylpenicillin,
cefotaxim, cephalexin, linezolid, meropenem, phenoxymethylpenicillin och
piperacillin. Flach m.fl. (2018) och Kraupner m.fl. (2021) analyserade även
cefadroxil och nitrofurantoin, medan Fick m.fl. (2015) och Kraupner m.fl. (2021)
analyserade oxytetracycline. I de fall dessa antibiotika kunde kvantifieras var
uppmätta halter under de nivåer som bedömts kunna selektera för resistens.
Bilaga 2 - Tabell 2. Halt av Amoxicillin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Amoxicillin

Predikterad
halt som
selekterar för
resistens
(ng/l)*

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

8000; 250

<LOQ - 2

Ryaverket

Flach m.fl. 2018

<5

Ryaverket

Kraupner m.fl. 2021

39-260

28 olika ARV

Golovko m.fl. 2020

<3,1

7 olika ARV

Golovko m.fl. in prep

<3,1

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl. 2022

<LOQ

23 olika ARV

Malnes m.fl. 2021

*Värden från Bengtsson-Palme & Larsson (2016) samt AMR Industry Alliance (2021)
Bilaga 2 - Tabell 3. Halt av Azitromycin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Azitromycin

Predikterad Halt (ng/l)
halt som
selekterar för
resistens (ng/l)
250; 250

Reningsverk

Referens

21 - 52

Ryaverket

Flach m.fl. 2018

11 - 82

Ryaverket

Kraupner m.fl. 2021

<5 - 27

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<5

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<1 - 92

28 olika ARV

Golovko m.fl. 2020

5,9 - 200

7 olika ARV

Golovko m.fl. in prep

<3,1

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.2022

0,8 - 170

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl. 2021

21 - 400

23 olika ARV

Malnes m.fl. 2021
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Bilaga 2 - Tabell 4. Halt av Ciprofloxacin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Ciprofloxacin

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

64; 60

<10

Ryaverket

Flach m.fl. 2018

<10 - 48

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<10 - 65

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<10 - 40

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

1,3 - 150

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

<10 - 210

9 olika ARV NMÖ 2010-2017

<22

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

<22

5 ARV

Golovko m.fl. in
prep

<LOQ

8 ARV Skåne

Svahn &
Björklund 2017

<LOD - 119

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl.
2021

Bilaga 2 - Tabell 5. Halt av Claritromycin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Claritromycin

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

250; 250

24 - 51

Ryaverket Flach m.fl. 2018

<1 - 17

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<1 - 780

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<1 - 59

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<0,6 - 88

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

<1,1 - 16

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

<1,1 – 450

5 ARV

Golovko m.fl. in
prep

<LOQ - 213

8 ARV Skåne

Svahn &
Björklund 2017

<LOQ - 150

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl.
2021

0,5 - 640

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021
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Bilaga 2 - Tabell 6. Halt av Clinamycin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt, minmax (ng/l)

Clindamycin

1000; 1000

71 - 264

Reningsverk

Referens

Ryaverket Flach m.fl. 2018

19 - 94

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

31 - 280

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<1 - 11

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

14 - 170

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

28 - 340

7 olika ARV

Golovko m.fl. in
prep

<1,1

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

3,3 - 610

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021

Bilaga 2 - Tabell 7. Halt av Ertromycin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

Erytromycin

1000; 1000

138 - 323

Ryaverket

Flach m.fl. 2018

<50

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<50 - 530

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<50

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<1,1 - 140

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

<49 - 1600

7 olika ARV

Golovko m.fl. in
prep

<49

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

1 - 640

8 ARV Skåne

Svahn &
Björklund 2017

<LOD - 906

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl.
2021

3,9 - 1600

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021
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Bilaga 2 - Tabell 8. Halt av Metronidazole.
Antibiotika

Metronidazole

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

125; 130

37 - 119

Reningsverk

Referens

Ryaverket Flach m.fl. 2018

<50

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<1,5 - 56

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

<1,1 - 120

7 olika ARV Golovko m.fl. in
prep

<1,1 – 9,7

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

6,1 - 340

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021

Bilaga 2 - Tabell 9. Halt av Norfloxacin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

Norfloxacin

500; 500

<50

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<10 - 16

9 olika ARV NMÖ 2010-2017

<10

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<10

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

Bilaga 2 - Tabell 10. Halt av Ofloxacin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Ofloxacin

Predikterad halt Halt (ng/l)
som selekterar för
resistens (ng/l)

Reningsverk

Referens

<10

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<10

9 olika ARV

NMÖ 2010-2017

<10 - 14

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<10

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<1,1 - 13

28 olika ARV

Golovko m.fl.
(2020)

500; 1000/250*

*Det lägre värdet avser levofloxacin som är S-enantiomeren av ofloxacin. Oflocaxin består av en
racemisk blandning.

111

NATURVÅRDSVERKET

Bilaga 2 - Tabell 11. Halt av Roxithromycin vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Roxithromycin

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

1000; 1000

<50

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<50 - 980

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<50

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<0,91 - 27

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

<1,1

7 olika ARV

Golovko m.fl.
2022

<1,1

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl. in
prep

37 - 180

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021

Bilaga 2 - Tabell 12. Halt av Sulftamethoxazole vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Sulfamethoxazole

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

16 000; 16 000

117 - 573

Ryaverket

Flach m.fl.
2018

17 - 28

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

30 - 290

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<5 - 410

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

6,9 - 150

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

15 - 130

7 olika ARV Golovko m.fl. in
prep

<1,1 - 30

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl.
2022

0 - 281

8 ARV Skåne

Svahn &
Björklund 2017

26 - 477

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl.
2021

18 - 5000

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021
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Bilaga 2 - Tabell 13. Halt av Tetracycline vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

Reningsverk

Referens

Tetracycline

1000; 1000

27 - 94

Ryaverket Flach m.fl. 2018

30 - 78

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

<50

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<50

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

<18 - 120

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

Bilaga 2 - Tabell 14. Halt av Trimethoprim vid olika provtagningar av renat avloppsvatten.
Antibiotika

Trimethoprim

Predikterad halt
som selekterar
för resistens
(ng/l)

Halt (ng/l)

500; 500

42 - 115

Reningsverk

Referens

Ryaverket Flach m.fl. 2018

22 - 37

Ryaverket

Kraupner m.fl.
2021

50 - 510

5 olika ARV

Fick m.fl. 2011

<0,1 - 140

15 olika ARV

Fick m.fl. 2015

9,1 - 160

28 olika ARV

Golovko m.fl.
2020

9,8 - 150

7 olika ARV

Golovko m.fl.
2022

<1,1 - 13

Bevattningsvatten
Gotland

Golovko m.fl. in
prep

1 - 107

8 ARV Skåne

Svahn &
Björklund 2017

11 - 280

7 ARV Skåne

Pirzadeh m.fl.
2021

10 - 890

23 olika ARV

Malnes m.fl.
2021
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Metaller
För metaller finns det reglerat hur stor tillförsel som får ske till jordbruksmark vid
gödsling med avloppsslam. Jämförelser av möjliga tillförda mängder vid
bevattning av jordbruksmark med renat avloppsvatten görs därför med mängder
som får tillföras via slamgödsling. För dessa jämförelser används de gränsvärden
som finns i SNFS 1994:2 (bilaga C), de förslag till skärpta gränsvärden som
presenterades i Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring (Naturvårdsverket,
2013) samt de krav som ställs inom certifieringssystemet Revaq (2022).
Gränsvärdena avser medelhalt över en sjuårsperiod, varför en högre mängd får
tillföras ett enskilt år.
Metaller förekommer naturligt varför även andra bevattningskällor innebär en
tillförsel av metaller till åkermark. För att bedöma om bevattning med renat
avloppsvatten kan innebära en ökad tillförsel av metaller till åkermark har halter i
renat avloppsvatten även jämförts med metallhalter i de alternativa
bevattningskällorna grundvatten och ytvatten. Jämförelsen görs mot tidigare
sammanställningar över halter i grundvatten och ytvatten.

Sammanfattning
Jämförelse mot tillåten tillförsel vid slamgödsling
Beräkningar utifrån flödesviktade medelhalter från SCB och medelhalt från det
avloppsreningsverk med högst halt inom den nationella löpande
miljöövervakningen samt de gränsvärden som finns i SNFS 1994:2 (bilaga C),
förslag till skärpta gränsvärden som presenterades i Regeringsuppdraget om hållbar
fosforåterföring (Naturvårdsverket, 2013) samt de krav som ställs inom
certifieringssystemet Revaq (2022) presenteras nedan i Bilaga 2 - Tabell 15.
Bevattning med 250 mm medför för samtliga metaller utom för nickel och zink en
tillförsel motsvarande upp till ca 10% av den idag maximala tillåtna tillförseln via
slamgödsling (vilken regleras som ett medel över en sjuårsperiod). Vid en
jämförelse mot föreslagna skärpta gränsvärden samt Revaqs kriterier så motsvarar
250 mm bevattning en tillförsel upp till lite drygt 10% för samtliga metaller utom
nickel, zink och kadmium. För kadmium motsvarar 250 mm bevattning en
tillförsel närmare 20% av föreslagen tillåten tillförsel 2030.
För nickel motsvarar beräknad mängd utifrån flödesviktad medelhalt från SCB
50% av den maximala tillåtna tillförseln via slamgödsling. Beräknad tillförd mängd
baserad på medelhalt för det avloppsreningsverk inom den löpande
miljöövervakningen med högst halt överskrider den tillåtna tillförseln vid
slamgödsling.
För zink ger flödesviktad medelhalt från SCB ett potentiellt tillskott om drygt 10%,
medan medelhalt från det avloppsreningsverk som övervakas inom den löpande
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miljöövervakningen med högst halt innebär ett tillskott motsvarande 20% av
maximal tillåten tillförsel via slamgödsling.
Bilaga 2 - Tabell 15. Metallhalter för de gränsvärden som finns i SNFS 1994:2, förslag till skärpta
gränsvärden som presenterades i Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring
(Naturvårdsverket, 2013) samt de krav som ställs inom certifieringssystemet Revaq (2022) samt
resultat av beräkningar utifrån flödesviktade medelhalter från SCB och medelhalt från det
avloppsreningsverk med högst halt inom den nationella löpande miljöövervakningen.
Naturvårdsverket
(2013)
Metall

Revaq
(2022)

Tillförsel vid bevattning 250 mm,
g/ha

SNFS
1994:2,
bilaga C.
g/ha

2023

2030

2024

Högsta
flödesviktade
medelhalt SCB

Medel högsta
ARV NMÖ

As

-

-

-

53

-

2

Pb

25

25

20

25

0,75

1,5

Cd

0,75

0,45

0,35

0,51

-

0,063

Cu

300

300

250

300

31

30

Hg

1,5

0,6

0,3

0,55

-

0,025

Cr

40

40

35

40

1,5

3,8

Ni

25

25

25

25

12

28

Zn

600

550

550

600

64

120

Jämförelse med andra bevattningskällor
Jämförelser av metallhalter i renat avloppsvatten med halter i grundvatten visar att:
•

•
•

Halter av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och krom i renat
avloppsvatten förefaller generellt vara av samma storleksordning som
halter i grundvatten utan lokal påverkan. För samtliga dessa metaller blir
jämförelsen dock osäker då halter för en majoritet av proven inom den
löpande nationella miljöövervakningen varit under respektive metalls
rapporteringsgräns.
För koppar, nickel och zink är halter i renat avloppsvatten generellt högre
än i ytligt jordgrundvatten utan lokal påverkan.
För arsenik, bly, kadmium, koppar, krom och zink kan dock halt i
grundvatten lokalt, framförallt från enskilda brunnar, vara högre än i renat
avloppsvatten (runt 10 gånger högre).

Jämförelser av halter av bly, kadmium, koppar, nickel och zink i renat
avloppsvatten med halter i ytvatten från sjöar visar att:
•
•

Halter av bly och kadmium generellt är av samma storleksordning.
Halter av nickel och zink generellt är högre i renat avloppsvatten jämfört
med i ytvatten från sjöar.
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Datakällor för analysen
Halter i avloppsvatten
SCB 2020

Halter av metaller i renat avloppsvatten sammanställs vart annat år av Statistiska
Centralbyrån som en del av Sveriges officiella statistik. Den senaste
sammanställningen avser 2018 och presenteras i Sveriges Officiella Statistik,
Statistiska meddelanden, MI 22 SM 2001.
Statistiken sammanställs utifrån de emissionsdeklarationer som
avloppsreningsverken lämnar i Naturvårdsverkets databas Svenska
Miljörapporteringsportalen, SMP. Metallutsläpp till vatten mäts och rapporteras av
avloppsreningsverk som är dimensionerade för fler än 10 000 pe. För metallerna
kadmium och kvicksilver är halter ofta under de rapporteringsgränser som används
vid mätningarna varför statistiken är osäker för dessa metaller. För kadmium och
kvicksilver görs därför jämförelser enbart mot data från den nationella
miljöövervakningen. SCB beräknar flödesviktade medelhalter för medelstora
(20000 - 99 999 pe) och stora reningsverk (100000 - pe). I de fall medelhalterna
skiljer sig har högsta medelhalt använts vid beräkning av potentiell tillförsel. Vid
beräkningar av potentiell tillförsel
LÖPANDE NATIONELL MILJÖÖVERVAKNING AV UTGÅENDE
AVLOPPSVATTEN

Inom den löpande nationella miljöövervakningen analyseras ett stort antal ämnen,
däribland metaller, i renat avloppsvatten från nio kommunala reningsverk.
Reningsverken har valts ut för att spegla en bredd i reningsverkens storlek,
belastning, teknisk prestanda, förhållande mellan industri‐, hushåll‐ och övrigt
avlopp samt geografisk spridning. För närmare detaljer, se Haglund (2017).
Övervakningen ger viss information kring hur metallhalter varierar mellan
reningsverk. För jämförelser mot tillåten tillförd mängd vid slamgödsling används
medelhalt för avloppsreningsverket med högst halt.
För analysen har data för perioden 2010-2017 använts.
SCREENING

Då halter av bly, kadmium och kvicksilver ofta är lägre än rapporteringsgränserna
för de analysmetoder som används inom den löpande nationella
miljöövervakningen, görs för dessa metaller även en jämförelse mot resultat från en
screeningundersökning vid vilken en känsligare analys användes (Lilja m.fl.,
2010).
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Halter i grundvatten
För grundvatten används de bedömningsgrunder och datasammanställningar som
presenteras i Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-rapport 2013:01).
Jämförelser görs mot tillståndsklass 1 vilken anges innebära en mycket lång halt
och ingen eller obetydlig påverkan. Jämförelser görs vidare mot median och 90:e
percentilen av medianhalter för stationer i den nationella miljöövervakningen och
SGUs grundvattennät. Dessa provtagningsstationer representerar ytligt
jordgrundvatten i referensmiljöer, dvs. utanför tätorter och andra kraftigt påverkade
områden. 90:e percentilen för dessa stationer benämns även av SGU som
bakgrundsvärden. De ligger vidare till grund för gränsen för tillståndsklass 1.
För att ge en bättre bild av hur metallhalter kan variera regionalt, beroende av typ
av grundvatten samt eventuell påverkan, presenteras även medianer och 90percentiler för samtliga prover från brunnar i berg respektive jord från de tre
regionerna A - Sydsveriges sedimentära berggrundsområde (vilket inkluderar större
del av Skåne, Öland och Gotland) C - Väst- och sydostkusten (Blekinge och
Halland) och E - Mellansvenska sänkan (vilken inkluderar östra Östergötland och
Södermanland) i tabellerna nedan. Dessa regioner har valts ut för jämförelserna
utifrån att de täcker in de områden i Sverige där det huvudsakliga
bevattningsbehovet bedömts föreligga. Ytterligare uppdelningar i olika typer av
grundvatten (större vattentäkt, enskild brunn, källa och rör) finns i SGU-rapport
2013:01. I de fall grundvatten används vid bevattning nyttjas oftast enskilda
brunnar.

Halter i ytvatten
För ytvatten görs jämförelser mot den sammanställning som gjort av Köhler m.fl.
(2017). Jämförelserna görs mot en statistisk utvärdering av halter uppmätta inom
delprogrammet för omdrevssjöar inom den nationella miljöövervakningen. För
jämförelserna har resultat från Sveriges limniska ekoregioner 4 och 5 valts ut.
Ekoregion 4 utgör Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till
Östersjön, under 200 m. ö. h. Ekoregion 5 utgör Södra Sverige, Skåne, Blekinges
kust och del av Öland.
Sammanställningen innehåller data för metallerna bly, kadmium, koppar, nickel
och zink.
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Arsenik
Arsenik ingår inte bland de metaller för vilka data presenteras i den officiella
statistiken från SCB. Inom den löpande nationella övervakningen av utgående
avloppsvatten 2010-2017 var uppmätt halt arsenik för majoriteten av proverna
under rapporteringsgränsen, median <0,6 µg/l. I 19 av 71 prover kunde arsenik
kvantifieras, uppmätt koncentration var då 0,5-1,5 µg/l. Högst halt har uppmätts för
Ryaverket med en medelhalt 2010-2017 på 0,8 µg/l.
Samtliga analyserade avloppsvattenprov utom tre faller inom
bedömningsgrunderna för grundvattens tillståndsklass 1, mycket låg halt (<1 µg/l).
Halter i renat avloppsvatten är något högre än halter i ytligt grundvatten från jord i
opåverkade områden. Sammanställningen över halter från samtliga
provtagningslokaler för grundvatten i Regionerna A, C och E visar dock att halter
kan vara tydligt förhöjda, framförallt i grundvatten från brunnar i berg. Halter i
grundvatten från enskilda brunnar är vidare generellt högre än halter i grundvatten
från större grundvattentäkter. För ytterligare detaljer, se SGU-rapport 2013:01.
Jämförelsen visar att halt arsenik i renat avloppsvatten generellt är av samma
storleksordning som i grundvatten. Lokalt kan grundvatten, framförallt från
brunnar i berg och från enskilda brunnar, innehålla högre halter.
Bilaga 2 - Tabell 16. Arsenikhalter i renat avloppsvatten och grundvatten.
Renat avloppsvatten
Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ

Halt (µg/l)

Kommentar

<0,6 (<0,5-1,5)

Median (min-max)

0,8

Medel (Ryaverket)

Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<1

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,12 (0,43)

median resp 90-per.

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

0,4 (1,98) median (90-per.), J resp
0,6 (5,37)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

0,2 (0,9) median (90-per.), J resp
0,26 (1,0)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

0,26 (1,75) median (90-per.), J resp
0,75 (7,54)
B

För arsenik saknas reglering avseende hur stora mängder som får tillföras åkermark
genom slamgödsling. Krav finns dock enligt Revaqs certifiering. Kraven innebär
en årlig sänkning av maximal halt, från 91 g/ha/år 2014 ner till 53 g/ha/år 2024
(Revaq, 2022).
För det reningsverk med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen
(Ryaverket) skulle en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 2
g/ha.
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Bly
SCB (2020) anger att flödesviktade medelhalter bly i utgående avloppsvatten 2018
var 0,3 µg/l respektive 0,2 µg/l för medelstora och stora avloppsreningsverk. Inom
den löpande nationella miljöövervakningen av utgående avloppsvatten 2010-2017
har medianhalten varit under rapporteringsgränsen (<0,5 µg/l). För 25 av 72 prov
har halt varit över rapporteringsgräns, då i intervallet 0,52-1,1 µg/l. Det
reningsverk som har haft den högsta medelhalten är Ellinge med 0,59 µg/l. Vid
screeningundersökningen med bättre rapporteringsgränser var uppmätt halter i
intervallet 0,036-0,58 µg/l (median 0,077 µg/l).
Flödesviktade medelhalter bly i medelstora och stora reningsverk rapporterat av
SCB, medianhalter inom den löpande nationella miljöövervakningen av utgående
avloppsvatten och vid screeningen med bättre kvantifieringsgränser är i nivå med
90-percentilen för ytligt jordgrundvatten från i huvudsak opåverkade områden och
faller inom tillståndsklass 1 för grundvatten (<0,5 µg/l). Ca 1/3 av proverna för
den löpande nationella miljöövervakningen är dock högre än tillståndsklass 1 för
grundvatten (0,52-1,1 µg/l).
Halt bly i grundvatten kan variera ganska stort beroende av om det kommer från
bergborrad brunn eller brunn i jord, regionalt och beroende av möjlig påverkan.
Halten förefaller vara högre i bergborrade brunnar men även vatten från enskilda
brunnar i jord kan ha betydligt högre halter. För ytterligare detaljer, se SGUrapport 2013:01.
Medianhalter i ytvatten från omdrevssjöar är av samma storleksordning som
medianhalter för avloppsvatten. Det kan dock vara stor variation i halter i sjöar,
standardavvikelsen är 1,314 respektive 0,615 µg/l för ekoregion 4 respektive 5.
Sammanfattningsvis förefaller tillförsel av bly till åkermark vid bevattning med
renat avloppsvatten vara av samma storleksordning som vid bevattning med
grundvatten och vid bevattning med ytvatten från sjöar. Halt bly i ytvatten och
grundvatten kan dock variera stort, lokalt kan halt vara både lägre eller betydligt
högre än i renat avloppsvatten.
För bly anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 25 g/ha/år
över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring föreslogs en
sänkning år 2030 till 20 g/ha/år (Naturvårdsverket, 2013).
Högsta flödesviktad medelhalt i renat avloppsvatten rapporterat av SCB ger vid en
bevattningsmängd om 250 mm en tillförd mängd i storleksordningen 0,75g/ha. För
det reningsverk med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen
(Ellinge) skulle en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 1,5
g/ha.
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Bilaga 2 - Tabell 17. Blyhalter i renat avloppsvatten, grundvatten och ytvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Flödesviktade medelhalter, medelstora
resp stora ARV

Kommentar

0,3
0,2

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ
Screening

<0,5 (<0,5-1,1)

Median (min-max)

0,59

Medel (Ellinge)

0,077 (0,036-0,58)

Median (min-max)

Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<0,5

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,03 (0,32)

median resp 90percentil

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

0,09 (0,97) median (90-per.), J resp
0,22 (1,38)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

0,19 (2,7) median (90-per.), J resp
0,4 (2,6)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

0,1 (2,0) median (90-per.), J resp
0,6 (5,0)
B

Ytvatten
Omdrevssjöar, ekoregion 4 resp. 5

0,300±1,314
0,390±0,615

median±SD

Kadmium
Inom den löpande nationella miljöövervakningen av utgående avloppsvatten 20102017 har halten kadmium för samtliga prover utom ett varit under
rapporteringsgränsen (<0,05 µg/l). För ett reningsverk (Bergkvara) uppmättes 2014
en halt på 0,21 µg/l. Det värdet förefaller dock vara en outlier då halt övriga år
varit under rapporteringsgränsen (<0,05 µg/l). 2008 genomfördes en screening med
bättre rapporteringsgränser (Lilja m.fl., 2010). I den undersökningen uppmättes
<0,005-0,022 µg/l kadmium (median 0,012 µg/l).
Halter kadmium i avloppsvatten är i samma storleksordning som i grundvatten från
opåverkade områden. Samtliga mätvärden utom ett för avloppsvatten har en halt
motsvarande bedömningsgrunderna för grundvattens tillståndsklass 1 (<0,1 µg/l)
vilket bedöms vara en mycket låg halt och spegla ingen eller obetydlig påverkan
(SGU 2013). Median för den löpande nationella miljöövervakningen av
avloppsvatten är under rapporteringsgränsen (<0,05 µg/l) vilken är av samma
storleksordning som 90-percentilen för ytligt grundvatten från opåverkade
områden. Medianen (0,012 µg/l) för data från en screening med bättre
kvantifieringsgränser är i nivå med medianen för ytligt grundvatten från
opåverkade områden.
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För grundvatten ses vissa regionala skillnader med något högre halter i region A Sydsveriges sedimentära berggrundsområde. Halterna förefaller vara något högre i
grundvatten från brunnar i jord jämfört med i berg. Vidare så är det vanligare att
halten är förhöjd i grundvatten från enskild brunn jämfört med från större
vattentäkt. För detaljerad information, se SGU-rapport 2013:01.
Kadmiumhalter i ytvatten från omdrevssjöar i ekoregion 4 och 5 är av samma
storleksordning som halterna i avloppsvatten och grundvatten.
Sammanfattningsvis är halt kadmium i renat avloppsvatten i samma
storleksordning som i grundvatten och ytvatten. Halt kadmium i ytvatten och
grundvatten kan dock variera stort, lokalt kan halt vara både lägre eller betydligt
högre än i renat avloppsvatten.
Bilaga 2 - Tabell 18. Kadmiumhalter i renat avloppsvatten, grundvatten och ytvatten.
Renat avloppsvatten
Nationell löpande miljöövervakning, 20102017

Halt (µg/l)

Kommentar

<0,05 (<0,05 – 0,21)

Median (min-max)

<0,05

Medel (för samtliga
ARV)

0,012 (<0,005-0,022)

Median (min-max)

Högsta ARV, löpande NMÖ
Screening
Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<0,1

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,012 (0,055)

median (90-percentil

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

0,02 (0,24) median (90-per.), J resp
0,01 (0,13)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

0,01 (0,10) median (90-per.), J resp
< (0,10)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

0,01 (0,18) median (90-per.), J resp
< (0,13)
B

Ytvatten
Omdrevssjöar, ekoregion 4 resp. 5

0,009±0,036
0,013±0,063

median±SD

För kadmium anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 0,75
g/ha/år över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring
föreslogs en stegvis sänkning till 0,35 g/ha år 2030 (Naturvårdsverket, 2013).
Kraven enligt Revaqs certifiering innebär en årlig sänkning av maximal halt, från
0,67 g/ha/år 2014 ner till 0,51 g/ha/år 2024 (Revaq, 2022).
Då halt kadmium inom den löpande nationella miljöövervakningen legat under
rapporteringsgränsen (<0,05 µg/l) för samtliga prover utom ett vilket bedöms vara
en outlier och maximalt uppmätt halt vid screeningundersökningen med lägre
rapporteringsgränser var 0,022 µg/l, används halva rapporteringsgränsen för den
löpande övervakningen (0,025 µg/l) för beräkningar av potentiella tillförda
mängder. Bevattning med 250 mm ger då en potentiell tillförsel om 0,063 g/ha.
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Kvicksilver
Inom den löpande nationella miljöövervakningen har halten kvicksilver varit under
rapporteringsgränsen (<0,02 µg/l) för samtliga prover utom två. 2014 uppmättes
0,02 µg/l respektive 0,032 µg/l i prov från Ryaverket och Bergkvara reningsverk.
Vid screeningundersökningen 2008 (Lilja m.fl., 2010) analyserades kvicksilver
med högre analyskänslighet. Uppmätta halter var i intervallet 0,00039-0,0049 µg/l
(median 0,0018 µg/l).
Då halt i samtliga prover utom två från den löpande nationella miljöövervakningen
av utgående avloppsvatten varit under rapporteringsgränsen och då denna är högre
än bedömningsgrunderna för grundvattens tillståndsklass 1, blir jämförelser osäkra.
Samtliga uppmätta halter vid screeningen med lägre rapporteringsgräns faller dock
inom tillståndsklass 1, mycket låga halter. Vidare är medianen för uppmätta halter
vid screeningundersökningen av samma storleksordning som 90-percentilen för
ytligt grundvatten i jord utan påverkan.
Bilaga 2 - Tabell 19. Kvicksilverhalter i renat avloppsvatten och grundvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Kommentar

<0,02 (<0,02-0,032)

Median (min-max)

<0,02

Medel (för samtliga
ARV)

0,0018 (<0,00039-0,0049)

Median (min-max)

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ
Screening
Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<0,005

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,0004 (0,0026)

median (90-percentil)

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

-

Regional uppdelning
saknas i SGU-rapport
2013:01

Region C, Väst- och sydostkusten

-

Region E, Mellansvenska sänkan

-

För kvicksilver anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 1,5
g/ha/år över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring
föreslogs en stegvis sänkning till 0,3 g/ha år 2030 (Naturvårdsverket, 2013).
Kraven enligt Revaqs certifiering innebär en årlig sänkning av maximal halt, från
0,93 g/ha/år 2014 ner till 0,55 g/ha/år 2024 (Revaq, 2022).
Då halt i samtliga prover utom två från den löpande nationella miljöövervakningen
av utgående avloppsvatten varit under rapporteringsgränsen (<0,02 µg/l) används
halva rapporteringsgränsen (0,01 µg/l) för beräkning av potentiellt tillförd mängd.
Bevattning med 250 mm ger då en potentiell tillförsel om 0,025 g/ha.

122

NATURVÅRDSVERKET

Koppar
SCB (2020) anger att flödesviktade medelhalter koppar i utgående avloppsvatten
2018 var 12,2 µg/l respektive 8,6 µg/l för medelstora och stora avloppsreningsverk.
Inom den löpande nationella övervakningen av utgående avloppsvatten 2010-2017
har uppmätta halter varit i intervallet 2,4-23 µg/l (median 7,4 µg/l). Det
reningsverk som har haft den högsta medelhalten är Ryaverket med 12 µg/l.
Kopparhalter i renat avloppsvatten är högre än 90-percentilen för ytligt grundvatten
i jord från opåverkade områden. Flödesviktade medelhalter och samtliga
analyserade prover utom ett från den nationella miljöövervakningen faller dock
inom bedömningsgrunderna för grundvattens tillståndsklass 1, mycket låg halt.
Sammanställningen över samtliga analyser i grundvatten från Region A, C och E
visar dock att halter i grundvatten kan vara betydligt högre än i ytligt opåverkat
jordgrundvatten. Halter över 20 µg/l förekommer framförallt i grundvatten från
enskilda brunnar i jord, men även grundvatten från enskilda brunnar i berg kan
innehålla högre halter. För detaljerad information, se SGU-rapport 2013:01.
Halter i ytvatten från sjöar är generellt lägre än halter i renat avloppsvatten.
Bilaga 2 - Tabell 20. Kopparhalter i renat avloppsvatten, grundvatten och ytvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Flödesviktade medelhalter, medelstora
resp stora ARV

Kommentar

12,2
8,6

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ

7,4 (2,4-23)

Median (min-max)

12

Medel (Ryaverket)

Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<20

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,88
3,6

median resp 90percentil

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

20 (100) median (90-per.), J resp
< (68)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

20 (190) median (90-per.), J resp
1 (120)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

1 (120) median (90-per.), J resp
< (110)
B

Ytvatten
Omdrevssjöar, ekoregion 4 resp. 5

0,590±1,305
0,580±0,784

median±SD

För koppar anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 300
g/ha/år över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring
föreslogs en sänkning till 250 g/ha år 2030 (Naturvårdsverket, 2013).
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Högsta flödesviktade medelhalt i renat avloppsvatten rapporterat av SCB ger vid en
bevattningsmängd om 250 mm en tillförd mängd i 31g/ha. För det reningsverk
med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen (Ryaverket) skulle
en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 30 g/ha.

Krom
SCB (2020) anger att flödesviktade medelhalter krom i utgående avloppsvatten
2018 var 0,6 µg/l för medelstora och stora avloppsreningsverk. Inom den löpande
nationella övervakningen av utgående avloppsvatten 2010-2017 har uppmätta
halter varit i intervallet <0,9-6,5 µg/l (median <0,9 µg/l). Halter över
rapporteringsgränsen har uppmätts i 12 prover fram till 2013. Därefter har halt i
samtliga prover varit under rapporteringsgränsen. Det reningsverk som har haft den
högsta medelhalten är Henriksdal med 1,5 µg/l.
Halt av krom i utgående avloppsvatten förefaller vara av samma storleksordning
som i ytligt jordgrundvatten från opåverkade områden. Sammanställningen över
samtliga analyser i grundvatten från Region A, C och E visar dock att halter i
grundvatten kan vara betydligt högre. Högre halter påträffas framförallt i enskilda
brunnar och halterna är generellt högre i grundvatten från brunnar i berg. För
detaljerad information, se SGU-rapport 2013:01.
Bilaga 2 - Tabell 21. Kromhalter i renat avloppsvatten och grundvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Flödesviktade medelhalter, medelstora
resp stora ARV

Kommentar

0,6
0,6

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ

<0,9 (<0,9-6,5)

Median (min-max)

1,5

Medel (Henriksdal)

Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<0,5

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,19
0,62

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

median resp 90percentil

0,24 (1,4) median (90-per.), J resp
0,83 (2,49)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

0,27 (3,0) median (90-per.), J resp
0,72 (4,1)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

0,20 (1,5) median (90-per.), J resp
0,47 (1,51)
B

För krom anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 40 g/ha/år
över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring föreslogs en
stegvis sänkning till 35 g/ha år 2030 (Naturvårdsverket, 2013).
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Högsta flödesviktade medelhalt i renat avloppsvatten rapporterat av SCB ger vid en
bevattningsmängd om 250 mm en tillförd mängd om 1,5 g/ha. För det reningsverk
med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen (Henriksdal) skulle
en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 3,8 g/ha.

Nickel
SCB (2020) anger att flödesviktade medelhalter nickel i utgående avloppsvatten
2018 var 3,1 µg/l respektive 4,6 µg/l för medelstora och stora avloppsreningsverk.
Inom den löpande nationella övervakningen av utgående avloppsvatten 2010-2017
har uppmätta halter varit i intervallet <1,2-12 µg/l (median 2,8 µg/l). Uppmätta
halter förefaller vara ganska stabila mellan år och viss skillnad kan ses mellan de
övervakade reningsverken. Uppmätt halt har varit högst varje år i avloppsvatten
från Öns reningsverk med en medelhalt på 11 µg/l 2010-2017. Näst högst halter
har uppmätts för Henriksdal med en medelhalt på 5,9 µg/l.
Samtliga uppmätta halter i renat avloppsvatten ligger högre än tillståndsklass 1 för
grundvatten. Flödesviktade medelhalter rapporterade av SCB samt medianhalter
från den löpande nationella miljöövervakningen är av storleksordningen 10 gånger
högre än medianhalter för grundvatten. Lokalt kan dock halt zink i grundvatten
vara av samma storleksordning som i renat avloppsvatten.
Nickelhalter i renat avloppsvatten är generellt högre än i ytvatten från
omdrevssjöar i ekoregion 4 och 5.
Bilaga 2 - Tabell 22. Nickelhalter i renat avloppsvatten, grundvatten och ytvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Flödesviktade medelhalter, medelstora
resp stora ARV

Kommentar

3,1
4,6

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017
Högsta ARV, löpande NMÖ

2,8 (1,2-12)

Median (min-max)

11

Medel (Ön)

Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<0,5

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

0,38 (2,5)

median resp 90percentil

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

0,6 (3,36) median (90-per.), J resp
0,33 (3,19)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

0,46 (2,15) median (90-per.), J resp
0,4 (2,6)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

0,47 (6,1) median (90-per.), J resp
0,29 (6,0)
B

Ytvatten
Omdrevssjöar, ekoregion 4 resp. 5

0,710±4,710
0,670±0,506
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För nickel anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 25 g/ha/år
över en sjuårsperiod.
Högsta flödesviktade medelhalt i renat avloppsvatten rapporterat av SCB ger vid en
bevattningsmängd om 250 mm en tillförd mängd i storleksordningen 12 g/ha. För
det reningsverk med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen (Ön)
skulle en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 28 g/ha.

Zink
SCB (2020) anger att flödesviktade medelhalter zink i utgående avloppsvatten
2018 var 25,5 µg/l respektive 20,8 µg/l för medelstora och stora
avloppsreningsverk. Inom den löpande nationella övervakningen av utgående
avloppsvatten 2010-2017 har uppmätta halter varit i intervallet 4,5-130 µg/l
(median 18 µg/l). Viss variation mellan reningsverk kan ses med högre halter i
avloppsvatten från Nolhaga och Ellinge reningsverk. Medelhalt i dessa två
reningsverk har varit 48 respektive 32 µg/l.
Halter i avloppsvatten är generellt högre än tillståndsklass 1 för grundvatten.
Flödesviktade medelhalter rapporterade av SCB och medianhalt från den nationella
löpande miljöövervakningen är högre än i ytligt jordgrundvatten från
bakgrundsområden, men av samma storleksordning som medianhalter för samtliga
grundvattenprover tagna inom regionerna A, E och C. Halt zink i grundvatten kan
dock lokalt vara betydligt högre än i renat avloppsvatten, framförallt i grundvatten
från enskilda brunnar.
Zinkhalter i renat avloppsvatten är generellt högre än i ytvatten från omdrevssjöar i
ekoregion 4 och 5.
För zink anger SNFS 1994:2 bilaga C, en maximal tillförd mängd om 600 g/ha/år
över en sjuårsperiod. I Regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring föreslogs en
sänkning till 550 g/ha år 2030 (Naturvårdsverket, 2013).
Högsta flödesviktade medelhalt i renat avloppsvatten rapporterat av SCB ger vid en
bevattningsmängd om 250 mm en tillförd mängd i storleksordningen 64 g/ha. För
det reningsverk med högst medelhalt inom den nationella miljöövervakningen
(Nolhaga) skulle en bevattningsmängd om 250 mm ge en tillförd mängd om 120
g/ha.
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Bilaga 2 - Tabell 23. Zinkhalter i renat avloppsvatten, grundvatten och ytvatten.
Renat avloppsvatten

Halt (µg/l)

Flödesviktade medelhalter, medelstora
resp stora ARV

Kommentar

25,5
20,8

Nationell löpande miljöövervakning, 20102017

18 (4,5-130)

Median (min-max)

48

Medel (Nolhaga)

Högsta ARV, löpande NMÖ
Grundvatten
Tillståndsklass 1, mycket låg halt, ingen
eller obetydlig påverkan

<5

Ytligt grundvatten, jord utan påverkan

4,3 (20)

median resp 90percentil

Region A, Sydsveriges sedimentära
berggrundsområde

26 (140) median (90-per.), J resp
40 (220)
B

Region C, Väst- och sydostkusten

10 (142) median (90-per.), J resp
40 (300)
B

Region E, Mellansvenska sänkan

8 (95) median (90-per.), J resp
16 (190)
B

Ytvatten
Omdrevssjöar, ekoregion 4 resp. 5

1,90±13,3
2,25±6,85

median±SD

Organiska ämnen
Renat avloppsvatten innehåller en lång rad olika organiska ämnen som vid
bevattning, beroende av dess inneboende egenskaper, kan riskera att ackumulera i
den terrestra näringsväven, tas upp av växter och/eller infiltrera och förorena
grundvatten. Biel-Maeso m.fl. (2018) har visat på ackumulering av läkemedel
såsom antibiotika, smärtstillande och psykofarmaka i bevattnad mark. En lång rad
olika typer av mikroföroreningar såsom olika läkemedel, sötningsmedel, UV-filter
och korrosionsinhibitorer har påträffats i grödor efter bevattning med avloppsvatten
(Franklin m.fl., 2016; Mordechay m.fl., 2021; Sunyer-Caldú & Diaz-Cruz, 2021)
och t.ex. kontrastmedel och olika läkemedel har visats kunna infiltrera till
grundvatten (Ternes m.fl., 2007; Kampouris m.fl., 2022).
Då avloppsvatten kan innehålla tusentals av olika organiska ämnen som används
idag eller har använts historiskt men fortsätter att spridas via samhället, såsom
industrikemikalier, hushållskemikalier, kosmetikaämnen, biocider, läkemedel
m.m., så är det inte möjligt att inom detta uppdrag göra en sammanställning för alla
organiska ämnen som potentiellt kan utgöra en risk. Nedan följer därför en
fördjupning avseende per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) som en
exemplifierande ämnesgrupp. PFAS har valts då gruppen består av mycket
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persistenta ämnen som inte renas bort i någon större utsträckning vid konventionell
avloppsrening, ämnesgruppen innehåller ämnen som kan tas upp i växter och
ackumulera i näringskedjan, som är mobila och därmed kan infiltrera och förorena
grundvatten, samt är toxiska för människor och djur.

PFAS
PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier. De har
sedan 1950-talet använts i ett stort antal varor och kemiska produkter.
Ytbehandlade livsmedelsförpackningar, fett- och vattenavvisande textilier,
kastruller och stekpannor med non stick-beläggning, impregneringsmedel,
rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer, kosmetika, bekämpningsmedel och
brandsläckningsskum är några exempel.
PFAS kännetecknas av att de innehåller en fluorerad kolkedja, dvs en kolkedja där
väteatomer har ersatts med fluoratomer. Den kemiska bindningen mellan kol och
fluor är en av de starkaste som finns. Den medför att PFAS är mycket
svårnedbrytbara, alternativt kan brytas ner till andra mycket svårnedbrytbara
PFAS.
Beroende av PFAS-ämnenas olika egenskaper sprids de på olika sätt i
näringsväven. Vissa kan bioackumulera och påträffas därför i högst halter i djur
högt upp i näringskedjan, så som rovfåglar och minkar, uttrar och sälar. Många
PFAS har visats kunna tas upp av växter vilket kan ge förhöjda halter i animaliska
produkter såsom kött, ägg och mjölk. Många är vidare mobila, dvs lättrörliga i
mark, vilket kan resultera i förorening av grundvatten.
I den följande genomgången har fokus lagts på PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA
(PFAS4) då det är för summan av dessa fyra PFAS som den Europeiska
livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har tagit fram ett tolerabelt veckointag
(EFSA CONTAM Panel, 2020). Dessa fyra PFAS utgör dock endast en mindre
fraktion av PFAS-innehållet i utgående avloppsvatten, se nedan. I utvärderingen av
EFSA konstateras det, utifrån exponeringsberäkningar baserade på analyser i
livsmedel samt utifrån analyser av PFAS-halter i blod, att delar av befolkningen
exponeras för halter som överskrider det tolerabla veckointaget.
Exponeringsberäkningen baserad på halter i livsmedel är osäker då uppmätta halter
är under rapporteringsgräns i en stor del av dataunderlaget. Fisk är en betydande
exponeringskälla men EFSAs exponeringsberäkningar visar att även andra
livsmedel såsom ägg, kött, frukt, grönsaker och rotfrukter också kan bidra till
exponeringen (EFSA CONTAM Panel, 2020).

Halter i avloppsvatten
PFAS analyseras årligen inom den nationella miljöövervakningen av avloppsslam
samt utgående avloppsvatten. Antalet enskilda PFAS som analyseras har utökats
över tid.
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Bilaga 2 - Tabell 24. Medianhalter (ng/l) för PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA samt summan av dessa
i utgående avloppsvatten 2010-2017.
Reningsverk

PFHxS

PFOS

PFOA

PFNA

∑PFAS4

Bergkvara

6,4

12

4,2

0,52

24

Bollebygd

0,97

3,9

4,9

0,82

10

Borlänge

1,6

10

7,0

1,6

21

Ellinge

1,0

3,4

5,4

1,0

13

Gässlösa

4,7

23

31

4,0

68

Henriksdal

3,0

11

6,7

1,8

22

Nolhaga

1,1

5,9

10

1,3

17

Ryaverket

2,4

16

7,9

1,4

29

Ön

2,1

10

7,0

1,1

21

Riktade analyser av ett mindre antal PFAS täcker in en liten fraktion av de
tusentals PFAS som finns. Ett flertal studier har visat att dessa riktade analyser
endast fångar upp en mindre fraktion av den totala potentiella mängden PFAS
analyserad som extraherbart organiskt fluor (EOF), se t.ex. Yeung m.fl. (2016)
Kärrman m.fl. (2019) och Kärrman m.fl. (2021). Vid en labortoriejämförelse av
analysmetoden för EOF med tre deltagande laboratorier analyserades ett poolat
prov utgående avloppsvatten från fem olika svenska avloppsreningsverk (Kärrman
m.fl., 2021). 16 olika PFAS analyserades med riktade analyser; 11 perfluorerade
karboxylsyror (PFCAs), fyra perfluorerade sufonsyror (PFSAs), samt prekursorn
perfluoroktansulfonamid (PFOSA). Innehållet av ∑PFAS-16 (17-34 ng F/l)
förklarade 2,2-6,0% av koncentrationen EOF (445-785 ng F/l). En utökad analys av
provet vid Örebro Universitet tyder vidare på att avloppsvattnen kan innehålla höga
koncentrationer av ultrakorta PFAS (700 ng/l trifluorättiksyra, 42 ng/l
perfluoropropansyra).
PFAS har också analyserats i bevattningsvatten från två anläggningar på Gotland
där återanvändning av avloppsvatten sker (Golovko m.fl., 2022). Uppmätta halter
var aningen lägre än i avloppsvatten från de reningsverk som analyseras inom den
nationella miljöövervakningen. För PFHxS var uppmätt halt i intervallet 1,2-1,6
ng/l, för PFOS 1,3-3,4 ng/l, för PFOA 2,6-4,2 ng/l och för PFNA 0,34-0,80 ng/l.
Uppmätt halt EOF var i intervallet 360-510 ng F/l. För trifluorättiksyra var uppmätt
halt i intervallet 850-1400 ng/l.
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Bilaga 2 - Tabell 25. Beräknad potentiell tillförsel vid bevattning med 250 mm, mg/ha.
Reningsverk

PFHxS

PFOS

PFOA

PFNA

∑PFAS4

Bergkvara

16

30

11

1,3

60

Bollebygd

2,4

9,8

12

2,1

25

Borlänge

4,0

25

18

4,0

53

Ellinge

2,5

8,5

14

2,5

33

Gässlösa

12

58

78

10

170

Henriksdal

7,5

28

17

4,5

55

Nolhaga

2,8

15

25

3,3

43

Ryaverket

6,0

40

20

3,5

73

Ön

5,3

25

18

2,8

53

Halter i regnvatten
För bakgrundsområden utan lokala källor eller bevattning med kontaminerat
bevattningsvatten kommer tillförseln av PFAS till odlingsmark huvudsakligen via
deposition. Jämförelse av potentiell tillförsel av PFAS vid bevattning med renat
avloppsvatten med den tillförsel som kommer med nederbörd kan därför ge en bild
av om bevattning riskerar att resultera i ett förhöjt tillskott till odlingsmarken.
Inom den nationella miljöövervakningen analyseras PFAS i regnvatten från tre
stationer, Råö som är belägen nära havet på västkusten, Norunda i Mellansverige 3
mil norr om Uppsala och Pallas i Norra Finland. För en beskrivning av
programmet, se Fredricsson m.fl. (2021). Mätningar av PFAS påbörjades vid
Norunda och Pallas under 2017. I Bilaga 2 - Tabell 26 nedan presenteras därför
tillgänglig data från 2017 och framåt för PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA för de
tre stationerna. På samtliga stationer tas månadsprov. Värdena nedan utgör
medianvärden för respektive år. För Råö finns en längre tidsserie, där påbörjades
analys av PFOS och PFOA i nederbörd 2009.
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Bilaga 2 - Tabell 26. Medianhalter (ng/l) utifrån månadsprov för PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA i
regn provtaget vid Råö, Norunda och Pallas inom den nationella miljöövervakningen.
Lokal
Råö

Norunda

Pallas

PFAS

2017

2018

2019

2020

PFHxS

<0,05

<0,05

<0,09

0,11

PFOS

0,82

0,88

0,31

0,70

PFOA

0,96

0,65

0,39

0,53

PFNA

0,40

0,15

<0,2

0,33

PFHxS

<0,05

<0,05

<0,09

<0,09

PFOS

<0,05

0,14

<0,1

<0,1

PFOA

0,3

0,25

<0,1

<0,1

PFNA

0,09

<0,05

<0,2

<0,2

PFHxS

<0,05

<0,05

<0,09

<0,09

PFOS

<0,05

0,051

<0,1

<0,1

PFOA

0,24

0,15

<0,1

<0,1

PFNA

0,28

<0,05

<0,2

<0,2

Uppmätta halter vid Råö är högre än för de andra två stationerna. Detta tros bero av
”sea spray” till följd av det havsnära läget (Fredricsson m.fl. 2021). Högre halter
har även uppmätts i regnvatten provtaget på Visingsö i Vättern (Björnsdotter m.fl.,
2022). Uppmätta halter var där under juli 2018 till juni 2019 för PFHxS <0,03-0,14
ng/l, för PFOS 0,12-2,1 ng/l, för PFOA 0,6-2,9 ng/l och för PFNA 0,11-0,84 ng/l.
Total mängd nederbörd var 500 mm under var året.
Uppmätta halter i renat avloppsvatten inom den nationella miljöövervakningen är
av storleksordningen 10 till 100 gånger högre än de halter som uppmätts i
regnvatten. För bakgrundsområden längre inåt landet i det högre intervallet, för
kustnära platser med möjlig påverkan från ”sea spray” på nederbördshalter i det
lägre intervallet. Bevattning med 250 mm jämfört med 500 mm nederbörd ger
utifrån uppmätta halter att bevattningen innebär ett tillskott i storleksordningen 5
till 50 gånger högre än via nederbörd.
Beräknad deposition under det undersökta året utifrån deposition/månad som
presenteras av Björnsdotter m.fl. (2022) var för PFHxS 0,32 mg/ha, för PFOS 2,9
mg/ha, för PFOA 7,78 mg/ha och för PFNA 1,6 mg/ha (1/2 LOQ för månader med
halt <LOQ). För PFAS4 är beräknad deposition 13 mg/ha. Bevattning med 250
mm ger ett tillskott 2-14 gånger högre för ∑PFAS4. Skillnaden varierar mellan de
4 PFAS. För PFHxS och PFOS är den beräknade tillförseln vid bevattning upp till
50 respektive 21 gånger högre än beräknad deposition för Visingsö. För PFOA
samt PFNA upp till 10 respektive sex gånger högre.

Tillförsel vid slamgödsling
För att ytterligare få en bild avseende storleksordningen på den mängd PFAS som
kan tillföras jordbruksmark genom bevattning med avloppsvatten görs nedan en
jämförelse med den tillförsel som kan ske genom slamgödsling.
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Ljung m.fl. (2018) anger att en normal slamgiva utgör 0,7 ton TS/ha/år. I Bilaga 2 Tabell 27 presenteras beräknad tillförsel för PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA
utifrån uppmätta halter inom den nationella miljöövervakningen 2010-2017 vid
denna giva.
Bilaga 2 - Tabell 27. Beräknad tillförsel (mg/ha/år) vid slamgödsling med en slamgiva om 0,7 ton
TS/ha/år utifrån uppmätta halter i slam inom den nationella miljöövervakningen. Beräkningarna
baseras på medianhalter för 2010-2017.
Reningsverk

PFHxS

PFOS

PFOA

PFNA

∑PFAS4

Bergkvara

0,35

13

0,69

0,19

14

Bollebygd

<0,25

3,9

0,88

0,19

5,2

Borlänge

<0,21

7

0,95

0,25

8,7

Ellinge

<0,16

2,7

0,37

0,20

3,7

Gässlösa

<0,17

6,7

2,3

0,62

12

Henriksdal

0,31

9,0

1,4

0,46

13

Nolhaga

<0,16

2,8

1,8

0,37

7,4

Ryaverket

<0,15

6,9

1,1

0,21

9,2

Ön

<0,29

3,1

0,57

0,14

4,1

Beräknad tillförsel av ∑PFAS4 vid bevattning med 250 mm är av
storleksordningen 10 gånger högre än beräknad tillförsel som sker vid en normal
slamgiva. Skillnaden är lägre för PFOS men högre för PFHxS (upp mot ca 50
gånger).
Precis som för avloppsvatten så innehåller avloppsslam en stor mängd okänt
organiskt fluor som kan utgöras av PFAS. Kärrman m.fl. (2021) uppmätte 148-372
ng F/g TS vid analys av extraherbart organiskt fluor vid analys av ett samlingsprov
från sju svenska reningsverk. Riktade analyser av 16 PFAS förklarade 4,7-8,0% av
fluorinnehållet.
Slamgödsling om 0,7 ton TS/ha/år ger en tillförsel av organiskt fluor motsvarande
100-260 mg F/ha. Bevattning med 250 mm renat avloppsvatten innebär en tillförsel
motsvarande 1100-2000 mg F/ha utifrån halt EOF redovisad ovan. Bevattning med
250 mm ger alltså i storleksordningen 10 gånger större tillförsel av organiskt fluor
jämfört med slamgödsling med normal giva.
En skillnad mellan PFAS-innehållet i avloppsslam och avloppsvatten är att de
PFAS som i större utsträckning fördelas till organiskt material avskiljs i slammet
medan mer vattenlösliga mobila PFAS huvudsakligen återfinns i det utgående
avloppsvattnet. Det gör att tillförsel av PFAS-ämnen vid bevattning innebär en
tillförsel som i större utsträckning riskerar att infiltrera till grundvatten. Dessa mer
mobila PFAS har vidare en större potential för ackumulering i växter.
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Halter i mark efter bevattning
Data avseende halter av PFAS i mark från bakgrundsområden och i jordbruksmark
i Sverige liksom studier avseende halter i mark efter bevattning med förorenat
bevattningsvatten är begränsade,. 2017 genomfördes inom den nationella
miljöövervakningen en screeningstudie av halter i uppväxt skogsmark utan kända
lokala påverkanskällor (Sörengård m.fl., 2022). 26 olika PFAS analyserades och
utav dessa påträffades 16. Total halt varierade mellan 0,40 och 6,0 ng/g TV. För
PFOS varierade halten mellan <0,049-1,7 ng/g TV (median 0,39 ng/g TV), för
PFOA mellan <0,024-0,57 ng/g TV (median <LOQ), för PFHxS mellan <0,045-0,4
ng/g TV (median <LOQ), PFNA mellan <0,016-0,57 ng/g TV (median <LOQ).
Pepper m.fl. (2021) undersökte halter i odlingsmark efter bevattning med
kontaminerat grundvatten i Arizona. Bevattningsvattnet innehöll <0,5-80 ng/l
PFOS och <0,5-20 ng/l PFOA. I den bevattnade marken uppmättes 1,9 ± 1,2 ng/g
TV PFOS och 0,26 ± 0,14 ng/gTV PFOA. I obevattnad mark var halt <0,2 ng/g TV
fr PFOS och <0,01 ng/g TV för PFOA i samtliga prov.
Scher m.fl. (2018) undersökte halter i jord i trädgårdar i område i Minnesota med
kontaminerat grundvatten jämfört trädgårdar utan grundvattenkontaminering. I
undersökta trädgårdar med förorenat grundvatten var halt PFOS och PFOA ca två
gånger högre jämfört med i trädgårdarna utanför området med förorenat
grundvatten. För PFBA var skillnaden cirka fyra gånger.
Vid undersökningen av bevattningsanläggningar på Gotland provtogs även
jordbruksmark. PFOS-halter precis över kvantifieringsgränsen återfanns (0,14-0,17
ng/g TV, LOQ: 0,13 ng/g TV) i jord bevattnad med avloppsvatten. I jordbruksmark
som enligt lantbrukarna i området aldrig bevattnats med avloppsvatten var halt
PFOS <LOQ.
I vilken utsträckning bevattning med avloppsvatten leder till förhöjda halter PFAS i
den bevattnade marken beror troligen av ett flertal faktorer, såsom tillförda
mängder men även nederbörd samt markens egenskaper som påverkar i vilken grad
tillförd PFAS stannar i jorden eller transporteras vidare genom infiltration till
grundvatten och/eller följer med ytavrinning.

Upptag i grödor efter bevattning
En lång rad olika faktorer påverkar i vilken grad olika PFAS tas upp av växter, se
review av Lesmeister m.fl. (2021). Upptaget skiljer dels mellan olika växter samt
vilken del av växten (t.ex. rot, stjälk, blad eller frukt) som är av intresse. Upptaget
varierar vidare mellan olika PFAS där ett generellt mönster med ökande upptag vid
kortare kedjelängd kan ses. Skillnad i upptag beroende av kedjelängd kan bero av
hur ämnets egenskaper påverkar själva upptaget i växten men har även vistats
förklaras av att kedjelängd påverkar hur ämnet binder till organiskt material och
mineraler i jorden. En jämförelse av överföringsfaktorer beräknade utifrån halt i
jord samt utifrån halt i porvatten visar att en stor del av de skillnader som kan ses
för överföringsfaktorer baserade på jordhalter försvinner vid beräkning utifrån
porvattenhalter (Felizeter m.fl., 2021).
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Faktorer som påverkar hur biotillgänglig föroreningen är har även vistats resultera i
olika upptag beroende av vad som är föroreningskällan. Ett högre upptag ses vid
bevattning med förorenat bevattningsvatten jämfört med vid odling i förorenad
mark, vilket tros bero av högre mobilitet och biotillgänglighet för den PFAS som
finns i bevattningsvatten jämfört med i förorenad mark (Lesmeister m.fl., 2021).
Upptaget i växter förefaller vara linjärt oberoende av koncentration i porvattnet,
även om icke-linjära samband setts i enskilda studier (Brown m.fl., 2020; Felizeter
m.fl., 2021; Lesmeister m.fl., 2021). Detta medför att en dubblering av halt i
porvatten teoretiskt ger dubbelt så hög halt i grödan medan en 10 gånger förhöjd
halt i porvatten ger en 10 gånger högre halt i gröda.
Utifrån tillgängliga undersökningar av överföringsfaktorer har Brown m.fl. (2020)
utvecklat en modell för prediktion av halter i sallad och utifrån antaganden om
konsumtion exponering av människor vid bevattning med olika PFAS-halter.
Modellens resultat verifierades med uppgifter om uppmätta halter i olika grödor
efter bevattning med förorenat vatten i trädgårdar i ett område med förorenat
grundvatten. Verifieringen visade på relativt god överensstämmelse mellan
modellerade och uppmätta halter. Utfallet för modellen avseende human
exponering påverkas stort av vilken exponeringsnivå som bedöms säker samt
antaganden om hur mycket grönsaker som konsumeras samt hur stor del av den
totala exponeringen som kommer via grönsaker. Till följd av att dessa faktorer har
stor betydelse för utfallet används inte resultaten här. Delar av de antaganden som
görs i modellen - att halter i porvatten motsvarar halter i bevattningsvattnet samt att
upptaget är linjärt oavsett koncentration i bevattningsvattnet, kan dock användas
för en grov bedömning av hur bevattning med PFAS-förorenat bevattningsvatten
kan påverka halter i grödor.
PFAS-halter i renat avloppsvatten är 10 till 100 gånger högre än i regnvatten.
PFAS-innehållets mobilitet och biotillgänglighet bör vara jämförbara för dessa
källor varför bevattning med renat avloppsvatten teoretiskt skulle kunna resultera i
10 till 100 gånger högre halter i den bevattnade grödan om hela vattenbehovet
tillgodoses med renat avloppsvatten. Skillnaden bör dock bli lägre vid odling på
friland då nederbörd kan späda ut halter i porvattnet och bidrar till delar av
vattenbehovet (Brown m.fl., 2020).

Upptag i kött, mjölk och ägg
I mitten av 2000-talet upptäcktes höga halter PFOS i nötkött i ett område i
Tyskland. Efterföljande undersökningar har visat att orsaken var att odlingsmark
förorenats vilket gett höga PFAS-halter i foder (LANUV, 2011). Källan till
förorening var organiskt avfall som spridits på odlingsmarken som
jordförbättringsmedel. Kontaminerat foder odlat på den förorenade marken har
använts i exponeringsförsök för att undersöka upptag och eliminering av PFAS och
har visats resultera i höga PFAS-halter i kött, mjölk och ägg (Göckener m.fl., 2020;
Kowalczyk m.fl., 2013; Kowalczyk m.fl., 2020; Numata m.fl., 2014). Halter i kött,
mjölk och ägg beror av produktionsdjurens totala intag av PFAS och kan förenklat
beskrivas med överföringsfaktorer där koncentration i kött/mjölk/ägg = det totala
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intaget * ämnes- och vävnadsspecifik överföringsfaktor. Undersökningar med ett
stort spann avseende exponering har resulterat i överföringsfaktorer av samma
storleksordning, se Kowalczyk m.fl. (2021) och Vestergren m.fl. (2013) för mjölk
och nötkött, Wilson m.fl. (2021) och Kowalczyk m.fl. (2020) för ägg.
Överföringsfaktorerna förefaller alltså vara oberoende av storleken på det totala
intaget och koncentration i kött/mjölk/ägg därmed linjärt med det totala intaget.
Om dricksvattnet inte är kontaminerat så kommer majoriteten av intaget för
nötkreatur huvudsakligen från foder (Vestergren m.fl., 2013). Sammantaget medför
detta att en tio gånger högre halt i fodret teoretiskt resulterar i en 10 gånger högre
halt i kött och mjölk.

Påverkan på grundvatten efter bevattning
Då många PFAS är mobila kan de infiltrera till grundvatten. Detta har lett till
förorenat grundvatten och dricksvatten på många håll. Undersökningar avseende
påverkan på grundvatten till följd av bevattning med avloppsvatten förefaller dock
vara begränsade.
Szabo m.fl. (2018) undersökte halter PFAS i grundvatten i ett område utanför
Melbourne i Australien där återanvänt avloppsvatten används för bevattning av
grödor. Grundvattnet har tidigare visats vara påverkat av avloppsvatten. PFAS
påträffades i samtliga grundvattenprov. För PFOS varierade uppmätt halt mellan
<0,02-34 ng/l.
Vid anläggningen ”The Living Filter” vid Pennsylvania State University har även
PFAS-halter i grundvatten analyserats. Resultat har inte publicerats vetenskapligt
men enligt presentationer har PFAS-halter över 100 ng/l uppmätts (Mroczko,
2021a). PFAS har även uppmätts i grödor odlade på den bevattnade marken
(Mroczko m.fl., 2021b).
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Herrljunga kommun
Hudiksvalls kommun
Hushållningssällskapet
Hässleholms kommun
International Chemical Secretariat (ChemSec)
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jokkmokks kommun
Jordbruksverket
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Jönköpings kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Kemikalieinspektionen
Lantbrukarnas riksförbund
Lantmäteriet
Linköpings Universitet, Tema Miljöförändring
Livsmedelsföretagen
Livsmedelsverket
Ljusdals kommun
Luleå kommun
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Malmö kommun
Mora kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mörbylånga kommun
Nykvarns kommun
Naturskyddsföreningen
Norrköpings kommun
Oxelösunds kommun
Piteå kommun
Rättviks kommun
Skinnskattebergs kommun
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Strömstads kommun
Svensk Byggtjänst
Svenskt Näringsliv
Svenskt Vatten
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Svenskt Växtskydd
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sydvatten
Säters kommun
Tjörns kommun
VA-guiden Sverige AB
Vilhelmina kommun
Vinnova
Världsnaturfonden WWF
Ystads kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Älmhults kommun
Älvkarleby kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun
Övertorneå kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30
november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
m.nm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01152 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
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redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Malin Rinnan
Kansliråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Regeringen
2021-02-25
M2021/00440

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Miljödepartementet

Uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att
genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning
av vatten
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera behovet av författningsändringar eller andra åtgärder till följd av Europaparlaments och rådets
förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för
återanvändning av vatten och föreslå de författningsändringar eller andra
åtgärder som myndigheten bedömer vara nödvändiga.

Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket bl. a.
redogöra för hur förprövningsplikten enligt 9 kap. miljöbalken förhåller
sig till EU-förordningens krav på tillstånd för produktion av återvunnet
avloppsvatten och tillhandahållande av sådant avloppsvatten för
bevattning inom jordbruket,
föreslå ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt förfarande — som
säkerställer en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och
miljön — för tillståndsprövning av produktion av återvunnet
avloppsvatten och tillhandahållande av sådant avloppsvatten för
bevattning inom jordbruket,
analysera om minimikraven för vattenkvalitet i EU-förordningen
behöver kompletteras med ytterligare kvalitetskrav, t.ex. i fråga om
särskilt svårnedbrytbara ämnen, mikroplaster, tungmetaller eller
antibiotika, och om det behövs föreslå sådana kvalitetskrav,
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utreda om ett anmälningsförfarande bör införas för jordbrukets
användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning inom jordbruket
och om det behövs föreslå ett sådant förfarande,
föreslå de författningsändringar som behövs,
bedöma vilka kostnader och övriga konsekvenser som förslagen kan
medföra.
De förslag och beslutsunderlag som redovisas ska följa förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Naturvårdsverket ska vid utförandet av uppdraget särskilt ta hänsyn till vad
som kan krävas för att nå dels miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, dels målen för
hållbar utveckling i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling
— framför allt mål 6 att säkerställa tillgången till och en hållbarförvaltning av vatten
och sanitetför alla.
Naturvårdsverket ska vid utförande av uppdraget samarbeta med Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska
undersökning, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska
anstalt. Naturvårdsverket bör även höra den nationella samverkansfunktionen om antiobiotikaresistens vid utförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den
1 juni 2022.

Skälen för regeringens beslut
Vattenbrist är ett problem i flera EU-länder och närmare en tredjedel av
jordbruksmarken i EU har i dag problem med vattenförsörjning. Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut och Sveriges geologiska
undersökning har konstaterat att klimatförändringarna kan medföra att delar
av Sverige får problem med försämrad vattentillgång i perioder. Det gäller
särskilt de sydöstra och östra delarna av landet. År med låg nederbörd

riskerar den försämrade vattentillgången att medföra negativa konsekvenser
för livsmedelsproduktionen.
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I regioner i Sverige där vattenbrist redan i dag är ett problem finns
avlopp sreningsanläggningar som har fått tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken
för utsläpp av renat avloppsvatten till anläggning för bevattning av åkermark.
I svensk rätt saknas dock särskilda regler om produktion och tillhandahållande av renat avloppsvatten för bevattning inom jordbruket.
Gällande regler i miljöbalken förskriver endast, så vitt här är aktuellt, att den
som vill driva en avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än
2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter måste ansöka om tillstånd
hos miljöprövningsdelegationen. Ett sådant tillstånd innehåller oftast krav på
att halterna av fosfor och organiskt biologiskt nedbrytbart material i det
renade avloppsvattnet inte ska överstiga vissa värden när vattnet släpps ut i
en recipient. I vissa fall ställs även krav på utsläppshalter för kväve.

EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten syftar till att
underlätta återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket när det
är lämpligt och kostnadseffektivt för att minska vattenslöseri. EUförordningen ska garantera att återvunnet vatten är säkert för bevattning
inom jordbruket för att därigenom, på ett samordnat sätt i hela unionen,
säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors och djurs hälsa,
främja en cirkulära ekonomi, stödja klimatanpassning, bidra till att nå målen i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område samt bidra till en effektivt fungerande inre marknad. EUförordningen ska tillämpas från den 26 juni 2023.
EU-förordningen gäller sådant vatten som återvunnits från avloppsvatten
som har tillförts ett ledningsnät och blivit föremål för rening i ett
reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet med rådets
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från
tätbebyggelse. I EU-förordningen finns minimikrav för vattenkvalitet och
övervakning samt bestämmelser om riskhantering för en säker användning
av sådant återvunnet vatten.
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Produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten för bevattning inom
jordbruket är tillståndspliktigt enligt EU-förordningen. Den innehåller dock
endast de materiella reglerna för tillståndsprövning och överlämnar till
medlemsstaterna att bestämma förfarandet för prövningen. Avsikten är att
medlemsstaterna ska kunna tillämpa befintliga förfaranden för att ge tillstånd
och kunna anpassa dessa till de krav som införs genom EU-förordningen.
Det finns därför skäl att analysera hur nuvarande regler om förprövningsplikt i 9 kap. miljöbalken förhåller sig till det nya tillståndskravet i EUförordningen om minimikrav för återanvändning av vatten och att föreslå
bestämmelser som på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt genomför kraven i EU-förordningen samtidigt som en hög skyddsnivå för
människors och djurs hälsa och miljön säkerställs.

EU-förordningen kräver inte tillstånd för användning av återvunnet
avloppsvatten för bevattning inom jordbruket men tillåter uttryckligen att
medlemsstaterna inför krav på sådant tillstånd i nationell rätt. Med hänsyn till
detta bör det analyseras om ett tillståndskrav för användning av återvunnet
avloppsvatten för bevattning inom jordbruket bör införas.
Minimikraven för vattenkvalitet i EU-förordningen avser endast vissa
bakterier, virus och protozoer. Enligt EU-förordningen kan striktare
kvalitetskrav ställas i fråga om bl. a. tungmetaller, läkemedelsrester,
mikroplaster och svårnedbrytbara ämnen. Sådana ämnen bryts inte ned i
avloppsreningsverken utan kan nå ut i den yttre miljön. Vissa av dessa
ämnen, t.ex. läkemedelsrester och högfluorerade ämnen, kan ansamlas i
levande varelser och föras vidare i näringskedjorna. Ämnena kan vidare ha
negativa effekter för människors hälsa och miljön, t.ex. genom att vara
hormonstörande eller påverka beteendet hos vattenlevande organismer.
Även antibiotika kan nå ut i miljön genom avloppsvattnet, vilket kan leda till
utveckling av antibiotikaresistens. Läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen i avloppsvatten kan avskiljas genom avancerad rening. Det
finns därför anledning att närmare analysera om det är motiverat att ställa
krav på att återvunnet avloppsvatten avsett för bevattning av jordbruksmark
ska ha genomgått ytterligare rening.
Eftersom EU-förordningen är beslutad med stöd av artikel 192.1 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt hindrar den inte att medlemsstaterna
beslutar om strängare krav för att skydda människors hälsa och miljön så
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länge kraven är förenliga med fördragen. Sådana åtgärder ska anmälas till
Europeiska kommissionen.

På regeringens vägnar

Per Bolund

A
/ )

L
Susanne Classon

Kopia till
F olkhälsomyndigheten
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Sveriges geologiska undersökning
Statens jordbruksverk
Sveriges veterinärmedicinska anstalt
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Miljödepartementet

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av
vatten
Sammanfattning

Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av återanvändning
av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Region Gotland och de anslutna
lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av avloppsvatten från cirka
6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
Sammantaget anser Region Gotland att kraven på extra tillståndsansökningar utöver
de som finns i vissa fall som på Gotland, riskhanteringsplaner och utökad
provtagning inte får bli för hårda. Detta kan komma att försvåra användare av
avloppsvatten både praktiskt och ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda
för de kommunala VA-organisationer som ansvarar för produktionen.

Yttrande

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerad remiss.
Gotland är en av de tre platserna i landet som har lång erfarenhet av återanvändning
av avloppsvatten till bevattning av åkermark. Varje anläggning med återanvändning
är byggda som kompletta reningsverk med mekanisk rening, biologisk rening och
kemisk rening med fällningsteknik. Vatten som används för bevattning leds till
mekanisk och biologisk rening och lagras i fem månader innan bevattning,
näringsämnen som fosfor och kväve kommer då grödorna till godo. Övrigt
avloppsvatten renas dessutom med kemisk fosforfällning för att kunna släppas till
recipient vid behov.
I de befintliga miljötillstånden som Region Gotland har, sammanvävs både villkoren
för avloppsreningen och för bevattningen. Region Gotland och de anslutna
lantbrukarna har goda erfarenheter av återanvändningen av avloppsvatten för cirka
6.000 personer fördelat på fyra större anläggningar.
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Region Gotland anser att det är bra att Naturvårdsverket har analyserat för- och
nackdelar med olika möjligheter till myndighetskontroll, men de förslag som Region
Gotland vill uppmärksamma är krångliga och dyra och riskerar dessutom att
motverka en fungerande återanvändning av vatten. Kontrollambitionen står inte i
proportion till eventuella risker för miljön.
Region Gotland håller med om att det finns en gräns vid vilken producentens ansvar
för det tillhandahållna vattnet övergår till användaren varför producent och
användare ska ta fram en riskhanteringsplan utifrån respektives ansvar.
Region Gotland bedömer att Naturvårdsverket har övertolkat EU-förordningens
krav på tillstånd och anser att kravet lika gärna kan syfta på att riskhanteringsplanen
ska bli föremål för ett godkännande eller ett myndighetsbeslut med övriga krav som
ska följas. Begreppet tillstånd definieras i artikel 3.13 och syftar till ett skriftligt beslut
som säkerställer att förordningens krav möts. Det finns inga krav om
miljökonsekvensbeskrivningar och undersökningar.
Naturvårdsverkets förslag gör andra befintliga regler med krav tillämpliga, som t.ex.
årlig miljörapportering 26 kap. 20§ MB, dokumenterad egenkontroll med
återkommande riskbedömningar och åtgärdsplaner samt straffsanktionerade regler
om att larma tillsynsmyndigheten vid vissa avvikelser 4-6 §§ förordningen om
egenkontroll och 29 kap 5§ andra punkten MB.
Som Naturvårdverket påpekar kräver artikel 6 i förordningen att prövningen av
användarens tillstånd ska ske utan dröjsmål och att kraven ska ses över regelbundet.
Samma flexibilitet bör gälla för reningsverket som tillhandahåller vattnet om inte
användaren ska riskera att hindras från att använda vatten som bara kan åtgärdas om
producentens tillstånd behöver ses över.
Om Naturvårdsverkets förslag genomförs kommer det utgå från ett
oproportionerligt kontrollbehov baserat på miljöbalkens tillståndssystem för
industrier och annan miljöpåverkande verksamheter med större miljöpåverkan än
bevattning. Region Gotland anser att reglerna heller borde ha utgångspunkten att
gynna återanvändning av vatten för den bästa miljö- och samhällsnyttan eftersom
klimatet förändras och vattenbrist kan påverka livsmedelproduktionen negativt i delar
av Sverige
På de tre platser i Sverige där renat avloppsvatten återanvänds för bevattning inom
jordbruket har VA-kollektivet svarat för investeringar i ledningar med mera och för
hela eller delar av drift och underhåll av anläggningarna. Men återanvändning av
avloppsvatten för jordbrukets behov är ingen vattentjänst enligt vattentjänstlagen
som kommunen får finansiera med VA-avgifter. Sådana avgifter kan heller inte tas ut
för att finansiera ansökning om tillstånd, upprätta riskhanteringsplaner och
miljörapporter. Ej heller till att betala avgifter för tillsynsmyndigheternas tillsyn av
återanvändningen med mera.
Ska avloppsvatten kunna renas, återanvändas och avgiftsfinansieras för andra
ändamål än dagens vattentjänster måste lagstiftningen ändras, alternativt måste VAhuvudmannen och lantbrukaren avtala om tjänsten och ersättningen så att VAkollektivet kompenseras för merkostnaderna. Detta förutsatt att kommunen får
gynna enskilda näringsidkare enligt kommunallagen och på så vis kan kompensera
VA-kollektivet.
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Övriga synpunkter
EU-förordningen hanterar användning av återvunnet vatten i jordbruket.
Regeringsuppdraget till Naturvårdsverket har samma avgränsning. De förstudier som
gjorts för bevattning med återvunnet avloppsvatten pekar på att här nämnda övriga
ändamål har liknande krav på vattnets kvalitet som jordbruket. Det vore en klar
fördel om användning av återvunnet vatten till verksamheter som har liknande krav
på vattnets kvalitet kan samordnas.
Naturvårdsverkets analys är svårtillgänglig såtillvida att det är svårt att utläsa vad EUförordningen faktiskt föreskriver. Det är svårt att utläsa vad som är EUförordningens krav, nu gällande svenskt regelverk eller farhågor med olika lösningar
eller vattenkvaliteter. I några fall står det uttryckligen i analysen att EU-förordningen
är svår att tolka. Det förklarar säkert en del otydligheter, men för att det ska bli
begripligt för andra borde Naturvårdsverket då tydligt skriva ut hur de väljer att tolka
det svårtolkade. Någon måste alltid dra gränsen om det ska bli begripligt.
EU-förordningen träder i kraft den 26 juni 2023. Med tanke på remisstid,
oklarheterna i Naturvårdsverkets utredning och den tid det tar att ändra i lagstiftning
som miljöbalken antar vi att nya regler kanske inte ens har hunnit träda i kraft före
detta datum. För de som redan bevattnar med återvunnet avloppsvatten är det därför
viktigt att övergångsbestämmelserna blir rimliga. Det måste finnas tid att genomföra
sina åtaganden som till exempel att ansöka om tillstånd enligt de nya reglerna efter att
nya regler har kommunicerats till användarna. Sannolikt behövs också vägledning till
ny lagstiftning för både slutanvändare och producenter innan åtaganden enligt
förordningen ska genomföras.
Naturvårdsverkets redovisning ger en bild av att det i de flesta fall är bättre att släppa
det renade avloppsvattnet i en å, sjö eller hav (recipient) än att använda det som
bevattning oavsett vilken rening som skett. Det känns märkligt, då det många gånger
borde ge en samlad miljönytta att återföra till exempel näringsämnen till jorden
snarare än att släppa dessa i en recipient. Att bevattningsvatten skulle utgöra en risk
för grundvattnet finner vi också tveksamt. Det är ingen billig lösning att bevattna
med återvunnet vatten, så risken att någon vattnar med sådana mängder att det når
grundvattnet torde vara näst intill obefintlig.
Ansvaret för riskanalysen vid bevattning med återvunnet vatten bör delas mellan den
som tillhandahåller vattnet och slutanvändaren. När det handlar om jordbrukare som
slutanvändare är det viktigt att inte för stort ansvar läggs på den densamme.
Samtidigt måste slutanvändaren vara den som ansvarar för att vattnet används på det
sätt som tillståndet är utfärdat för. Om tillståndet är tänkt för vall och slutanvändaren
istället börjar vattna jordgubbar så blir skillnaden i kraven på vattnet ganska stor.
Att slutanvändaren inte vill ta emot vattnet, till exempel en ovanligt regnig sommar,
måste också regleras så att inte nya tillstånd krävs för alla ändrade situationer.
I analysen anför Naturvårdsverket vid flertalet tillfällen alternativa lösningar för hur
EU-förordningen rent praktiskt ska införlivas i svensk lagstiftning. Region Gotland
ställer sig i samtliga fall bakom Naturvårdsverkets val av lösning.
Under fortsatt arbete tar utredningen upp att det kan finnas betydande
arbetsbesparande värde i att ta fram en vägledning för hur lokala riskhanteringsplaner
ska göras. Region Gotland vill understryka behovet av detta.

3 (5)

Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2022/1130

Region Gotlands förslag
För att ge återanvändning av avloppsvatten rimliga möjligheter att fortgå där detta
redan sker och att utvecklas på andra platser föreslår Region Gotland att EUförordningens krav säkras genom en anmälan från huvudmannen för reningsverket
respektive lantbrukaren. Båda bör helst lämnas till kommunens miljönämnd för att
kunna samordnas och hanteras flexibelt. Kraven som anmälan med
riskhanteringsplanerna ska leda fram till bör avgränsas till det som står i
förordningen. Skulle det visa sig att dessa varit undermåliga, eller att olägenheter som
inte förutsågs uppstår, har tillsynsmyndigheten alltid möjlighet att ingripa med krav
på verksamhetsutövaren att utreda orsaker och föreslå åtgärder samt med
föreläggande eller förbud.
Ytterligare en fråga som inte berörs i redovisningen är nuvarande provtagning av det
renat avloppsvatten. Region Gotland väljer att inte kommendera Bilaga 2, men kan
konstatera att där behandlas ett antal ämnen som inte ingår i provtagningen i
dagsläget, till exempel PFAS. En tydlig vägledning i hur provtagningen ska göras om
man vill återvinna vattnet behövs.
I följande rapport redovisas aktuella provtagningar av bevattningsvatten på Gotland i
Roma och Hemse, utförda 2021:
Rapport till Naturvårdsverket
Överenskommelse NV-05424-21/05418-21
Uppsala och Örebro, 2022-04-19
Spridning av organiska mikroföreningar (OMP) och per- och polyfluoralkylsubstanser
(PFAS) till jordbruk vid bevattning med kommunalt avloppsvatten.
”Fyra provtagningstillfällen av avloppsvatten vid två avloppsreningsverk på Gotland
genomfördes under juli och augusti 2021. Dessutom togs jord och daggmaskar i september
2021 efter skörd från två åkrar bevattnade med det övervakade avloppsvattnet och en åker
som inte hade bevittnats den säsongen. Potatis som fortfarande var i marken togs från ett av
de bevattnade fälten.”
”Den föreliggande studien kunde endast upptäcka ett fåtal PFAS och andra OMP i jord
och potatis från marken som bevattnas med avloppsvatten. Bioackumulering av fem OMP
och upp till tio PFAS visades i daggmaskar på den bevattnade jordbruksmarken men även
på referensplatsen.”
Således kunde denna studie inte avslöja någon påverkan av bevattnat avloppsvatten
på mark eller daggmask. Detta var dock en begränsad studie och det kan inte
uteslutas upptag av OMP till ätbara växter eller läckage till grundvatten.
Sammantaget anser Region Gotland att kraven på extra tillståndsansökningar utöver
de som finns i vissa fall som på Gotland, riskhanteringsplaner och utökad
provtagning inte får bli för hårda. Detta kan komma att försvåra användare av
avloppsvatten både praktiskt och ekonomiskt. Samtidigt blir det en ökad arbetsbörda
för de kommunala VA-organisationer som ansvarar för produktionen.
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Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2022/1130

Regionstyrelsen

Meit Fohlin
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 249

Protokoll
Sida 8 (55)

Fördelning budgetram 2023 - RSF

Ärendenummer: RS 2022/1345
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•
•

Fördelning av budgetram och inriktning av besparing 2023 enligt
upprättat förslag godkänns.
Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela
fastslagen investeringspott.
Digitaliseringsdirektören erhåller rätt att disponera investeringspott för
IT.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2023 fördelas enligt nedan:
Avdelning

Budgetram 2023

Demokrati och kvalitet (DoK)
Digitalisering (Dig)
Ekonomi (Ek)
HR (HR)
Kultur och fritid (KF)
Kommunikation (Kom)
Regional utveckling (Ru)
Gemensamt (Gem)

31 357
73 565
49 916
61 304
122 098
17 745
48 578
52 955

Måltid (resultatenhet)
Summa

0
457 518

Bedömning

I budget 2023 kvarstår att fördela erhållet generellt ramtillskott på 6,0 mnkr
samt de 5 mnkr som avsatts för medarbetaruppskattning, hållbar bemanning
och företagshälsovård. Dessutom ska ramarna anpassas utifrån besparingen
uppgående till 4,0 mnkr. Övriga justeringar har fördelats till respektive
verksamhet utifrån redan fattade beslut.
Generellt ramtillskott 6,0 mnkr
Utöver riktade ramtillskott på 5,616 mnkr har nämnden erhållit ett generellt
ramtillskott på 6,0 mnkr. Tillskottet täcker inte alla upptagna behov så ett
förslag till prioritering har gjorts. Föreslagen fördelning framgår i markerad
kolumn nedan.
Områden enligt strategisk plan (tkr)
Visselblåsarfunktion
Ärendehantering/GDPR
Upphandling, avtalsuppföljning,
Kommunikationstjänster
Förändringsledare

Digital justering

Upptaget i
strategisk
plan

1 250
1 800
2 000
1 600
2 000

Beslutat
riktat
ramtillskott

Förslag till
fördelning
generellt
ramtillskott

1 000
1 800
800

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Protokoll
Sida 9 (55)

Innovation och smart specialisering
Samverkansledare UU
Brottsförebyggande arbete
Drift ledningsplats
Stöd till professionella kulturskapare
Verksamhetsstöd kulturorganisationer
Deltagande i fristadsprogram
Medel för att hantera systemansvar
E-medier bibliotek
Verksamhetsutvecklare RSF
Uppdrag Hantering av studieförbund samt
Utökat uppdrag Almedalsveckan (KOM)
Hansedagarna 2025 (RU)
Idéburet offentligt partnereskap med Röda
Erfarenhet från pandemin, inriktning beredskap
Utveckling av Region Gotlands
Summa

1 000
1 000
1 200
200
1 000
500
800
1 100
300
800
900
1 000
916
800
1 800
5 000
26 966

400
600
200
500

300
400
500
916
800
900
2 500
5 616

6 000

Medarbetaruppskattning, hållbar bemanning, företagshälsovård 5 mnkr
I beredningsunderlaget föreslogs att avsätta 2,7 mnkr motsvarande
400 kr/anställd för medarbetaruppskattning. För hållbar bemanning lyftes ett
behov av 2,0 mnkr och för att ytterligare kunna kompensera förvaltningarnas
företagshälsovårdsarbete föreslogs 2,7 mnkr. Beslut har fattats om att avsätta
totalt 5 mnkr för detta. Förslag till fördelning framgår i markerad kolumn
nedan.
Områden enligt strategisk plan
(tkr)
Medarbetaruppskattning (samtliga
Hållbar bemanning
Företagshälsovård
Summa

Upptaget i
strategisk
plan

Beslutat
ramtillskott

Förslag till
fördelning

2 700
2 000
2 700
7 400

5 000

2 700
1 800
500
5 000

5 000

Effektivisering/besparing -4,0 mnkr
Förvaltningsledningen har sett en möjlighet att göra besparingar utifrån
effektiviseringsprogrammets olika projektområden (bemanning, inköp, lokaler
och digitalisering). Årets besparing på 4 mnkr kan effektueras i och med att
lokalprojektet Visborg genomförts. Förvaltningens anslagsenheter har en hyra
på Visborg 2022 uppgående till 14,9 mnkr. För 2023 beräknas den bli
9,6 mnkr. Avdelningarnas ramar har justerats enligt ovan.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Protokoll
Sida 10 (55)

Förslag till budgetram 2023 per avdelning
Budget 2023 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:
Budgetram per avdelning (tkr)

Budget 2022

Dig

Ek

HR

KF

Kom

DoK

Ru

Gem

TOT

71 087

51 004

55 040

115 653

16 270

37 912

46 961

37 687

431 614

-2 250

-1 850

-1 250

-600

-10 017

-2 690

12 707

0

Justering enligt plan
Ombud. inom RSF*
Indexuppräkning netto
Pers.kost.kompensation**
Övriga förändringar

-5 950

115

225

291

1 488

4

106

27

929

3 185

2 590

921

2 306

1 150

600

779

1 104

694

10 144

930

758

862

3 574

349

638

-2 607

1 405

5 909

Riktade ramtillskott

5 000

Generellt ramtillskott

800

500
800

5 116

10 616

3 200

1 200

6 000

Effektivisering hyra

-1 157

-1 542

-345

-567

22

-11

67

-467

-4 000

Budget 2023

73 565

49 916

61 304

122 098

17 745

31 357

48 578

52 955

457 518

Varav kapitalkostnad (anslag)

10 233

0

0

2 191

315

217

0

3 268

16 224

*) Ombudgetering – stab, beredskap och säkerhetsskydd flyttade till gemensamt och resterande del av
avdelningen kvalitet och kansli byter namn till demokrati och kvalitet.
**) Generell personalkostandskompensation med 2,7 procent samt riktade satsningar till HR 1,3 mnkr,
digitalisering 1,5 mnkr, måltid 0,2 mnkr, fritid 0,2 mnkr.

Kvar att hantera inom budgeten för 2023 är löpande justering av
kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) samt
eventuella övriga tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november.
Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna
utifrån förändrad ansvarsfördelning.
Investeringar
I investeringsbudget för 2023 har förvaltningen erhållit totalt 46,0 mnkr. För
lokalinvesteringar kök har det upptagits 10,0 mnkr, för IT-investeringar
17,0 mnkr, för landsbygdsutveckling 2,0 mnkr, nytt badhus 12,0 mnkr samt i
generell investeringspott 5,0 mnkr.
Enligt centrala direktiv föreslås att förvaltningschef ges rätt att fördela
investeringspotten. IT-direktören svarar för IT-investeringar i gemensam
infrastruktur (PC-som tjänst, reinvesteringar, teknisk plattform och nät).
Under 2022 har planerade lokalinvesteringar i kök inte hunnit utföras i den
omfattningen som var förväntat. Främsta anledningen till detta är tillgång till
material och hantverkare. För 2023 ses ingen möjlighet till att starta upp
ytterligare stora renoveringar. Däremot krävs mindre punktinsatser i flertalet
kök för att förbättra arbetsflöden och hygien.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Protokoll
Sida 11 (55)

Vilka kök som kommer att bli aktuella tas i dialog med teknikförvaltningen.
Större projekt som ligger inför upphandling/uppstart är Högbyskolan och
Terra Nova.
Investeringsområde

Budget

Budget

2023

2024

Lokalinvesteringar kök

10 000

10 000

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17 000

32 000

2 000

2 000

12 000

75 000

5 000

5 000

46 000

124 000

Landsbygdsutveckling
Badhus
Investeringspott
Summa

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1345
28 oktober 2022

Regionstyrelsen

Fördelning budgetram 2023 – regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

Fördelning av budgetram och inriktning av besparing 2023 enligt upprättat förslag
godkänns.
 Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen
investeringspott.
 Digitaliseringsdirektören erhåller rätt att disponera investeringspott för IT.


Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2023 fördelas enligt nedan:
Avdelning

Budgetram 2023

Demokrati och kvalitet (DoK)
Digitalisering (Dig)
Ekonomi (Ek)
HR (HR)
Kultur och fritid (KF)
Kommunikation (Kom)
Regional utveckling (Ru)
Gemensamt (Gem)

31 357
73 565
49 916
61 304
122 098
17 745
48 578
52 955

Summa

457 518

Måltid (resultatenhet)

0

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en
internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till
avdelningsnivå. Respektive avdelning kommer sedan upprätta detaljbudget. Budgeten
utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.
De ekonomiska ramarna utgår från regionstyrelsens förslag, 2022-10-26, till
regionfullmäktige rörande strategisk plan och budget för 2023.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1345

Budgetram 2022 (tkr)

431 614

Justering enligt plan*
Indexuppräkning netto

-5 950
3 185

Personalkostnadskompensation**

10 144

Medarbetaruppskattning, hållbar bemanning, företagshälsovård

5 000

Övriga förändringar***

5 909

Riktade ramtillskott

5 616

Generellt ramtillskott

6 000

Effektivisering/besparing

-4 000

Budgetram 2023 anslagsenheter (tkr)
Budgetram 2023 resultatenheter (tkr)

457 518
0

*) Effektiviseringsprogrammet -3,0 mnkr, trygghetsboende -0,6 mnkr, e-handelssystem -1,1 mnkr, e-arkiv -1,25 mnkr
**) Löneökning 2,7% 6,944 mnkr, särsk. lönesatningar 3,2 mnkr
***) Ombudgetering från UAF - bidrag till studieförbund 2,77 mnkr, Exploatering till SBF -3,43 mnkr, Justering Po-pålägg 6,569 mnkr

Bedömning

I budget 2023 kvarstår att fördela erhållet generellt ramtillskott på 6,0 mnkr samt de
5 mnkr som avsatts för medarbetaruppskattning, hållbar bemanning och
företagshälsovård. Desutom ska ramarna anpassas utifrån besparingen uppgående till
4,0 mnkr. Övriga justeringar har fördelats till respektive verksamhet utifrån redan
fattade beslut.
Generellt ramtillskott 6,0 mnkr
Utöver riktade ramtillskott på 5,616 mnkr har nämnden erhållit ett generellt
ramtillskott på 6,0 mnkr.Tillskottet täcker inte alla upptagna behov så ett förslag till
prioritering har gjorts. Föreslagen fördelning framgår i markerad kolumn nedan.
Områden enligt strategisk plan (tkr)

Upptaget i
strategisk
plan

Visselblåsarfunktion
Ärendehantering/GDPR
Upphandling, avtalsuppföljning,
kategoristyrning
Kommunikationstjänster
Förändringsledare
Innovation och smart specialisering
Samverkansledare UU
Brottsförebyggande arbete
Drift ledningsplats
Stöd till professionella kulturskapare
Verksamhetsstöd kulturorganisationer
Deltagande i fristadsprogram
Medel för att hantera systemansvar
E-medier bibliotek
Verksamhetsutvecklare RSF
Uppdrag Hantering av studieförbund samt
tydliggörande
avAlmedalsveckan
resursbehov (KFA)
Utökat uppdrag
(KOM)
Hansedagarna 2025 (RU)
Idéburet offentligt partnereskap med Röda
Korset (trygghetsplatser)
(RU)
Erfarenhet
från pandemin,
inriktning beredskap
(RU)
Utveckling
av Region Gotlands
hållbarhetsarbete
Summa

1 250
1 800
2 000
1 600
2 000
1 000
1 000
1 200
200
1 000
500
800
1 100
300
800
900
1 000
916
800
1 800
5 000
26 966

Beslutat
riktat
ramtillskott

Förslag till
fördelning
generellt
ramtillskott

1 000
1 800
800

400
600
200
500

300
400
500
916
800
900
2 500
5 616

6 000
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1345

Medarbetaruppskattning, hållbar bemanning, företagshälsovård 5 mnkr
I beredningsunderlaget föreslogs att avsätta 2,7 mnkr motsvarande 400 kr/anställd
för medarbetaruppskattning. För hållbar bemanning lyftes ett behov av 2,0 mnkr och
för att ytterligare kunna kompensera förvaltningarnas företagshälsovårdsarbete
föreslogs 2,7 mnkr. Beslut har fattats om att avsätta totalt 5 mnkr för detta. Förslag
till fördelning framgår i markerad kolumn nedan.
Områden enligt strategisk plan (tkr)
Medarbetaruppsakttning (samtliga förvaltningar)
Hållbar bemanning
Företagshälsovård
Summa

Upptaget i
strategisk
plan

Beslutat
ramtillskott

Förslag till
fördelning

2 700
2 000
2 700
7 400

5 000

2 700
1 800
500
5 000

5 000

Effektivisering/besparing -4,0 mnkr
Förvaltningsledningen har sett en möjlighet att göra besparingar utifrån
effektiviseringsprogrammets olika projektområden (bemanning, inköp, lokaler och
digitalisering). Årets besparing på 4 mnkr kan effektueras i och med att lokalprojektet
Visborg genomförts. Förvaltningens anslagsenheter har en hyra på Visborg 2022
uppgående till 14,9 mnkr. För 2023 beräknas den bli 9,6 mnkr. Avdelningarnas ramar
har justerats enligt ovan.
Förslag till budgetram 2023 per avdelning
Budget 2023 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:
Budgetram per avdelning (tkr)

Budget 2022

Dig

Ek

HR

KF

Kom

DoK

Ru

Gem

TOT

71 087

51 004

55 040

115 653

16 270

37 912

46 961

37 687

431 614

-2 250

-1 850

-1 250

-600

-10 017

-2 690

12 707

0

Justering enligt plan
Ombud. inom RSF*
Indexuppräkning netto
Pers.kost.kompensation**
Övriga förändringar

-5 950

115

225

291

1 488

4

106

27

929

3 185

2 590

921

2 306

1 150

600

779

1 104

694

10 144

930

758

862

3 574

349

638

-2 607

1 405

5 909

Riktade ramtillskott

5 000

Generellt ramtillskott

800

500
800

5 116

10 616

3 200

1 200

6 000

Effektivisering hyra

-1 157

-1 542

-345

-567

22

-11

67

-467

-4 000

Budget 2023

73 565

49 916

61 304

122 098

17 745

31 357

48 578

52 955

457 518

Varav kapitalkostnad (anslag)

10 233

0

0

2 191

315

217

0

3 268

16 224

*) Ombudgetering – stab, beredskap och säkerhetssskydd flyttade till gemensamt och resterande del av avdelningen kvalitet och
kansli byter namn till demokrati och kvalitet.
**) Generell personalkostandskompensation med 2,7 procent samt rikade satsningar till HR 1,3 mnkr, digitalisering 1,5 mnkr,
måltid 0,2 mnkr, fritid 0,2 mnkr.

Kvar att hantera inom budgeten för 2023 är löpande justering av
kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) samt eventuella
övriga tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november. Utöver detta kan det
tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad
ansvarsfördelning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1345

Investeringar

I investeringsbudget för 2023 har förvaltningen erhållit totalt 46,0 mnkr. För
lokalinvesteringar kök har det upptagits 10,0 mnkr, för IT-investeringar 17,0 mnkr,
för landsbygdsutveckling 2,0 mnkr, nytt badhus 12,0 mnkr samt i generell
investeringspott 5,0 mnkr.
Enligt centrala direktiv föreslås att förvaltningschef ges rätt att fördela
investeringspotten. IT-direktören svarar för IT-investeringar i gemensam
infrastruktur (PC-som tjänst, reinvesteringar, teknisk plattform och nät).
Under 2022 har planerade lokalinvesteringar i kök inte hunnit utföras i den
omfattningen som var förväntat. Främsta anledningen till detta är tillgång till material
och hantverkare. För 2023 ses ingen möjlighet till att starta upp ytterligare stora
renoveringar. Däremot krävs mindre punktinsatser i flertalet kök för att förbättra
arbetsflöden och hygien. Vilka kök som kommer att bli aktuella tas i dialog med
TKF. Större projekt som ligger inför upphandling/uppstart är Högbyskolan och
Terra Nova.
Investeringsområde

Budget
2023

Budget
2024

Lokalinvesteringar kök

10 000

10 000

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17 000

32 000

2 000

2 000

12 000

75 000

5 000

5 000

46 000

124 000

Landsbygdsutveckling
Badhus
Investeringspott
Summa

Beslutsunderlag

RS 2022/7 – Strategisk plan och budget 2023-2025:
-Budgetramar – regionstyrelsen 2022-10-26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10
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Protokoll
Sida 12 (55)

Nedskrivning kundfordringar 2022

Ärendenummer: RS 2022/1448
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för kundfakturering, kravhantering och inkasso (RS § 260,
2022-09-28) är nedskrivning av kundfordringar verkställighet.
Nedskrivning av kundfordringar ska göras löpande under året i de fall
fordringarna skickats för långtidsbevakning hos inkassobolag. Nedskrivning
innebär inte att regionen avstår från fordran. Nedskrivningen innebär att
fordran tas bort från balansräkningen och att en kostnad för kundförlust
redovisas i den verksamhet som är upphov till fordran.
Eventuella återvunna fordringar återförs till respektive verksamhet och
redovisas då som en intäkt.
De totala nedskrivningarna av kundfordringar 2022 uppgår till 3 868 647 kr,
varav konkurser 34 870 kr. Kundförlusternas fördelning per nämnd framgår av
bilagan.
Nedskrivning av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår
till 76 890 kr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-11

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2022/1448
11 oktober 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Nedskrivning av kundfordringar 2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för kundfakturering, kravhantering och inkasso (RS § 260,
2022-09-28) är nedskrivning av kundfordringar verkställighet.
Nedskrivning av kundfordringar ska göras löpande under året i de fall fordringarna
skickats för långtidsbevakning hos inkassobolag. Nedskrivning innebär inte att
regionen avstår från fordran. Nedskrivningen innebär att fordran tas bort från
balansräkningen och att en kostnad för kundförlust redovisas i den verksamhet som
är upphov till fordran.
Eventuella återvunna fordringar återförs till respektive verksamhet och redovisas då
som en intäkt.
De totala nedskrivningarna av kundfordringar 2022 uppgår till 3 868 647 kr, varav
konkurser 34 870 kr. Kundförlusternas fördelning per nämnd framgår av bilagan.
Nedskrivning av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
76 890 kr.
Underlag

Bilaga: Förslag nedskrivning av kundfordringar 2022
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi
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Förslag till nedskrivning av kundfordringar år 2022
Regionstyrelseförvaltningen
- varav fritidsverksamhet
- varav biblioteksverksamhet
- varav försörjningsverksamhet
-varav budget o skuldrådgivning

76 890
13 922
10 500
6 551
45 917

Tekniska nämnden
-varav avfall
-varav vatten o avlopp
- varav hyror
- varav försörjningsverksamhet
- övrigt teknikförvaltningen

424 645
44 247
235 621
52 333
24 719
67 725

Miljö- och byggnämnden
-varav miljöskydd
-varav vatten
-varav livsmedel
-varav alkohol &tobak
Barn- och utbildningsnämnden
- varav avgifter barnomsorg
- varav avgifter kulturskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskola

72 484
13 260
9 000
20 485
29 739
256 922
255 572
1 350

31 394

Socialnämnden
- varav avgifter äldreomsorg
- varav individ- och familjeomsorg

1 169 575
967 927
201 648

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

1 836 738
782 275
2 538
763 414
288 511

Summa nedskrivna kundfordringar Region Gotland

3 868 647

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Regelverk för resultatutjämningsreserv
RUR, revidering

Ärendenummer: RS 2022/1494
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas.
Regelverk för resultatutjämningsreserv fastställt av regionfullmäktige
2014-03-31 upphör att gälla.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (KL 11 kap. §14) får kommuner och regioner reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt och att
utvecklingen av skatteunderlaget aktuellt år är lägre än den genomsnittliga
ökningen de senaste tio åren.
Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när
till exempel skatteunderlagsutvecklingen är svag. En resultatutjämningsreserv
ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än
balanskravets fokus på ett kalenderår i taget.
En resultatutjämningsreserv är frivillig att tillämpa men de kommuner och
regioner som gör det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Regionfullmäktige beslutade 2014-03-31 om att införa en
resultatutjämningsreserv och ett regelverk för denna.
Kommunallagen anger minimiregler som ska vara uppfyllda för att få göra en
reservering. Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Region Gotland har ett positivt eget kapital även när ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser inkluderas vilket innebär att det är alternativ 1 ovan som
gäller.
Kommunallagen anger inte någon begränsning för hur stor en
resultatutjämningsreserv får vara. Det får varje kommun och region bestämma
men det ska framgå av de lokala reglerna. I regionens nuvarande regelverk så
får en resultatutjämningsreserv uppgå till högst tre procent av skatteintäkter
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Eftersom det
är ett relativt mått så ökar den maximala nivån lite grann i takt med
utvecklingen av dessa intäkter. För 2022 är den övre gränsen 188,8 mnkr.
Region Gotland har reserverat medel till resultatutjämningsreserven vid fyra
tillfällen och nyttjat den vid ett tillfälle. Resultatutjämningsreserven uppgår till
178,6 mnkr. Det innebär att det går att reservera maximalt 10,2 mnkr av 2022
års resultat sedan är resultatutjämningsreserven helt fylld.
Den senaste prognosen för årets resultat är 265 mnkr enligt delårsrapport 2.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 309 mnkr. Det
innebär att det är årets resultat som är lägst och ska användas i beräkningen av
vad som kan reserveras 2022. Utan den övre gränsen skulle 202,1 mnkr vara
möjligt att reservera och resultatutjämningsreserven skulle då uppgå till
380,7 mnkr, vilket motsvarar 6 procent av skatteintäkter samt generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
I den statliga utredningen ”En god kommunal hushållning” (SOU2021:75)
föreslås att resultatutjämningsreserven ska ersättas av en resultatreserv. Den
nya reserven erbjuder fler möjligheter när reserven kan få användas men
innehåller också begränsningar både för hur stor del av resultatet som får
reserveras och för storleken på reserven. Den maximala storleken föreslås bli
5 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Motivet för en övre gräns är enligt
utredningen att en alltför stor resultatreserv kan användas för att täcka
återkommande driftsunderskott och att det kan skapa en situation där
kommuner och regioner undviker att genomföra nödvändiga strukturella
förändringar för att anpassa sina kostnader till intäkterna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens finansiella mål för resultat
och ekonomisk ställning främjar god ekonomisk hushållning och hanterar
ovannämnda risker som utredningen lyfter fram som motiv för gränsen på en
maximal storlek på en resultatreserv. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
den maximala storleken på resultatutjämningsreserven sätts till 10 procent av
skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Det innebär att resultatutjämningsreserven kan uppgå till ca 630 mnkr.
I det nuvarande regelverket anges att beslut om kommande års reservering ska
ske i samband med budgetbeslutet och fastställas i samband med
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

årsredovisningen. Det har i praktiken varit mycket svårt att redan vid
behandlingen av budgeten besluta om nästa års reservering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regelverket ändras så att beslut
om reservering ska ske i samband med beslut om årsredovisningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att reglerna ska benämnas riktlinjer
för resultatutjämningsreserv.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer för
resultatutjämningsreserv ska antas då det främjar god ekonomisk hushållning
samt ökar regionens möjligheter att klara balanskravet i tider av lågkonjunktur
och därigenom slippa återställa ett negativt resultat.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att riktlinjerna för resultatutjämningsreserv är i
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser (2017:725, kap 11 §14).
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att riktlinjerna för resultatutjämningsreserv främjar god
ekonomisk hushållning.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef och Ulrika Jansson,
ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-27
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Mottagare
Regionstyrelsen

Regelverk för resultatutjämningsreserv RUR, revidering
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas.



Regelverk för resultatutjämningsreserv fastställt av regionfullmäktige
den 31 mars 2014 upphör att gälla.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (KL 11 kap. §14) får kommuner och regioner reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt och att
utvecklingen av skatteunderlaget aktuellt år är lägre än den genomsnittliga
ökningen de senaste tio åren.
Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när
till exempel skatteunderlagsutvecklingen är svag. En resultatutjämningsreserv
ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än
balanskravets fokus på ett kalenderår i taget.
En resultatutjämningsreserv är frivillig att tillämpa men de kommuner och
regioner som gör det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Regionfullmäktige beslutade 31 mars 2014 om att införa en
resultatutjämningsreserv och ett regelverk för denna.
Kommunallagen anger minimiregler som ska vara uppfyllda för att få göra en
reservering. Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser.
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Region Gotland har ett positivt eget kapital även när ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser inkluderas vilket innebär att det är alternativ 1 ovan som
gäller.
Kommunallagen anger inte någon begränsning för hur stor en
resultatutjämningsreserv får vara. Det får varje kommun och region bestämma
men det ska framgå av de lokala reglerna. I regionens nuvarande regelverk så
får en resultatutjämningsreserv uppgå till högst tre procent av skatteintäkter
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Eftersom det
är ett relativt mått så ökar den maximala nivån lite grann i takt med att
utvecklingen av dessa intäkter. För 2022 är den övre gränsen 188,8 mnkr.
Region Gotland har reserverat medel till resultatutjämningsreserven vid fyra
tillfällen och nyttjat den vid ett tillfälle. Resultatutjämningsreserven uppgår till
178,6 mnkr. Det innebär att det går att reservera maximalt 10,2 mnkr av 2022
års resultat sedan är resultatutjämningsreserven helt fylld.
Den senaste prognosen för årets resultat är 265 mnkr enligt delårsrapport 2.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 309 mnkr. Det
innebär att det är årets resultat som är lägst och ska användas i beräkningen av
vad som kan reserveras 2022. Utan den övre gränsen skulle 202,1 mnkr vara
möjligt att reservera och resultatutjämningsreserven skulle då uppgå till
380,7 mnkr, vilket motsvarar 6 procent av skatteintäkter samt generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
I den statliga utredningen ”En god kommunal hushållning” (SOU2021:75)
föreslås att resultatutjämningsreserven ska ersättas av en resultatreserv. Den
nya reserven erbjuder fler möjligheter när reserven kan få användas men
innehåller också begränsningar både för hur stor del av resultatet som får
reserveras och för storleken på reserven. Den maximala storleken föreslås bli
5 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Motivet för en övre gräns är enligt
utredningen att en alltför stor resultatreserv kan användas för att täcka
återkommande driftsunderskott och att det kan skapa en situation där
kommuner och regioner undviker att genomföra nödvändiga strukturella
förändringar för att anpassa sina kostnader till intäkterna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens finansiella mål för resultat
och ekonomisk ställning främjar god ekonomisk hushållning och hanterar
ovannämnda risker som utredningen lyfter fram som motiv för gränsen på en
maximal storlek på en resultatreserv. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
den maximala storleken på resultatutjämningsreserven sätts till 10 procent av
skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Det innebär att resultatutjämningsreserven kan uppgå till ca 630 mnkr.
I det nuvarande regelverket anges att beslut om kommande års reservering ska
ske i samband med budgetbeslutet och fastställas i samband med
årsredovisningen. Det har i praktiken varit mycket svårt att redan vid
behandlingen av budgeten besluta om nästa års reservering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regelverket ändras så att beslut

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1494
Sida 3 (3)

om reservering ska ske i samband med beslut om årsredovisningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att reglerna ska benämnas riktlinjer
för resultatutjämningsreserv.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer för
resultatutjämningsreserv ska antas då det främjar god ekonomisk hushållning
samt ökar regionens möjligheter att klara balanskravet i tider av lågkonjunktur
och därigenom slippa återställa ett negativt resultat.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att riktlinjerna för resultatutjämningsreserv är i
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser (2017:725, kap 11 §14).
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att riktlinjerna för resultatutjämningsreserv främjar god
ekonomisk hushållning.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt

Beslutsunderlag
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

RIKTLINJER

Resultatutjämnin
gsreserv
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller från 2023-01-01
Ärendenr RS 2022/1494
Version [1.0]
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Region Gotland

Resultatutjämningsreserv

1. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, RUR
1.1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL 11 kap. §14) får kommuner och regioner reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt och att utvecklingen av skatteunderlaget aktuellt år är
lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren.
Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna bygga upp en reserv under goda tider
för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när till exempel
skatteunderlagsutvecklingen är svag. En resultatutjämningsreserv ska därigenom vara ett
sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i
taget.
1.2 Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om eget kapital (inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser) är negativt.

Beslut om reservering ska ske i samband med beslut om årsredovisningen.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 10 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Ärendenr RS 2022/1494 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.3 Disponering av medel ur resultatutjämningsreserv
Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. För att resultatutjämningsreserven ska få disponeras ska följande två
kriterier vara uppfyllda.
1. Den prognostiserade förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska
understiga det tioåriga genomsnittet för riket, enligt SKR:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till
ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).

Slutligt beslut om disposition av resultatutjämningsreserven ska alltid tas i samband med
årsredovisningen.

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 252

Protokoll
Sida 16 (55)

Revidering avfallstaxa 2023

Ärendenummer: RS 2022/1248
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reviderad avfallstaxa att gälla från och med
2023-01-01.

Sammanfattning

Region Gotlands avfallstaxa är antagen av regionfullmäktige 2020-12-14 och
gäller från och med 2021-02-01. Region Gotlands avfallsföreskrift är antagen
av regionfullmäktige 2021-06-21 och gäller från och med 2021-07-01. I
avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom
Region Gotland och avfallstaxan reglerar avgifter för dess insamling,
behandling och administration.
Teknikförvaltningen har gjort bedömningen att en översyn av avfallstaxan bör
göras varje år för kommande avtalsperiod med entreprenör. Indexregleringen
har införts år 2021 för att värdesäkra intäkterna.
Nytt avtal för avfallshämtning gäller från och med 2021-02-01. Kostnaderna
för entreprenörsavtalet justeras årligen under avtalsperioden med
indexreglering. För att samstämma med tekniska nämndens entreprenörsavtal
för avfallshämtning föreslås att basmånaden för indexreglering ändras från juli
till oktober dvs. samma månad som i entreprenörsavtalet.
Följande punkter i taxan har justerats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital justering

1.4 Ny index basmånad, oktober, för att samstämma med tekniska
nämndens entreprenörsavtal för avfallshämtning.
Avsnitt 2. Ändring och förtydligande i benämningar för hämtställe,
behovshämtning, container.
2.3.3. Tillägg att beställning av budning för hämtning av kärl kväll/helg
måste ske minst 5 dagar i förväg.
2.3.6 Tillägg av förtydligande och förklaring för verksamhetsavfall.
2.3.10 Förtydligande av uppehåll i hämtning.
3.0 Förtydligande för latrin att behandlingsavgiften gäller både
hämtning och behandling av latrin.
Avsnitt 4. Förtydligande för slam att hämtning sker enligt Region
Gotlands angivelser eller vid beställning.
Gemensamma benämningar med avfallsföreskrift.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Ej aktuellt.
Ekonomiskt perspektiv
Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa som ska täcka
avfallsverksamhetens kostnader och värdesäkra intäkter. Avfallstaxans index
för avfall (och slam) infördes 2021 för att stämma överens med indexreglering i
tekniska nämndens entreprenörsavtal för avfallshämtning, samt indexreglering
för slamverksamhet i egen regi.
Barn- och jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att avfallstaxa och föreskrift ska utformas enligt
likställighetsprincipen och främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är
speciellt viktigt för barnens hälsa och välmående.
Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att avfallstaxa och föreskrift gäller alla abonnenter, både stad
och landsbygd.
Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-09-14, § 143
Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-13
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Mottagare
Regionstyrelsen

Revidering avfallstaxa 2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
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för slamverksamhet i egen regi.
Barn- och jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att avfallstaxa och föreskrift ska utformas enligt
likställighetsprincipen och främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är
speciellt viktigt för barnens hälsa och välmående.
Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att avfallstaxa och föreskrift gäller alla abonnenter, både stad
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Ärendenummer: TN 2021/4270
Paragraf föregående instans: TN AU § 108
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta reviderad
avfallstaxa.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Region Gotlands avfallstaxa är antagen av regionfullmäktige 2020-12-14 och
gäller från och med 2021-02-01. Region Gotlands avfallsföreskrift är antagen
av regionfullmäktige 2021-06-21 och gäller från och med 2021-07-01. I
avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom
Region Gotland och avfallstaxan reglerar avgifter för dess insamling,
behandling och administration.
Teknikförvaltningen har gjort bedömningen att en översyn av avfallstaxan bör
göras varje år för kommande avtalsperiod med entreprenör. Indexregleringen
har införts år 2021 för att värdesäkra intäkterna.
Nytt avtal för avfallshämtning gäller fr.o.m. 1 februari 2021. Kostnaderna för
entreprenörsavtalet justeras årligen under avtalsperioden med indexreglering.
För att samstämma med tekniska nämndens entreprenörsavtal för
avfallshämtning föreslås att basmånaden för indexreglering ändras från juli till
oktober dvs. samma månad som i entreprenörsavtalet.
Följande punkter i taxan har justerats:
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1.4 Ny index basmånad, oktober, för att samstämma med tekniska
nämndens entreprenörsavtal för avfallshämtning
Avsnitt 2. Ändring och förtydligande i benämningar för hämtställe,
behovshämtning, container
2.3.3. Tillägg att beställning av budning för hämtning av kärl kväll/helg
måste ske minst 5 dagar i förväg.
2.3.6 Tillägg av förtydligande och förklaring för verksamhetsavfall
2.3.10 Förtydligande av uppehåll i hämtning
3.0 Förtydligande för latrin att behandlingsavgiften gäller både
hämtning och behandling av latrin
Avsnitt 4. Förtydligande för slam att hämtning sker enligt Region
Gotlands angivelser eller vid beställning
Gemensamma benämningar med avfallsföreskrift
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och främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens
hälsa och välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter,
både stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en
avfallstaxa som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader och värdesäkra
intäkter. Avfallstaxans index för avfall (och slam) infördes 2021 för att stämma
överens med indexreglering i tekniska nämndens entreprenörsavtal för
avfallshämtning, samt indexreglering för slamverksamhet i egen regi.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Birger Björkman.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta reviderad
avfallstaxa.
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Sammanfattning

Region Gotlands avfallstaxa är antagen av regionfullmäktige 2020-12-14 och
gäller från och med 2021-02-01. Region Gotlands avfallsföreskrift är antagen
av regionfullmäktige 2021-06-21 och gäller från och med 2021-07-01. I
avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom
Region Gotland och avfallstaxan reglerar avgifter för dess insamling,
behandling och administration.
Teknikförvaltningen har gjort bedömningen att en översyn av avfallstaxan bör
göras varje år för kommande avtalsperiod med entreprenör. Indexregleringen
har införts år 2021 för att värdesäkra intäkterna.
Nytt avtal för avfallshämtning gäller fr.o.m. 1 februari 2021. Kostnaderna för
entreprenörsavtalet justeras årligen under avtalsperioden med indexreglering.
För att samstämma med tekniska nämndens entreprenörsavtal för
avfallshämtning föreslås att basmånaden för indexreglering ändras från juli till
oktober dvs. samma månad som i entreprenörsavtalet.
Följande punkter i taxan har justerats:


1.4 Ny index basmånad, oktober, för att samstämma med tekniska
nämndens entreprenörsavtal för avfallshämtning



Avsnitt 2. Ändring och förtydligande i benämningar för hämtställe,
behovshämtning, container



2.3.3. Tillägg att beställning av budning för hämtning av kärl kväll/helg
måste ske minst 5 dagar i förväg.
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3.0 Förtydligande för latrin att behandlingsavgiften gäller både
hämtning och behandling av latrin



Avsnitt 4. Förtydligande för slam att hämtning sker enligt Region
Gotlands angivelser eller vid beställning



Gemensamma benämningar med avfallsföreskrift

Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen
och främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens
hälsa och välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter,
både stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en
avfallstaxa som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader och värdesäkra
intäkter. Avfallstaxans index för avfall (och slam) infördes 2021 för att stämma
överens med indexreglering i tekniska nämndens entreprenörsavtal för
avfallshämtning, samt indexreglering för slamverksamhet i egen regi.
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Avfallstaxa för Region Gotland
Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen: avfallsföreskrift och avfallsplan. Förutom avfallstaxan finns bestämmelser om mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall, antagen av tekniska nämnden. Samtliga avgifter i avfallstaxan är inklusive moms.

1. ALLMÄNT
När avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse ska avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 § miljöbalken
högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av hushållsavfall.
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region Gotland samt i
anvisningar från Region Gotland finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning ska ske.
1.1 Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Region Gotlands avfallsplan. Regionfullmäktige beslutar
om taxan med stöd av 27 kap. 6 § miljöbalken.
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Region Gotland tills en ny taxa beslutas av
regionfullmäktige. Avgifter för insamling, transport och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor
som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Region Gotland.
1.2 Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa.
Efter överenskommelse mellan Region Gotland, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavaren, kan faktura skickas till
nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är alltid betalningsansvarig för avgifterna enligt denna taxa om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
1.3 Betalning

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Region Gotland. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns
att hämta.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är Region Gotland tillhanda senast fakturans förfallodag.
1.4 Indexreglering

Justering av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år upp till och med förändringen i avfallsindex A12:1MD,
för slam enligt avfallsindex A12:3MD. Förändringen räknas från indextalet för oktober juli månad föregående år, eller för det
år då avgifterna senast ändrades, till indextalet för oktober juli månad innevarande år. Tekniska nämnden fattar beslut om
ifrågavarande höjning. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

2. REST- OCH MATAVFALL – Hämtning och behandling
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler,
transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade avfallet.
Fastighet som beviljats uppehåll eller befrielse för hämtning av mat- och restavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
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2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp
En- och tvåbostadshus
Verksamheter

Avgift (kr/år)
1 015,28 kr/hushåll
943,80 hämtställe kr/verksamhet

Flerbostadshus

714,84 kr/lägenhet

Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

611,24 kr/hushåll

2.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Standardabonnemang gällande hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende är följande:
1. Matavfall och restavfall = hämtning av matavfall och restavfall varannan vecka. Två avfallskärl samt
matavfallsbehållare och påsar för insamling ingår.
2. Hemkompostering = hämtning av restavfall var fjärde vecka. Ett avfallskärl ingår.
För flerbostadshus och verksamheter kan hämtning av blandat rest- och matavfall ske, se avsnitt 2.2.2.3.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
2.2.1 En- och tvåbostadshus för permanent- och fritidsboende

Kärl för restavfall med kärl för matavfall 140 L, kr/år
140 L
190 L
370 L
660 L
Permanentboende - hämtning varannan vecka
1 080,55
1 145,81
1 466,98
2 395,24
Permanentboende - varje vecka under vecka 20-37a
1 750,84
1 856,51
2 567,21
4192,69
Fritidsboende - hämtning varannan vecka under vecka 20-37
571,88
606,06
838,13
1 220,41
Fritidsboende - hämtning varje vecka under vecka 20-37
1 461,80
1 549,85
3 253,45
3122,50
a Hämtning under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,08 kr/kg för matavfall och 2,59 kr/kg för restavfall tillkommer.
Kärl för restavfall vid beviljad hemkompost, kr/år
140 L
190 L
Hämtning var fjärde vecka
660,96
700,34
Hämtning varannan vecka
1 080,55
1 145,81
Hämtning varje vecka under vecka 20-37b
1 750,84
1 856,51
b Hämtning under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,59 kr/kg för restavfall tillkommer.

370 L
880,60
1 466,98
2 567,21

660 L
1 436,94
2 395,24
4 192,69

2.2.2 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.2.1 Hämtning matavfall

Kärl för matavfall, kr/år
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka d
4 ggr/vecka e
5 ggr/vecka e

140 L
0,00
542,86
1 004,93
1 581,98
2 110,34
2 637,65

190 Lc
0,00
705,51
1 306,40
2 057,50
2 743,33
3 429,16

c Avgiften

gäller befintliga abonnemang. Behållartypen har utgått, tillval av tjänsten kan inte ske.
Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
e Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,08 kr/kg för matavfall tillkommer.
d
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2.2.2.2 Hämtning restavfall

Kärl för restavfall, kr/år
140 L
190 L
370 L
660 L
Hämtning varannan vecka
1 080,55
1 145,81
1 466,98
2 395,24
Hämtning varje vecka
2 161,10
2 291,64
2 933,95
4 791,50
2 ggr/vecka
4 003,10
4 243,45
5 764,30
9 581,96
f
3 ggr/vecka
6 304,06
6 684,28
9 242,15
15 092,45
4 ggr/veckag
8 406,10
8 912,71
12 322,19
20 123,26
g
5 ggr/vecka
10 507,11
11 140,11
15 403,25
25 154,08
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall

4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,59 kr/kg för restavfall tillkommer.
Volym container

Varje månad

Varannan vecka

Varje vecka

m3)h

Baklastarbehållare (3-14
27 045,82
55 283,03
103 932,56
Liftdumperbehållare (3-14 m3)h
30 051,25
61 425,48
115 480,85
h
Lastväxlarbehållare
30 051,25
61 425,48
115 480,85
h Containerhyra tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör
än Regionens Endast godkänd container hämtas. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen
för insamling. För containertjänsterna krävs att abonnenten valt abonnemang för hämtning av matavfall.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,59 kr/kg för restavfall tillkommer.
2.2.2.3 Hämtning blandat rest- och matavfall

Kärl för blandat rest- och matavfall, kr/år
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckai
4 ggr/veckaj
5 ggr/veckaj

190 L
3 666,40
7 333,85
13 580,93
21 389,25
28 519,01
35 649,80

370 L
4 694,11
9 388,24
18 777,50
29 573,65
39 432,24
49 289,78

660 L
7 666,40
15 331,76
30 663,53
48 295,21
64 393,61
80 492,03

i Intervall
j

3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,63 kr/kg för blandat rest- och matavfall tillkommer.
Volym container

Varannan vecka

Varje vecka

Baklastarbehållare (3-14 m3)h
62 654,17
117 790,09
3
h
Liftdumperbehållare (3-14 m )
70 639,66
132 802,77
Lastväxlarbehållareh
70 639,66
132 802,77
h Containerhyra tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör
än Regionens Endast godkänd container hämtas. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen för
insamling. Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,63 kr/kg för blandat rest- och matavfall tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Nyckel eller portkod

Avgift utgår för samtliga hämtningsställen där hämtning måste ske med nyckel eller portkod, avgift utgår med 304,59 kr/år.
2.3.2 Gemensam avfallsbehållare

För hämtning av gemensam avfallsbehållare krävs ansökan till tekniska nämnden. Grundavgift erläggs enskilt för varje
deltagande fastighet. Vid gemensam avfallsbehållare kan hämtnings- och viktavgift fördelas mellan berörda fastigheter.
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2.3.3 Extrahämtning och budning av rest- och matavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar
m.m.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga
hämtningsställen):
Extrahämtning och budning
Tilläggsavgift
Extrahämtning i samband med ordinarie tur
129,50 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 vecka
251,75 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 arbetsdag
1 428,65 kr/gång
Budning för hämtning av kärl kväll/helg k
1 554,00 kr/timme
Budning för hämtning av container inom 1 vecka h
2 991,97 kr/container och gång
Budning för hämtning av container inom 1 arbetsdag h
3 468,53 kr/container och gång
k Beställning av budning för hämtning av kärl kväll/helg måste ske minst 5 dagar i förväg.
h Containerhyra tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan
entreprenör än Regionens Endast godkänd container hämtas Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av
Regionen för insamling.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning.
Beställningsdagen medräknas ej (exempel beställningsdag torsdag och hämtning sker senast fredag).
Betalsopsäck
Priset är 135 kr/säck. I priset ingår hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle och behandling av avfallet.
Betalsopsäck kan hämtas genom budning vid fritidsboende inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 310,8
kr/säck och gång.
2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som lämnas av kund i
avfallskärl eller betalsopsäck. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från det som givits i anvisningar.
Vid felaktig sortering debiteras 228,95 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget
ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debitering vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållsavfall uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de senaste
fyra vägningarna.
2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar lämnas till någon av Region
Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom
målning, tapetsering och byte av förslitningsdetaljer.
Det kan uppkomma avfall i hushåll som är verksamhetsavfall, till exempel från större renoverings- och byggnadsarbeten eller
omfattande trädgårdsarbeten. Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas
till valfri avfallsmottagare.
Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil, metallskrot, farligt avfall och elavfall är avgiftsfritt att lämna. Övriga fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr/personbil med släpvagn, lätt lastbil eller skåpbil (total maxvikt 3,5 ton).
Om sortering inte sker enligt anvisningar debiteras 1 161,36 kr/m3 eller 2 322,71 kr/ton.
2.3.7 Hämtning av grovavfall

Beställd hämtning inom 14 dagar

754,21 kr/m3
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Grovavfall hämtas i container. Containerhyra tillkommer för den som inte har liftdumper- eller lastväxlarbehållare. Det är
möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad
av Regionen för insamling. Beställningsdagen medräknas ej.
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2.3.8 Övriga hämtningsuppdrag
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För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, debiteras 1 500 kr/timme samt
viktbaserad behandlingsavgift enligt nedan.
Restavfall

2 590,00 kr/ton

Blandat rest- och matavfall

3 630,00 kr/ton

2.3.9 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang

133,96 kr/gång

Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte

304,59 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang inkl. slam

183,37 kr/gång

Lås på avfallskärl inkl. montering (140/190/370/660 L)

511,79/511,79/580,16/1023,56 kr

Avgift för nytt kärl pga. kundens åverkan

304,59 kr + självkostnadspris för kärl

2.3.10 Uppehåll i hämtning

Vid, av tekniska nämnden, beviljat uppehåll avräknas del av avgift som avser beviljad uppehållsperiod.
Vid beviljat uppehåll betalas inte hämtningsavgift under uppehållsperioden. Det är Tekniska nämnden som beviljar uppehåll
efter ansökan.
2.3.11 Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

-Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, alternativt efter ritning som Region Gotland
godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
-I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom
studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
-Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, rad- och kedjehus.
-Med verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll.
-Med verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter.
-Med fritidsboende avses fastighet där fastighetsägare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och behandling
Avgifter för hämtning och behandling av latrin utgörs av två delar:
1.

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

Hämtnings- och bBehandlingsavgift som finansierar hämtning och behandling av latrin, inklusive kärl.

Tilläggsavgifter kan tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
Helårsabonnemang
Fritidsboende, sommarperiod

Avgift (kr/år)
269,23 kr/hushåll
179,23 hämtningsställe kr/hushåll

Helårsabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 gång/månad (normalt 8 ggr).
Fritidsboende
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
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3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för hämtning och behandling

377,10 kr/kärl och hämtning

3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning efter beställning av budning kan ske enligt nedan:
– inom 14 dagar med en avgift om 808,08 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1 616,16 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 arbetsdag (ej beställningsdagen) 2 290,60 kr/hämtningstillfälle samt 377,10 kr per kärl.
Behandlingsavgift tillkommer enligt 3.2.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomt kärl med lock, vilket ingår i avgiften. Tillkommande tomma kärl debiteras 62,16
kr/kärl. Vid hämtning lämnas motsvarande antal tomma kärl med lock om inte annat överenskommits.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl ska vid hämtning vara utställt till anvisat hämtningsställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning ska en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vilken abonnent kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och behandling
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar omfattar tömning avloppstankar (slutna tankar) och avloppsbrunnar
(slamavskiljare) som inte är anslutna till allmänt avlopp. Hämtningen sker regelbundet eller vid beställning. Hämtning sker
regelbundet vid tidpunkt som Region Gotland bestämmer, och vid beställning. Bestämmelser om tömningsintervall finns i
avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Region Gotland planerar och utför tömning av avloppsbrunnar enligt ett tömningsintervall för avloppsanläggningen.
Teknikförvaltningen aviserar tömningen inför tömningstillfället. Tömning kan ske enligt ett schema på begäran av
fastighetsägaren. Tömning utförs i övrigt efter behov vid beställning.
Avgifter för tömning debiteras per tömningstillfälle och anläggning. I en anläggning ingår en till tre kammare inrymda i en till
tre avloppsbrunnar på en fastighet. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång. Med tankvolym avses tankens volym eller den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning. Behandlingsavgift
ingår i tömningsavgifter.

4.1 TÖMNING
4.1.1 Tömning
Volym brunn/tank

m3

Upp till 3
Upp till 6 m3
Upp till 9 m3
Upp till 12 m3
Större än 12 m3
Tillägg per påbörjad m3 utöver 12 m3

Avgift, tömning

957,87 kr
1 367,64 kr
1 784,74 kr
2 207,09 kr
2 207,09 kr + tillägg
257,81 kr/m3
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4.1.2 Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

På begäran av fastighetsägaren kan samlad tömning av tank och tvåkammarbrunn ske. Reducerat pris utgår motsvarande den
samlade volymen av brunn och tank enligt avgift för nästa volymintervall. Vid aviserad eller schemalagd tömning tillämpas
tabell 4.1.1 och vid beställning tillämpas tabell 4.2.1. Reducerat pris utgår endast då brunn och tank är samlade och kan
tömmas utan att slamfordonet flyttas eller att extra slangdragning behövs.
En tömning får avbeställas om en ny beställning av tömning enligt avsnitt 4.2 sker vid avbeställningstillfället.
4.1.3 Schemalagd tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning kan utföras vid fler tillfällen enligt ett schema på begäran av fastighetsägaren. Ordinarie tömningsmånad ingår i
schema. Schemat kan läggas för tömning max 1 gång per vecka.
Avgift för beställd tömning debiteras för första tömningstillfället i nytt schema eller vid ändring av schema. Beställningsavgift
debiteras inte för första tillfället då tömningen utförs inom ordinarie aviseringsperiod för fastigheten.
4.1.4 Kvalitetsavvikelser

Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
tömning inom 10 dagar för att rättelse ska kunna vara möjlig.

4.2 BESTÄLLD TÖMNING
4.2.1 Beställd tömning

Beställd tömning utförs inom 5 arbetsdagar vardagar (utom vardag före söndag eller helgdag), beställningsdagen ej inräknad.
Beställning ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen.
Tömning kan utföras vald vecka vid beställning fram till veckan innan önskad vecka för tömning.
Tömning kan utföras bestämd vecka efter beställning. Beställning för tömning bestämd vecka ska ske senast veckan innan
önskad tömningsvecka. Tömning bestämd vecka utförs helgfri måndag till fredag (utförs ej påskafton, midsommarafton,
julafton, nyårsafton).
Volym
brunn/tank

Avgift beställd
tömning

Upp till 3 m3

1 323,62 kr

Upp till 6 m3

1 733,39 kr

Upp till 9 m3

2 150,50 kr

Upp till 12 m3

2 572,84 kr

Större än 12 m3

2 572,84 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad
m3 utöver 12 m3

257,81 kr/m3
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4.2.2 Brådskande tömning inom 24 timmar

Vid brådskande tömning kan beställning göras för tömning senast påföljande dag under ordinarie arbetstid eller under icke
ordinarie arbetstid.
Beställning som inkommer vardag senast 16.00 utförs senast påföljande arbetsdag (helgfri måndag till fredag, ej påskafton,
midsommarafton, julafton, nyårsafton) Beställning av brådskande tömning under icke ordinarie arbetstid räknas från det
klockslag som beställningen tas emot.
Volym brunn/tank

Avgift, ordinarie
arbetstid

Avgift, icke ordinarie
arbetstid

Upp till 3 m3

2 192,42 kr

4 005,46 kr

Upp till 6 m3

2 565,50 kr

4 378,54 kr

Upp till 9 m3

2 944,88 kr

4 757,92 kr

Upp till 12 m3

3 322,16 kr

5 135,2 kr

Större än 12 m3

3 322,16 kr + tillägg

4 135,20 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

257,81 kr/m3

257,81 kr/m3

4.2.3 Tömning till ett särskilt datum

Beställning av tömning till särskilt datum ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen, beställning sker minst 14 dagar
i förväg. Tömning till särskilt datum kan utföras lördagar och söndagar helgdag och vardag utanför ordinarie arbetstid. om
beställning sker minst 14 dagar i förväg, beställningsdagen ej inräknad.
Volym brunn/tank

Avgift, särskilt datum

Upp till 3 m3

2 192,42 kr

Upp till 6 m3

2 565,50 k

Upp till 9 m3

2 944,88 kr

Upp till 12 m3

3 322,16 kr

Större än 12 m3

3 322,16 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

257,81 kr/m3

4.3 ÖVRIGA SLAMANLÄGGNINGAR
4.3.1 Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare utförs som schemalagd tömning eller vid
beställning och debiteras som brunn/tank. Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning
debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
4.3.2 Mobila toalettsystem Toalettvagnar och liknande

Tömning av toalettvagnar och mobila toalettsystem liknande (exempel Wanto) utförs som schemalagd tömning eller vid
beställning och debiteras som brunn/tank. Två eller flera behållare på samma plats, som kan tömmas utan att slamfordonet
flyttas, ingår i en anläggning. Volymen utgörs av den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning.
- Påfyllning av sanitetsvätska i behållare debiteras 303,92 kr/tank.
- Påfyllning av vatten i behållare debiteras 195,98 kr/tank.
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Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.

12

Avfallstaxa för Region Gotland
4.3.3 Minireningsverk och lätt tryckavlopp (LTA)

Tömning utförs efter beställning inom 5 arbetsdagar vardagar (utom vardag före söndag eller helgdag), beställningsdagen ej
inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen.
Tömning debiteras med framkörningsavgift 524 kr, 1 175,86 kr/påbörjad timme samt behandlingsavgift 41,92 kr/m3.
Slangdragning och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
Vid beställning för tömning inom 24 timmar under ordinarie arbetstid senast påföljande vardag (utom vardag före söndag
eller helgdag) eller till ett särskilt datum tillkommer beställningsavgift med 1 330,96 kr/tillfälle. Vid beställning för tömning
inom 24 timmar under icke ordinarie arbetstid inom 6 timmar tillkommer beställningsavgift med 3 144,00 kr/tillfälle.
4.3.4 Rensbrunnar

Brunnar med maximal diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning av slamavskiljare är
tömningsavgiften för rensbrunnar och pumpbrunnar 291,34 kr/brunn. Vid tömning av endast rensbrunn eller pumpbrunn
tillämpas avgifter för beställd tömning av brunn/tank.
Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.

4.4 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
4.4.1 Övriga tjänster

- Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste föregås av telefonsamtal med kund pga. hinder fram till
uppställningsplats, avgift utgår med 308,11 kr/år.
- Lås till slambrunnar debiteras 144,65 kr/styck inkl. montering i samband med slamtömning.
- Påfyllning av sanitetsvätska i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 303,92 kr/tank.
- Påfyllning av vatten i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 195,98 kr/tank.
4.4.2 Särskilda bestämmelser

- Tömning längre tid än 1 timme debiteras tillägg 1 175,86 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid 1 349,82
kr/påbörjad timme.
- Extra personal som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 466,36 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
640,33 kr/påbörjad timme.
- Extra fordon som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 1 175,86 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
1 349,82 kr/påbörjad timme.
- Överfulla tankar debiteras tillägg enligt avgift för nästa volymintervall, se avsnitt 4.1.1.
- Om tömning inte kan genomföras debiteras 524 kr/gång. Avgiften debiteras t.ex. om en anläggning inte är tillgänglig för
tömning p.g.a. att tillfartsvägen inte är framkomlig eller annan orsak.
Slangdragning
Upp till 10 meter

Upp till 20 meter

Upp till 30 meter

Upp till 40 meter

Upp till 50 meter

Ingår i tömningsavgift

262 kr

524 kr

786 kr

1 048 kr

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Region Gotland är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Teknikförvaltningen besluta om avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § miljöbalken.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 253

Protokoll
Sida 18 (55)

Ändring av tandvårdstaxa inför 2023

Ärendenummer: RS 2022/1328
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Regionfullmäktige antar reviderad tandvårdstaxa med en höjning på
totalt 8,3 procent att gälla från 15 januari 2023.
Regionfullmäktige beslutar att från och med 2024 årligen den 15 januari
indexuppräkna tandvårdstaxan med LPIK.

Sammanfattning

Nästan alla regioner höjer årligen tandvårdstaxan med LPIK (Löne- och
prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner) för att erhålla täckning mot
ökade personal- och materialkostnader. Denna årliga höjning av samtliga
åtgärder i tandvårdstaxan har hittills inte gjorts på Gotland. Däremot skedde
istället en höjning av tandvårdstaxan med 10 procent 2021 för att erhålla
kostnadstäckning. Därefter har ingen höjning skett. Sedan dess har
kostnaderna ökat med 9,79 procent bland annat beroende på Coronapandemin och Ukrainakriget.
Folktandvården på Gotland är därför i behov av att höja tandvårdstaxan för
fullbetalande vuxna patienter med LPIK index för 2022 (3,2 procent) och 2023
(5,1 procent) för att uppnå kostnadstäckning. Höjningen med totalt 8,3 procent
är lämplig att göra i samband med att Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV)
genomför sin genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske
2023-01-15. Därefter bör en årlig höjning den 15 januari ske av tandvårdstaxan
motsvarande LPIK index i likhet med övriga regioner.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag i enlighet med beslutsförslaget i denna
tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen invänder mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag om att i de fall LPIK överstiger 5 procent från 2024 ska hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om och föreslå fullmäktige en ändring av taxa.
Anledningen är att det blir ett större mandat än vad som är brukligt att inte
bara justera en taxa i enlighet med ett index utan att besluta om intervall i det
aktuella indexet.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-09-14, § 98
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28

Digital justering

Protokoll
Sida 19 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/1328
Datum 28 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Ändring av tandvårdstaxa inför 2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar reviderad tandvårdstaxa med en höjning på totalt 8,3
procent att gälla från 15 januari 2023.
Regionfullmäktige beslutar att från och med 2024 årligen den 15 januari
indexuppräkna tandvårdstaxan med LPIK.

Sammanfattning

Nästan alla regioner höjer årligen tandvårdstaxan med LPIK (Löne- och
prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner) för att erhålla täckning mot
ökade personal- och materialkostnader. Denna årliga höjning av samtliga
åtgärder i tandvårdstaxan har hittills inte gjorts på Gotland. Däremot skedde
istället en höjning av tandvårdstaxan med 10 procent 2021 för att erhålla
kostnadstäckning. Därefter har ingen höjning skett. Sedan dess har
kostnaderna ökat med 9,79 procent bland annat beroende på Coronapandemin och Ukrainakriget.
Folktandvården på Gotland är därför i behov av att höja tandvårdstaxan för
fullbetalande vuxna patienter med LPIK index för 2022 (3,2 procent) och 2023
(5,1 procent) för att uppnå kostnadstäckning. Höjningen med totalt 8,3 procent
är lämplig att göra i samband med att Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV)
genomför sin genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2023-0115. Därefter bör en årlig höjning den 15 januari ske av tandvårdstaxan
motsvarande LPIK index i likhet med övriga regioner.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso-och
sjukvårdsnämndens förslag i enlighet med beslutsförslaget i denna
tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen invänder mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag om att i de fall LPIK överstiger 5 procent från 2024 ska hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om och föreslå fullmäktige ändring av taxa.
Anledningen är att det blir ett större mandat än vad som är brukligt att inte
bara justera en taxa i enlighet med ett index utan att besluta om intervall i det
aktuella indexet.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-09-14, § 98

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1328
Sida 2 (2)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Göran Gynther, tandvårdschef

Ärende HSN 2022/448
Datum 8 september 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ändring av tandvårdstaxa inför 2023
Förslag till beslut






Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om
höjd tandvårdstaxa med LPIK index för 2022 och 2023.
Höjningen ska gälla från och med 2023-01-15.
Att från och med 2024 årligen den 15 januari indexuppräkna
tandvårdstaxan med LPIK.
Att i de fall LPIK överstiger 6 procent ska hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om taxehöjningens storlek.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri
prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv
sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fastställer
årligen den 15 januari. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen
inom högkostnadsskyddet.
Syftet med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter
som har störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till
att göra tandvården billigare för alla. Alla vuxna patienter får dessutom ett så
kallat allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kronor eller 600 kronror per år
beroende på ålder.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en
summa som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset,
alternativt vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:
 För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor
lämnas ersättning med 50 procent av referenspriset
 För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85
procent av referenspriset
Referensprislistan omfattar nästan 200 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare
åtgärder som utförs inom tandvården men inte omfattas av högkostnads-

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2022/448
Sida 2 (3)

skyddet. För dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården tagits
fram och godkänts av regionfullmäktige.
Nästan alla regioner höjer årligen tandvårdstaxan med LPIK index för att
erhålla täckning mot ökade personal- och materialkostnader. Denna årliga
höjning av samtliga åtgärder i tandvårdstaxan har hittills inte gjorts på Gotland.
Däremot skedde istället en höjning av tandvårdstaxan med 10 procent 2021 för
att erhålla kostnadstäckning. Därefter har dock ingen höjning skett. Sedan dess
har kostnaderna ökat med 9,79 procent bland annat beroende på Coronapandemin och Ukrainakriget. Folktandvården på Gotland är därför i behov av
att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna patienter med LPIK index för
2022 (3,2 procent) och 2023 (5,1 procent) för att uppnå kostnadstäckning.
Höjningen med totalt 8,3 procent är lämplig att göra i samband med att TLV
genomför sin genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2023-0115. Därefter bör en årlig höjning den 15 januari ske av tandvårdstaxan
motsvarande LPIK index i likhet med övriga regioner. Historiskt har ökningen
av LPIK varit under 4% men i det fall att ökningen mellan två år skulle bli
mycket hög kan det vara aktuellt att Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut
om taxehöjning för just det året.
För patienterna har möjligheterna att delbetala sin tandvård kraftigt förbättrats
sedan 2021 genom att avtal slutits med Resurs Bank som erbjuder
Folktandvården Gotlands patienter avbetalningsmöjlighet (vid behov
avbetalning som löper över flera år). Därmed bedöms inte höjningar av
tandvårdstaxan medföra att patienter avstår från nödvändig tandvård.
Patienter som erhåller tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (så
kallad S-tandvård) eller personer med stora behov av tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (så kallad F-tandvård) eller
personer som erhåller nödvändig tandvård på grund av ålder eller
funktionshinder (så kallad N-tandvård) påverkas inte av höjningar av
tandvårdstaxan.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en årlig höjning av tandvårdstaxan är nödvändig med LPIK index för att tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms ej innebära att patienter
avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning över lång tid
kraftigt har förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård på grund av till exempel långvarig sjukdom, funktionsnedsättning
eller funktionshinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2022/448
Sida 3 (3)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-09-14

HSN § 98

Sida 1 (2)

Ändring av tandvårdstaxa inför 2023

Ärendenummer: HSN 2022/448
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 96
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta





om höjd tandvårdstaxa med LPIK index för 2022 och 2023.
att höjningen ska gälla från och med 2023-01-15.
att från och med 2024 årligen den 15 januari indexuppräkna
tandvårdstaxan med LPIK.
att i de fall LPIK överstiger 5 procent från 2024 ska hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om och föreslå fullmäktige ändring av taxa.

Sammanfattning

I Sverige är det varje vårdgivare som själv sätter priset för den tandvård de
utför (fri prissättning). För tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga
tandvårdsstödet finns referenspriser som fastställs årligen den 15 januari av
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Dessa utgör grund för
beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet
börjar gälla för åtgärder som överstiger 3 000 kronor. Syftet med högkostnadsskyddet är att resurserna främst ska ges till de patienter som har störst behov.
Tandvårdsstödet syftar alltså inte generellt till att göra tandvården billigare för
alla. Alla vuxna patienter får dessutom ett allmänt tandvårdsbidrag på 300
kronor eller 600 kronor per år beroende på ålder.
Referensprislistan omfattar nästan 200 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare
åtgärder som utförs inom tandvården men som inte omfattas av högkostnadsskyddet. För dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården på
Gotland tagits fram och godkänts av regionfullmäktige.
Nästan alla regioner höjer årligen tandvårdstaxan med LPIK index för att
erhålla täckning mot ökade personal- och materialkostnader. Denna årliga
höjning av samtliga åtgärder i tandvårdstaxan har hittills inte gjorts på Gotland.
Däremot skedde istället en höjning av tandvårdstaxan med 10 procent 2021 för
att erhålla kostnadstäckning. Därefter har dock ingen höjning skett. Sedan dess
har kostnaderna ökat med 9,79 procent bland annat beroende på Coronapandemin och Ukrainakriget. Folktandvården på Gotland är därför i behov av
att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna patienter med LPIK index för
2022 (3,2 procent) och 2023 (5,1 procent) för att uppnå kostnadstäckning.
Höjningen med totalt 8,3 procent är lämplig att göra i samband med att TLV
genomför sin genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2023-0115. Därefter bör en årlig höjning den 15 januari ske av tandvårdstaxan
motsvarande LPIK index i likhet med övriga regioner.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-09-14

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en årlig höjning av tandvårdstaxan är nödvändig med LPIK index för att tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms inte innebära att patienter
avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning över lång tid
kraftigt har förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård på grund av till exempel långvarig sjukdom, funktionsnedsättning
eller funktionshinder.
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av ordföranden Mats-Ola Rödén (L), Peter
Barnard (V) och Anita Jonsson (MP) bifall till förvaltningens förslag till beslut
men med ändringen i beslutspunkt fyra gällande procentsats och
omformulering till:


att i de fall LPIK överstiger 5 procent från 2024 ska hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om och föreslå fullmäktige ändring av taxa.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 96
Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottet önskar att förvaltningen till nämnden tar fram ett förslag på en
gräns för hur stor den procentuella höjningen med LPIK får vara. Om gränsen
passeras ska ärendet lyftas till nämnden för nytt beslut.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08
Skickas till

Regionfullmäktige

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 254

Protokoll
Sida 20 (55)

Nivåändring av VA-taxa 2023

Ärendenummer: RS 2022/1504
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reviderad taxa för
Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning. Reviderad
taxa gäller från och med 2023-01-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus
den årliga justeringen utifrån oktober månads konsumentprisindex (KPI)
gällande fasta och rörliga brukningsavgifter. Orsaker till höjningen är ökade
kapitalkostnader på grund av investeringar inom verksamheten samt
kapitalkostnader till följd av exploateringsverksamhet, höjning av
personalomkostnadspålägg samt ökade kostnader för VA-konsulter inför
uppdatering av VA-planen.
Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent
gällande anläggningsavgiften. Orsaken är ökade materialkostnader vid
ledningsanläggande.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag. Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i
nivå med kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i
första hand bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel. Under de
senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen
har gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och
justera taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om
finansiering av kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands
vattenförsörjning behöver initieras.
Bedömning

Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus
den årliga justeringen utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga
brukningsavgifter.
Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent
gällande anläggningsavgiften.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag. Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i
nivå med kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i
första hand bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel. Under de
senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen
har gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och
justera taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om
finansiering av kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands
vattenförsörjning behöver initieras.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större
samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger
förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna och höjning av
anläggningsavgiften ger förutsättningar för att få bättre täckning av
utbyggnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-10-27, § 174
Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-27

Digital justering

Protokoll
Sida 21 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/1504
Datum 27 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Nivåändring av VA-taxa 2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reviderad taxa för Region
Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning (bilaga). Den reviderade
taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2023.

Sammanfattning

Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus
den årliga justeringen utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga
brukningsavgifter. Orsaker till höjningen är ökade kapitalkostnader på grund av
investeringar inom verksamheten samt kapitalkostnader till följd av
exploateringsverksamhet, höjning av personalomkostnadspålägg samt ökade
kostnader för VA-konsulter inför uppdatering av VA-planen.
Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent
gällande anläggningsavgiften. Orsaken är ökade materialkostnader vid
ledningsanläggande.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag. Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i
nivå med kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i
första hand bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel. Under de
senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen
har gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och
justera taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om
finansiering av kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands
vattenförsörjning behöver initieras.
Bedömning

Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus
den årliga justeringen utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga
brukningsavgifter.
Tekniska nämnden bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent
gällande anläggningsavgiften.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag. Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1504
Sida 2 (2)

nivå med kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i
första hand bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel. Under de
senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen
har gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och
justera taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om
finansiering av kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands
vattenförsörjning behöver initieras.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större
samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger
förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna och höjning av
anläggningsavgiften ger förutsättningar för att få bättre täckning av
utbyggnader.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2022-10-27, § 174
Bilaga VA-taxa
Bilaga Taxa för hämtning tillfälligt vatten

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen VA avdelningen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN2022/3460

Susanne B Pettersson

2022-09-27

Tekniska nämnden

Nivåändring av VA-taxan 2023
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs
med 3 procent plus KPI (oktober 2022) avseende brukningsavgifter och att
VA-taxan höjs med 10 procent för anslutningsavgifter från och med 2023-0101.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

De omfattande investeringar som sker inom vatten- och avloppsverksamheten
innebär att VA-taxan behöver höjas med 3 procent avseende brukningsavgiftens
fasta och rörliga del för att bland annat täcka kapitalkostnader. Därtill kommer den
årliga justeringen utifrån oktober månads KPI. Underlaget kommer att justeras för
KPI-uppräkningen så fort siffror för KPI oktober 2022 har publicerats. VA-taxan
behöver höjas med 10 procent avseende anslutningsavgiften för att täcka ökade
materialkostnader vid anläggande.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus den
årliga justeringen utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga
brukningsavgifter.
Orsaker till höjningen är ökade kapitalkostnader på grund av investeringar inom
verksamheten samt kapitalkostnader till följd av exploateringsverksamhet, höjning av
personalomkostnaderspålägg samt ökade kostnader för VA-konsulter inför
uppdatering av VA-planen.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent gällande
anslutningsavgiften. Orsaken är ökade materialkostnader vid ledningsanläggande.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
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Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar
för täckning av kapitalkostnaderna och höjning av anslutningsavgiften ger
förutsättningar för att få bättre täckning av utbyggnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-27
Bilaga VA-taxa
Bilaga Taxa för hämtning tillfälligt vatten
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
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Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Författningssamling för Region Gotland
TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Antagen av regionfullmäktige 2021-12-13.
Taxan gäller från och med 1 januari 2022.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för uttag av tillfälligt vatten genom Region Gotlands allmänna
vattenledningsnät.
Avgifter Höjning med 3% plus KPI för oktober 2022
§ 2 Avgifter för uthyrning av brandpoströr med tillhörande vattenmätare tas ut enligt tabell
nedan.

a)

Grundavgift - engångskostnad

b)

Dygnshyra brandpoströr

c)

Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten

d)

Förlorat eller skadat brandpoströr

Utan moms
500kr
515
20kr
20,60
27kr
27,80
8 000kr
8 240

Med moms
625kr
25kr
33,75kr
10 000kr

§ 3 Avgifter för abonnemang till Region Gotlands vattenkiosker tas ut enligt tabell nedan.

a)

Grundavgift - engångskostnad

b)

Nyckelhyra årskostnad
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Utan moms
500kr
515
400kr
412

Med moms
625kr
500kr
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c)

Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten

d)

Förlorad nyckel
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27kr
27,80
500
515

33,75kr
625

Författningssamling för Region Gotland
TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Allmänna och övriga villkor
§ 4 Avgift enligt 2 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Avgift enligt 3 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.
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Antagen av regionfullmäktige den 2021-10-25.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.
Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.
Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningscentraler

Kyrkogård

Idrottsplats

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
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För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.
4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) Höjning med 10% ej KPI
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%) 74 894,05

Två ledningar

82 675,25 kr (85%) 90 942,80

Tre ledningar

97 265 kr (100%) 106 991,50
V

S

Df

Dg

19 453 kr
21 398,30

-

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr
32 097,45

48 632,50 kr
53 495,75

c)

Tariffenhetsavgift

d) *

Dagvattenavgift

14 589,30 kr
16 048,20
-

24 315,50 kr
26 747,00
-

34 043 kr
37 447,30

9 726,20 kr
10 698,80
-

Tot ink
moms
97 265 kr
106 991,50
48 631 kr
53 494,10

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.
Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

5 (17)

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).
5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%) 74 894,05

Två ledningar

82 675,25 kr (85%) 90 942,80

Tre ledningar

97 265 kr (100%) 106 991,50
V

S

Df

Dg

19 453 kr
21 398,30

-

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr
32 097,45

48 632,50 kr
53 495,75

c)

Tariffenhetsavgift

d) *

Dagvattenavgift

14 589,30 kr
16 048,20
-

24 315,50 kr
26 747,00
-

34 043 kr
37 447,30

9 726,20 kr
10 698,80
-

Tot ink
moms
97 265 kr
106 991,50
48 631 kr
53 494,10

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
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6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).
§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
§8
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.
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8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9
Paragraf reserverad för anläggningsavgift dagvatten allmän platsmark
§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13
13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–21) Höjning med 3% plus KPI för oktober 2022
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
1a)

en grundavgift per år

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

746,02 kr
768,40

1030,21 kr
1061,10

Tot ink
moms
1776,23 kr
1829,50

646,80 kr
666,20

893,20 kr
920,00

1540 kr
1586,20

554,40 kr
571,00

765,60 kr
788,60

1320 kr
1359,60

16,82 kr
17,30
613,18 kr
631,60
-

23,23 kr
23,90
846,77 kr
872,20
-

-

-

-

-

506,65 kr
521,85

506,65 kr
521,85

40,05 kr
41,20
1459,95 kr
1503,80
1013,30 kr
1043,70

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.
14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.
14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
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Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.
14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.
14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).
§ 15
Paragraf reserverad för brukningsavgift dagvatten allmän platsmark
§ 16
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17
Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V
en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr
768,40

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr
666,20

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr
571,00

en dagvattenavgift per fastighet och år
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S
1030,21
kr
1061,10

Df

Dg

506,65 kr
521,85

506,65 kr
521,85

893,20 kr
920,00
765,60 kr
788,60
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§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600
618

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625
644

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575
1 622

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 8

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500
1 545

6. Förgävesbesök

825
850

7. Timpris kontorspersonal

900
927

8. Timpris driftpersonal

1260
1 298

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250
5 408

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900
927

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260
1 298

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

§ 19
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
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Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
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Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-10-27

TN § 174

Sida 1 (2)

VA-taxa 2023

Ärendenummer: TN 2022/3460
Paragraf föregående instans: TN AU § 132
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan
höjs med 3 procent plus KPI (oktober 2022) avseende
brukningsavgifter och att VA-taxan höjs med 10 procent för
anslutningsavgifter från och med 2023-01-01.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

De omfattande investeringar som sker inom vatten- och avloppsverksamheten
innebär att VA-taxan behöver höjas med 3 procent avseende
brukningsavgiftens fasta och rörliga del för att bland annat täcka
kapitalkostnader. Därtill kommer den årliga justeringen utifrån oktober månads
KPI. Underlaget kommer att justeras för KPI-uppräkningen så fort siffror för
KPI oktober 2022 har publicerats. VA-taxan behöver höjas med 10 procent
avseende anslutningsavgiften för att täcka ökade materialkostnader vid
anläggande.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 3 procent plus
den årliga justeringen utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga
brukningsavgifter.
Orsaker till höjningen är ökade kapitalkostnader på grund av investeringar
inom verksamheten samt kapitalkostnader till följd av
exploateringsverksamhet, höjning av personalomkostnaderspålägg samt ökade
kostnader för VA-konsulter inför uppdatering av VA-planen.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10 procent
gällande anslutningsavgiften. Orsaken är ökade materialkostnader vid
ledningsanläggande.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större
samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger
förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna och höjning av
anslutningsavgiften ger förutsättningar för att få bättre täckning av
utbyggnader.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-10-27

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Pettersson.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan
höjs med 3 procent plus KPI (oktober 2022) avseende
brukningsavgifter och att VA-taxan höjs med 10 procent för
anslutningsavgifter från och med 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-27
Bilaga VA-taxa
Bilaga Taxa för hämtning tillfälligt vatten
Presentation på sammanträde.

Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 255

Protokoll
Sida 22 (55)

Justering av elpriset i hamntaxa

Ärendenummer: RS 2022/1506
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige beslutar om justering av elpriset i hamntaxa från
1,55 kr per KWh till 2,55 kr per KWh.
Justeringen gäller från och med 2023-01-01.

Sammanfattning

Hamnavdelningens kunder som köper el består i huvudsak av Destination
Gotland och Kustbevakningen samt bodägare och båtägare. Den el som
används till landelanslutningen i färjeläge 5-7, enligt miljödom, berörs ej av
denna prisjustering.
Alla priser nedan är exkl. moms.
Elprisavtalet idag innebär att 59 % av elförbrukningen köps in av Region
Gotland till ett pris av 39,1 öre/kWh. Resterande 41% är ett rörligt elpris.
Nästa år kommer det fasta priset vara 39,5 öre men bara 30 % av
förbrukningen binds till detta pris, resterande 70 % är rörligt.
Under september månad har det rörliga priset varit ca 2,32 kr/kWh. Om vi
räknar med samma pris nästa år, så blir priset för elförbrukningen (2,32 x 0,7)
+ (0,395 x 0,3) = 1,74 kr /kWh. Till detta kommer nätavgiften som var under
september mellan 50 och 70 öre per kWh. (Högre förbrukning medför lägre
belopp per kWh.). Det totala elpriset skulle då hamna mellan 2,24 och 2,44.
Det rörliga priset kan nästa år vara högre än det som var nu under september,
men det kan ju även bli lägre. Förutsatt att priset inklusive nätavgiften landar
på 2,50 kr/kWh nästa år ger detta en nettokostnadsförlust för
hamnavdelningen med uppskattningsvis 1,5 mnkr om ingen prisjustering görs.
Det högre elpriset ser ut att hålla i sig när man ser på vad det kostar att binda
sitt elavtal. GEAB har då ett pris på 3,84 kr/kWh fast under ett år, och det
rörliga på 2,49 kr/kWh vilket gäller för september. Till det fasta och rörliga
elpriset tillkommer elnätskostnad inklusive energiskatt. Med anledning av
förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade prisstegringen av elkostnaden
behöver hamnavdelningen höja sitt pris för försäljning av el från nuvarande
1,55 kr per kWh till 2,55 kr per kWh. Någon ytterligare höjning enligt
konsumentprisindex sker ej.
Skulle elpriset skilja sig markant från 2,55 kr/kWh under nästa år får ytterligare
justering göras då, nedåt eller uppåt.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Bedömning

Med anledning av förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade
prisstegringen av elkostnaden gör tekniska nämnden och att hamnavdelningen
bedömningen att hamntaxan behöver höja sitt pris för försäljning av el från
nuvarande 1,55 kr per kWh till 2,55 kr per kWh. Någon ytterligare höjning
enligt konsumentprisindex sker inte. Skulle elpriset skilja sig markant från
2,55 kr/kWh under nästa år kan ytterligare justering bli aktuell då, nedåt eller
uppåt.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta om justeringen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Inte aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att beslutet innebär att Region Gotland kommer att täcka
bedömd kostnadsökning och därmed reducera sin risk om elpriserna blir
fortsatt höga.
3. Barnperspektiv
Inte aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Inte aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Inte aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Inte aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-10-27, § 204
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28

Digital justering

Protokoll
Sida 23 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/1506
Datum 28 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Justering av elpriset i hamntaxa
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar om justering av elpriset i hamntaxan från 1,55 kr
per KWh till 2,55 kr per KWh. Justeringen gäller från och med den 1 januari
2023.

Sammanfattning

Hamnavdelningens kunder som köper el består i huvudsak av Destination
Gotland och Kustbevakningen samt bodägare och båtägare. Den el som
används till landelanslutningen i färjeläge 5-7, enligt miljödom, berörs ej av
denna prisjustering.
Alla priser nedan är exkl. moms.
Elprisavtalet idag innebär att 59% av elförbrukningen köps in av Region
Gotland till ett pris av 39,1 öre/kWh. Resterande 41% är ett rörligt elpris.
Nästa år kommer det fasta priset vara 39,5 öre men bara 30% av
förbrukningen binds till detta pris, resterande 70% är rörligt.
Under september månad har det rörliga priset varit ca 2,32 kr/kWh. Om vi
räknar med samma pris nästa år, så blir priset för elförbrukningen (2,32 x 0,7)
+ (0,395 x 0,3) = 1,74 kr /kWh. Till detta kommer nätavgiften som var under
september mellan 50 och 70 öre per kWh. (Högre förbrukning medför lägre
belopp per kWh.). Det totala elpriset skulle då hamna mellan 2,24 och 2,44.
Det rörliga priset kan nästa år vara högre än det som var nu under september,
men det kan ju även bli lägre. Förutsatt att priset inklusive nätavgiften landar
på 2,50 kr/kWh nästa år ger detta en nettokostnadsförlust för
hamnavdelningen med uppskattningsvis 1,5 mnkr om ingen prisjustering görs.
Det högre elpriset ser ut att hålla i sig när man ser på vad det kostar att binda
sitt elavtal. GEAB har då ett pris på 3,84 kr/kWh fast under ett år, och det
rörliga på 2,49 kr/kWh vilket gäller för september. Till det fasta och rörliga
elpriset tillkommer elnätskostnad inklusive energiskatt. Med anledning av
förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade prisstegringen av elkostnaden
behöver hamnavdelningen höja sitt pris för försäljning av el från nuvarande
1,55 kr per kWh till 2,55 kr per kWh. Någon ytterligare höjning enligt
konsumentprisindex sker ej.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1506
Sida 2 (2)

Skulle elpriset skilja sig markant från 2,55 kr/kWh under nästa år får ytterligare
justering göras då, nedåt eller uppåt.
Bedömning

Med anledning av förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade
prisstegringen av elkostnaden gör tekniska nämnden och att hamnavdelningen
bedömningen att hamntaxan behöver höja sitt pris för försäljning av el från
nuvarande 1,55 kr per kWh till 2,55 kr per kWh. Någon ytterligare höjning
enligt konsumentprisindex sker inte. Skulle elpriset skilja sig markant från 2,55
kr/kWh under nästa år kan ytterligare justering bli aktuell då, nedåt eller uppåt.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta om justeringen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Inte aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att beslutet innebär att Region Gotland kommer att täcka
bedömd kostnadsökning och därmed reducera sin risk om elpriserna blir
fortsatt höga.
3. Barnperspektiv

Inte aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Inte aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Inte aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2022-10-27, § 204

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Författningssamlingen
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/3180
18 oktober 2022

Conny Johansson

Tekniska nämnden

Justering av elpriset i hamntaxan
Förslag till beslut





Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget till att räkna upp elpriset i
hamntaxan med 1 krona från och med 1 januari 2023 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Hamnavdelningens kunder som köper el består i huvudsak av Destination Gotland
och Kustbevakningen samt bodägare och båtägare. Den el som används till
landelanslutningen i färjeläge 5-7, enligt miljödom, berörs ej av denna prisjustering.
Alla priser nedan är exkl. moms.
Elprisavtalet idag innebär att 59% av elförbrukningen köps in av Region Gotland till
ett pris av 39,1 öre/kWh. Resterande 41% är ett rörligt elpris.
Nästa år kommer det fasta priset vara 39,5 öre men bara 30% av förbrukningen
binds till detta pris, resterande 70% är rörligt.
Under september månad har det rörliga priset varit ca 2,32 kr/kWh. Om vi räknar
med samma pris nästa år, så blir priset för elförbrukningen (2,32 x 0,7) + (0,395 x
0,3) = 1,74 kr /kWh. Till detta kommer nätavgiften som var under september mellan
50 och 70 öre per kWh. (Högre förbrukning medför lägre belopp per kWh.) Det
totala elpriset skulle då hamna mellan 2,24 och 2,44.
Det rörliga priset kan nästa år vara högre än det som var nu under september, men
det kan ju även bli lägre. Förutsatt att priset inklusive nätavgiften landar på 2,50
kr/kWh nästa år ger detta en nettokostnadsförlust för hamnavdelningen med 1,5
mnkr om vi ej gör någon prisjustering.
Det högre elpriset ser ut att hålla i sig när man ser på vad det kostar att binda sitt
elavtal. GEAB har då ett pris på 3,84 kr/kWh fast under ett år, och det rörliga på
2,49 kr/kWh vilket gäller för september. Till det fasta och rörliga elpriset tillkommer
elnätskostnad inklusive energiskatt.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/3180

Bedömning

Med anledning av förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade prisstegringen av
elkostnaden görs den bedömning att hamnavdelningen behöver höja sitt pris för
försäljning av el från nuvarande 1,55 kr per kWh till 2,55 kr per kWh. Någon
ytterligare höjning enligt konsumentprisindex sker ej.
Skulle elpriset skilja sig markant från 2,55 kr/kWh under nästa år får ytterligare
justering göras då, nedåt eller uppåt.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär att Region Gotland kommer att
täcka bedömd kostnadsökning och reducera sin risk om elpriserna blir fortsatt höga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-10-18

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-10-27

TN § 204

Sida 1 (2)

Justering av elpriset i hamntaxan

Ärendenummer: TN 2022/3810
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget till att räkna upp elpriset i
hamntaxan med 1 krona från och med 1 januari 2023 och överlämnar
till regionfullmäktige för beslut.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Hamnavdelningens kunder som köper el består i huvudsak av Destination
Gotland och Kustbevakningen samt bodägare och båtägare. Den el som
används till landelanslutningen i färjeläge 5-7, enligt miljödom, berörs ej av
denna prisjustering.
Alla priser nedan är exkl. moms.
Elprisavtalet idag innebär att 59% av elförbrukningen köps in av Region
Gotland till ett pris av 39,1 öre/kWh. Resterande 41% är ett rörligt elpris.
Nästa år kommer det fasta priset vara 39,5 öre men bara 30% av
förbrukningen binds till detta pris, resterande 70% är rörligt.
Under september månad har det rörliga priset varit ca 2,32 kr/kWh. Om vi
räknar med samma pris nästa år, så blir priset för elförbrukningen (2,32 x 0,7)
+ (0,395 x 0,3) = 1,74 kr /kWh. Till detta kommer nätavgiften som var under
september mellan 50 och 70 öre per kWh. (Högre förbrukning medför lägre
belopp per kWh.) Det totala elpriset skulle då hamna mellan 2,24 och 2,44.
Det rörliga priset kan nästa år vara högre än det som var nu under september,
men det kan ju även bli lägre. Förutsatt att priset inklusive nätavgiften landar
på 2,50 kr/kWh nästa år ger detta en nettokostnadsförlust för
hamnavdelningen med 1,5 mnkr om vi ej gör någon prisjustering.
Det högre elpriset ser ut att hålla i sig när man ser på vad det kostar att binda
sitt elavtal. GEAB har då ett pris på 3,84 kr/kWh fast under ett år, och det
rörliga på 2,49 kr/kWh vilket gäller för september. Till det fasta och rörliga
elpriset tillkommer elnätskostnad inklusive energiskatt.
Bedömning

Med anledning av förändrat elprisavtal nästa år samt den eskalerade
prisstegringen av elkostnaden görs den bedömning att hamnavdelningen
behöver höja sitt pris för försäljning av el från nuvarande 1,55 kr per kWh till
2,55 kr per kWh. Någon ytterligare höjning enligt konsumentprisindex sker ej.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-10-27

Skulle elpriset skilja sig markant från 2,55 kr/kWh under nästa år får ytterligare
justering göras då, nedåt eller uppåt.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär att Region Gotland
kommer att täcka bedömd kostnadsökning och reducera sin risk om elpriserna
blir fortsatt höga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-10-18
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 256

Protokoll
Sida 24 (55)

Revidering av taxa inom Plan- och
bygglagen (PBL)

Ärendenummer: RS 2022/1507
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige beslutar att fastställa förtydligande av taxa för
geografisk informationsutstakning samt att förtydligande och
uppdelning träder i kraft 2023-01-01 i enlighet med gällande
taxebestämmelser.

Sammanfattning

Taxa för grov- och finutstakning är otydlig i prissättningen och bör förtydligas.
Förslaget innebär att taxan redigeras så att det tydligt framgår vad varje enskilt
mätuppdrag kostar samt ett antal redaktionella ändringar i texterna till flera av
punkterna i taxan.
Ändringarna illustreras med röd markering i bilaga 1.
Bedömning

Miljö- och byggnämnden bedömer att förändringarna förtydligar vad för
uppdrag som kan och ska beställas samt att det underlättar beräkning av avgift
för både kund och medarbetare. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.
Regionsstyrelseförvaltningen har inget att invända mot miljö- och
byggnämndens förslag.
Barn- och genusperspektiv – beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet ger oförändrad kostnadstäckning för
miljö- och byggnämnden.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2022-10-18, § 233
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/1507
Datum 26 oktober 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Revidering av taxa inom Plan- och bygglagen (PBL)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar att fastställa förtydligande av taxa för geografisk
informationsutstakning samt att förtydligande och uppdelning träder i kraft
2023-01-01 i enlighet med gällande taxebestämmelser.

Sammanfattning

Taxa för grov- och finutstakning är otydlig i prissättningen och bör förtydligas.
Förslaget innebär att taxan redigeras så att det tydligt framgår vad varje enskilt
mätuppdrag kostar samt ett antal redaktionella ändringar i texterna till flera av
punkterna i taxan.
Ändringarna illustreras med röd markering i bilaga 1.
Bedömning

Miljö- och byggnämnden bedömer att förändringarna förtydligar vad för
uppdrag som kan och ska beställas samt att det underlättar beräkning av avgift
för både kund och medarbetare. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.
Regionsstyrelseförvaltningen har inget att invända mot miljö- och
byggnämndens förslag.
Barn- och genusperspektiv – beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet ger oförändrad kostnadstäckning
för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Skiss över hur taxan ser ut idag och med röd färg inlagd hur den förändras.
Miljö- och byggnämnden 2022-10-18, § 233

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Miljö- och byggnämnden

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Erik Lind, enhetschef Geografisk Information

Ärende MBN 2022/2689
Datum 26 september 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Miljö- och byggnämnden

Revidering av taxa inom Plan- och bygglagen (PBL)
Förslag till beslut



Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att
fastställa förslag till förtydligande av taxan för Geografisk Informations
utstakning.



Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att
förtydligande och uppdelning träder i kraft 2023-01-01 i enlighet med
gällande taxebestämmelser.

Sammanfattning

Taxan för grov- och finutstakning är otydlig i prissättningen och bör
förtydligas.
Förslaget innebär att taxan redigeras så att det tydligt framgår vad varje enskilt
mätuppdrag kostar samt ett antal redaktionella ändringar i texterna till flera av
punkterna i taxan. Ändringarna illustreras med röd markering i bilaga 1.
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till ändringen är att det under de senaste två åren tillkommit nya
mätningsingenjörer och att de tillsammans med kunder tolkat taxan olika.
Syftet med ändringen är dels att förtydliga vad grovutstakning respektive
finutstakning kostar var för sig och dels att skapa en entydig tolkning av hur
taxan för grov- och finutstakning ska beräknas.
Idag är taxan skriven så att grov- och finutstakning är sammanslagen under Q1
Nybyggnation 1-4 punkter. Eftersom grovutstakning aldrig är kravställd i bygglov
är det bättre att dela upp taxan så att det framgår vad varje enskilt uppdrag
kostar. Vidare har det varit otydligt om priset på grovutstakning ändras
beroende på hur många punkter som stakas ut. Det är kutym på enheten att
tolka det som att grovutstakningen har ett fast pris medan finutstakning har ett
pris på ytterligare punkter efter de första fyra. Förslaget förtydligar kostnaden
per punkt och att grovutstakning är ett fast pris.
Vidare utförs även ett antal mindre redaktionella ändringar.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende MBN 2022/2689
Sida 2 (2)

Bedömning

Förvaltningen bedömer att förändringarna förtydligar vad för uppdrag som kan
och ska beställas samt att det underlättar beräkning av avgift för både kund och
medarbetare. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen.
Barn- och genusperspektiv – beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet ger oförändrad kostnadstäckning för
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Skiss över hur taxan ser ut idag och med röd färg inlagd hur den förändras.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-26

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen.

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-10-18

MBN § 233

Sida 1 (2)

Revidering av taxa inom Plan- och
bygglagen (PBL)

Ärendenummer: MBN 2022/2689
Paragraf föregående instans: MBN AU § 303
Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa
förslag till förtydligande av taxan för Geografisk Informations utstakning.
Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att
förtydligande och uppdelning träder i kraft 2023-01-01 i enlighet med gällande
taxebestämmelser.
Sammanfattning

Taxan för grov- och finutstakning är otydlig i prissättningen och bör
förtydligas.
Förslaget innebär att taxan redigeras så att det tydligt framgår vad varje enskilt
mätuppdrag kostar samt ett antal redaktionella ändringar i texterna till flera av
punkterna i taxan. Ändringarna illustreras med röd markering i bilaga 1.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att förändringarna förtydligar vad för uppdrag som kan
och ska beställas samt att det underlättar beräkning av avgift för både kund och
medarbetare. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen.
Barn- och genusperspektiv – beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet ger oförändrad kostnadstäckning för
miljö- och byggnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Erik Lind, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till arbetsutskottets bedömning.
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa
förslag till förtydligande av taxan för Geografisk Informations utstakning.
Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att
förtydligande och uppdelning träder i kraft 2023-01-01 i enlighet med gällande
taxebestämmelser.

Digital justering

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-10-18

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 Skiss över hur taxan ser ut idag och med röd färg inlagd hur den
förändras.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-26
Skickas till

Regionstyrelsen.

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Nuläge:

Nyläge:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 257

Protokoll
Sida 25 (55)

Revidering av avgift för ansökan om
godkännande av fristående förskolor
och vissa fristående fritidshem

Ärendenummer: RS 2022/1374
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

•

Regionfullmäktige beslutar att avgiften för den som ansöker om
godkännande att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem
genom nyetablering förblir oförändrad till nästa revidering som sker
2024.
Regionfullmäktige beslutar att avgiften för den som ansöker om
utökning av befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa
fritidshem förblir oförändrad till nästa revidering som sker 2024.

Sammanfattning

2019-01-01 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det infördes skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. För Region Gotlands del innebar de skärpta kraven en skyldighet
att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan
om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i
skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i
samband med ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa
fritidshem samt vid utökning av befintlig verksamhet från och med 1 januari
2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägar- och ledningsprövning
innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 97 att:
•
•
•

Digital justering

Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att
starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig
verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna
ansökningar efter detta datum. Avgifterna ska revideras vartannat år,
med början 2022, och beslutas av regionfullmäktige.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Bedömning

Barn- och utbildningsnämnden ser inte att förvaltningens kostnader för
handläggningen kommer att öka och föreslår därför att avgifterna inte
förändras vid denna revidering.
Regionsstyrelseförvaltningen har inget att använda mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-14, § 83
Regionsstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-21

Digital justering

Protokoll
Sida 26 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/1374
Datum 21 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Revidering av avgift för ansökan om godkännande av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige





Regionfullmäktige beslutar om att avgiften för den som ansöker om
godkännande att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem
genom nyetablering förblir oförändrad till nästa revidering som sker
2024.
Regionfullmäktige beslutar om att avgiften för den som ansöker om
utökning av befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa
fritidshem förblir oförändrad till nästa revidering som sker 2024.

Sammanfattning

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det infördes skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. För Region Gotlands del innebar de skärpta kraven en skyldighet
att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan
om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i
skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i
samband med ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa
fritidshem samt vid utökning av befintlig verksamhet från och med 1 januari
2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägar- och ledningsprövning
innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 97 att:
Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att
starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig
verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna
ansökningar efter detta datum. Avgifterna ska revideras vartannat år,
med början 2022, och beslutas av regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Barn- och utbildningsnämnden ser inte att förvaltningens kostnader för
handläggningen kommer att öka och föreslår därför att avgifterna inte
förändras vid denna revidering.
Regionsstyrelseförvaltningen har inget att invända mot Barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Bedömning

Barn- och utbildningsnämnden ser inte att förvaltningens kostnader för
handläggningen kommer att öka och föreslår därför att avgifterna inte
förändras vid denna revidering.
Regionsstyrelseförvaltningen har inget att använda mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-14, § 83

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Författningssamlingen
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1374
Sida 2 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-09-14

BUN § 83

Sida 1 (2)

Revidering av avgift för ägar- och
ledningsprövning fristående förskola
och vissa fritidshem

Ärendenummer: BUN 2022/135
BUN AU § 59

Barn- och utbildningsnämndens beslut





Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgift om 20 000 kr för den
som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller
vissa fritidshem genom nyetablering förblir oförändrad till 1 september
2024.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgift om 10 000 kr vid
ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en fristående
förskola eller vissa fritidshem förblir oförändrad till 1 september 2024.

Sammanfattning

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det infördes skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. För Region Gotlands del innebar de skärpta kraven en skyldighet
att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan
om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i
skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i
samband med ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa
fritidshem samt vid utökning av befintlig verksamhet från och med 1 januari
2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägar- och ledningsprövning
innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15 (RF §97) att:





Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att
starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig
verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna
ansökningar efter detta datum.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige.
Forts…

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-09-14

Forts. BUN §83:
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser inte att förvaltningens kostnader
för handläggningen kommer att öka och föreslår därför att avgifterna inte
förändras vid denna revidering.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgift om 20 000 kr för den
som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller
vissa fritidshem genom nyetablering förblir oförändrad till 1 september
2024.
 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgift om 10 000 kr vid
ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en fristående
förskola eller vissa fritidshem förblir oförändrad till 1 september 2024.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RF §97 2020-06-15
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02
Skickas till
Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 258

Protokoll
Sida 27 (55)

Revisionsrapport räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/1343
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Återrapporteringen godkänns.
De åtgärder som föreslås i återrapporteringen som startats upp ska
fullföljas och övriga ska genomföras.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltingen fick i uppdrag att återrapportera gällande
KPMG:s rekommendationer från rapporten ”Översiktliga granskning
av styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten”. Återapportering skall
ske innan 2022-12-13 till regionstyrelsen.
Nedan redovisas planerade och påbörjade åtgärder relaterat till rapportens
rekommendationer.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltingen fick i uppdrag att återrapportera gällande
KPMG:s rekommendationer från rapporten ”Översiktliga granskning
av styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten”. Återapportering skall
ske innan 2022-12-13 till regionstyrelsen.
I den översiktliga granskningen av styrning och intern kontroll inom
räddningstjänsten fram går det att räddningstjänsten i huvudsak når upp till det
lagkrav som finns för verksamheten utifrån arbetet om skydd mot olyckor och
det räddningstjänstens handlingsprogram som Region Gotland beslutat.
I rapporten finns rekommendationer att
•
•
•
•

arbeta med risk och väsentlighetsanalys avseende räddningstjänsten,
tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi för räddningstjänsten,
fortsatt följa räddningstjänstens redovisning av ekonomi och
ekonomiskt resultat,
arbeta strategiskt med Region Gotlands kommunikationspolicy för att
säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation”.

Förslag till åtgärder och redovisning av påbörjat arbete
Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan tar utgångspunkt i de
processer som förekommer i verksamheten. Vilka processer som ska
kontrolleras och vilka kontrollmoment som ska genomföras har valts ut utifrån
en risk- och konsekvensanalys som har genomförts tillsammans med
förvaltningens enhetschefer så även räddningschefen.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Räddningstjänstens resultat skickas vidare till regionstyrelseförvaltningen som
utgör en del i regionstyrelsens interkontrollplan
Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan under ledning av
räddningschef och HR-chef kommer att startas upp under 2022/2023.
Den omorganisation som nu sker inom räddningstjänsten kommer ge ett
positivt resultat inom ekonomi. Dock inte troligt att en ekonomi i balans kan
uppnås utan översyn av budgetramen. Genomlysning av räddningstjänstens
ekonomi och bemanning , RS 2022/95 redovisar ekonomiskt utfall i
förhållande till budget under åren 2016-2021 vilket pekar på den svårigheten.
Kommunikatörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram
en ny kommunikationsplan för hela förvaltningen där räddningstjänsten ingår
för att säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation.
Arbetet startas upp med en nulägesanalys.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen ekonomichef och Lise Langseth,
samhällsbyggnadsdirektör, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport. KPMG 2022-09-08
Regionsstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26

Digital justering

Protokoll
Sida 28 (55)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Lars-Göran Uddholm, räddningschef

Ärende RS 2022/1342
Datum 26 oktober 2022
Sida 1 (2)

Ssldfj

Mottagare
Regionstyrelsen

Återrapportering räddningstjänsten
Förslag till beslut




Återrapporteringen godkänns.
De åtgärder som föreslås i återrapporteringen som startats upp ska
fullföljas och övriga ska genomföras.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltingen fick i uppdrag att återrapportera gällande
KPMG:s rekommendationer från rapporten ”Översiktliga granskning av
styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten”. Återapportering skall ske
innan 2022-12-13 till regionstyrelsen.
Nedan redovisas planerade och påbörjade åtgärder relaterat till rapportens
rekommendationer.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltingen fick i uppdrag att återrapportera gällande
KPMG:s rekommendationer från rapporten ”Översiktliga granskning av
styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten”. Återapportering skall ske
innan 2022-12-13 till regionstyrelsen.
I den översiktliga granskningen av styrning och intern kontroll inom
räddningstjänsten fram går det att räddningstjänsten i huvudsak når upp till det
lagkrav som finns för verksamheten utifrån arbetet om skydd mot olyckor och
det räddningstjänstens handlingsprogram som Region Gotland beslutat.
I rapporten finns rekommendationer att





arbeta med risk och väsentlighetsanalys avseende räddningstjänsten
tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi för räddningstjänsten
fortsatt följa räddningstjänstens redovisning av ekonomi och
ekonomiskt resultat
arbeta strategiskt med Region Gotlands kommunikationspolicy för att
säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation”

Förslag till åtgärder och redovisning av påbörjat arbete
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1342
Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan tar utgångspunkt i de
processer som förekommer i verksamheten. Vilka processer som ska
kontrolleras och vilka kontrollmoment som ska genomföras har valts ut utifrån
en risk- och konsekvensanalys som har genomförts tillsammans med
förvaltningens enhetschefer så även räddningschefen. Räddningstjänstens
resultat skickas vidare till RSF som utgör en del i regionstyrelsens
interkontrollplan
Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan under ledning av
räddningschef och HR-chef kommer att startas upp under 2022/2023.
Den omorganisation som nu sker inom räddningstjänsten kommer ge ett
positivt resultat inom ekonomi. Dock inte troligt att en ekonomi i balans kan
uppnås utan översyn av budgetramen. Genomlysning av räddningstjänstens
ekonomi och bemanning , RS 2022/95 redovisar ekonomiskt utfall i
förhållande till budget under åren 2016-2021 vilket pekar på den svårigheten.
Kommunikatörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram
en ny kommunikationsplan för hela förvaltningen där räddningstjänsten ingår
för att säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation.
Arbetet startas upp med en nulägesanalys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översiktlig granskning av styrning och intern kontroll inom
räddningstjänsten

Förvaltningsdirektör
Lise Langseth
Skickas till
registrator-rs@gotland.se
Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG;
mats.lundberg@kpmg.se
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1

Sammanfattning
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att genomföra en översiktlig
granskning av styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2022.
Granskningens syfte har varit att bedöma om räddningstjänsten når upp till de krav
som finns för verksamheten genom en översiktlig granskning av styrning och intern
kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att räddningstjänsten i
huvudsak når upp till de lagkrav som finns för verksamheten utifrån arbete om skydd
mot olyckor och det handlingsprogram för räddningstjänst som Region Gotland
upprättat. Dock finns utvecklingspotential avseende den interna styrningen och
kontrollen bland annat arbeta mer med systematisk riskanalys och internkontrollplan,
arbeta med åtgärder för att nå ekonomi i balans samt arbete med strategisk
kompetensförsörjning.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att

2

-

arbeta med risk och väsentlighetsanalys avseende räddningstjänsten

-

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi för räddningstjänsten

-

fortsatt följa räddningstjänstens redovisning av ekonomi och ekonomiskt
resultat

-

arbeta strategiskt med Region Gotlands kommunikationspolicy för att
säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation

Bakgrund
Räddningstjänstens verksamhet består av att skydda människor och egendom.
Uppdraget regleras främst genom lag (2003:778) om skydd mot olyckor och
förordning (2004:789) om skydd mot olyckor.
Dagens räddningstjänst har uppgifter som sträcker sig över ett brett
verksamhetsområde. Från att identifiera och analysera risker som finns, till att
utföra insatser i akuta skeden vid brand och olika andra olyckor. En stor del av
verksamheten inriktas numera även på utbildningar i brandberedskap för företag,
offentligt anställda, organisationer och alla invånare i regionen.
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
räddningstjänstens styrning och intern kontroll.
2
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Intern styrning och kontroll handlar i huvudsak om att säkerställa att verksamheten
bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, att det finns en tillfredsställande ledning
och styrning av verksamheten och att ändamålsenliga rutiner och processer finns som
stöd. För att systematiskt arbeta med intern kontroll bör riskanalys genomföras och en
internkontrollplan upprättas.
Under hösten 2021 genomförde KPMG en översiktlig granskning av regionstyrelsens
och samtliga nämnders rutiner och arbete med intern kontroll. Granskningen visade
bland annat att regionstyrelsen, och majoriteten av nämnderna, har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential samt att
det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalys.1

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med denna granskning har varit att bedöma om
räddningstjänsten når upp till de krav som finns för verksamheten genom en översiktlig
granskning av styrning och intern kontroll.
I syfte att besvara den övergripande revisionsfrågan har ett antal delfrågor formulerats.
•

Arbetar räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt för att leva upp till lag
(2003:778) om skydd mot olyckor avseende både det övergripande arbetet och
det operativa arbetet?

•

Sker räddningstjänstens arbete med förebyggande insatser på ett utifrån
lagstiftningen tillfredsställande sätt?

•

Vilka riskinventeringar genomförs och hur bedöms och kommuniceras detta till
förtroendevalda för eventuell prioritering?

•

Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till policy och
direktiv?

•

Är räddningstjänstens interna kontroll tillräcklig?

•

Fullgör regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden sin roll och sitt ansvar som
politisk nämnd på ett tillfredsställande sätt?

•

Finns en tillfredställande ledning och styrning av organisationen?

•

Sker räddningstjänstens arbetsmiljöarbete på ett tillfredsställande sätt?

•

Sker arbetet för att säkerställa personalförsörjningen på ett tillfredsställande
sätt?

Granskningen avser ansvarsprövning av regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden.

1

KPMG rapport Granskning av intern kontroll Region Gotland
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2.2

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar
med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.
Granskningen omfattar verksamhetsåret 2022 och är avgränsad till att omfatta Region
Gotlands räddningstjänst i normalläge.
Samtliga tjänstepersoner har erbjudits möjlighet att sakgranska ett utkast av
granskningsrapporten.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller:
•

Kommunallagen kap 6 § 6

•

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

•

Handlingsprogram för räddningstjänst 2022–2023, Region Gotland

•

Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

•

Reglemente för Regionstyrelsen

•

Reglemente för Miljö- och byggnämnden

2.4

Styrande dokument för räddningstjänsten

2.4.1

Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (och SFS 2020:882)
3 kap. 7 § En kommun skall ansvara för räddningstjänst inom kommunen, om inte
annat följer av 4 kap. 1–6 §§.
Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för
räddningstjänst.
3 kap. 8 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet
ska kommunen ange
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser, och
3. förmågan att
a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och
4
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d) utöva ledning i räddningstjänsten.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla
förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd
beredskap.
Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar
i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av
förändringarna.

2.4.2

Handlingsprogram för räddningstjänst 2022–2023, Region Gotland
Enligt 3 kap. 8 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett
handlingsprogram för räddningstjänst vilket ska innehålla mål för verksamheten.
Handlingsprogrammet ska innehålla de risker och risk för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt hur verksamheten är ordnad
och hur den planeras.
Region Gotlands handlingsprogram för räddningstjänst 2022–20232 antogs av
regionfullmäktige den 13 december 2021.
I handlingsprogrammet har Region Gotland listat åtta särskilda målsättningar: Region
Gotland ska arbeta med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas och
andra aktörers förmåga att förebygga och agera vid skador orsakade av bränder och
andra olyckor, se till att riskgrupper har ett bra brandskydd, att samhället byggs hållbart
avseende brandskydd och riskhänsyn, att räddningstjänsten har en stark förebyggande
och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad efter riskbilden, att
räddningstjänsten arbetar för ökad förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap, att
minska antalet bränder och skador till följd av bränder i bostäder, att Region Gotland
har för avsikt att utveckla sin räddningstjänstverksamhet genom att larma fler resurser
än den egna organisationen vid vissa typer av insatser när så är lämpligt samt att
räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och kunna genomföra detta på ett effektivt sätt.
Räddningstjänsten beskriver i handlingsprogrammet att det övergripande
säkerhetsarbetet handlar om inventering av risker, värdering av risker och
förebyggande av risker dels inom den egna organisationen dels i det lokala geografiska
området. Avsnittet tar också upp räddningstjänstens förmåga att hantera riskerna, dvs.
de olyckor som kan inträffa där förmåga beskrivs som möjligheten att vid en olycka
åstadkomma effekter genom att positivt påverka utfallet av skador på liv och hälsa,
egendom och miljö.
I det regionala handlingsprogrammet beskrivs att den största utmaningen i
verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten samtidigt som
verksamheten hela tiden måste vara vaksam på att gradvis anpassas efter nya
2

RS 2021/101
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förutsättningar och risker vilket kan avhjälpas med regelbunden fortbildning av
medarbetare, kontinuerlig övningsverksamhet och att ha utgångspunkt i de behov som
finns vid aktuellt tillfälle.
Handlingsprogrammet beskriver även risk och olyckor inom kommunens geografiska
område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de kan förväntas inträffa och
förväntade konsekvenser om de inträffar. Tre mer framträdande risker/riskområden har
identifierats vid bedömning att kunna leda till stora eller komplexa olyckor. Dessa är
Hansestaden Visby, Visby hamn, och omfattande mark- och skogsbränder.

2.4.3

Riktlinjer för intern kontroll Region Gotland
Enligt Region Gotlands riktlinjer för intern kontroll3 ska varje nämnd inom sitt respektive
verksamhetsområde styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet. Riktlinjer
för intern kontroll antogs av regionstyrelsen 2022-01-26.
Enligt riktlinjerna ska varje nämnd som grund för planering, prioritering och uppföljning
av det interna kontrollarbetet genomföra riskanalys. Riktlinjerna föreskriver att de
riskområden som bedöms ha hög sannolikhet för att inträffa och som skulle få stora
konsekvenser, ska prioriteras i arbetet med intern kontroll. Därtill framgår att det är
viktigt att riskanalysen dokumenteras.
Enligt riktlinjen har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att det finns
en god intern kontroll samt ett ansvar att utfärda anvisningar och riktlinjer inom olika
områden.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna och Region
Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det ska med rimlig
säkerhet säkerställas att följande mål uppnås:
▪

Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet

▪

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

▪

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs, i korthet, på följande sätt i
riktlinjen:

3

▪

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att det finns
en god intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att utfärda anvisningar och
regelverk samt följa nämndernas verksamhet.

▪

Nämnderna har det yttersta ansvaret för en god intern kontroll och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. De ska säkerställa att
övergripande policyer och riktlinjer iakttas och ska vid behov utforma ytterligare
tillämpningsanvisningar.

RS 2021/581, Riktlinjer för intern kontroll, Regionstyrelsen, sammanträdesdatum 2022-01-26
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▪

Förvaltningschef ansvarar för att inom nämndens verksamhetsområde
säkerställa att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschefen ska årligen rapportera till
nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister som kan få
rättsliga följder ska omedelbart åtgärdas och rapporteras till nämnden.

▪

Övriga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll, samt
informera anställa om reglernas och anvisningarnas innebörd. Brister i den
interna kontrollen ska rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig
person. Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omgående rapporteras till
förvaltningschef.

▪

Övriga anställda ska följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
eller befarade oegentligheter som upptäcks i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig person.

3

Ansvar och roller

3.1.1

Regionstyrelsen
Enligt reglemente för regionstyrelsen (RS) leder och samordnar regionstyrelsen
regionens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Regionstyrelsen har därtill helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Styrelsen ska genom uppföljning tillse fullmäktiges fastställda
kvalitetskrav, mål och riktlinjer och ekonomi. Vidare ska styrelsen följa hur den interna
kontrollen sköts i nämnderna. I enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden ansvarar regionstyrelsen för att tillhandahålla en
visselblåsarfunktion.4
Räddningstjänstens verksamhet omfattas i huvudsak av reglementet för
regionstyrelsen: Enligt 29 § framgår att regionstyrelsen har ansvar för de uppgifter
som enligt lag ska fullgöras av en nämnd som svarar för räddningstjänst och ansvarar
bland annat för regionens uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor om
räddningstjänst samt brandförebyggande verksamhet. Uppgifter som ingår är att
ansvara för effektiv räddningstjänst i hela regionen, ansvara för information och
utbildning inom brandskydd, ansvara för att handlingsprogram för räddningstjänst finns
och är uppdaterat samt vara delaktig i arbetet med att samordna krisberedskap och
planering av höjd beredskap och civilt försvar.5
Räddningstjänstens ekonomi och budget rapporteras till regionstyrelsen per tertial samt
vid del- och helår.

4
5

Författningssamling för Region Gotland, Reglemente för regionstyrelsen
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3.1.2

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden (MBN) ansvarar för frågor om bland annat miljö- och
hälsoskydd och bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen är nämndens förvaltning vari
räddningstjänsten på Gotland organisatoriskt ingår. Räddningstjänsten omfattas till
exempel av förvaltningens verksamhetsplan för 2022.
I reglementet för miljö- och byggnämnden fastslås att samhällsbyggnadsförvaltningen
svarar inför regionstyrelsen för förvaltning av uppgifter som utförs enligt 29 § i
regionstyrelsens reglemente6 dvs. vilket nämns i avsnittet ovan (3.1.1).
Regionstyrelsen är dock ansvarig nämnd/styrelse avseende räddningstjänsten i Region
Gotland.

4

Resultat av granskningen

4.1

Ledning och styrning

4.1.1

Regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden
I granskningen framkommer att regionstyrelsen utgör den huvudsakliga politiska
styrningen av räddningstjänsten. I respektive reglemente (RS och MBN) framgår att
regionstyrelsen har ansvar för de uppgifter som enligt lag ska utföras av
räddningstjänst.
Räddningstjänsten är dock organisatoriskt placerad i samhällsbyggnadsförvaltningen
och ingår till exempel i rapporteringen av förvaltningens verksamhetsberättelse.
Rapportering av ekonomi och resultat i tertialrapport, delårsrapport samt muntliga
redogörelser sker dock i huvudsak till regionstyrelsen.

4.1.2

Räddningstjänstens uppdrag och dagligt räddningstjänstarbete
Av verksamhetsplan för 2022 framgår att räddningstjänstens grunduppdrag är att
säkerställa att Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
och olyckor året om.7 Räddningstjänsten ansvarar för att per delår rapportera antal
utryckningar, antal sjukvårdsuppdrag, antal larm, antal planerade inspektioner/
tillsynsärenden samt antal förelägganden med bäring på grunduppdraget.
Det framgår av regionens handlingsprogram för räddningstjänsten att regionen håller
på att ta fram en mer detaljerad beskrivning av Region Gotlands risker avseende
arbetet under höjd beredskap. Inom ramen för krissamverkan Gotland finns en struktur
för samverkan mellan olika aktörer vid samhällsstörningar som kommer att utvecklas
för höjd beredskap under det kommande året. Regionen skriver även att de väntar

6
7

Författningssamling för Region Gotland, Reglemente för miljö- och byggnämnden, 2020-01-01
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhetsplan 2022
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inriktning samt ekonomiska resurser från staten/MSB för planering av det civila
försvaret, inklusive räddningstjänst under höjd beredskap.
Räddningstjänstens förebyggande arbete grundar sig bland annat på information,
rådgivning om förebyggande av brand, tillsyn, råd och anvisningar. Övriga
förebyggande åtgärder är som biträde till polis, byggnadsnämnd och
byggnadsinspektörer i olika ärenden.
I intervjuer framkommer att regionstyrelsen har tagit aktiv del i framtagandet av
handlingsprogrammet samt att ledamöter har beretts tillfälle att lära sig mer om
relevant lagstiftning och de områden som handlingsprogrammet behandlar.

4.1.3

Ledning och styrning
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningschef för
räddningstjänsten samt respektive stationschef leder räddningstjänstens uppdrag på
tjänstepersonsnivå. Därutöver finns stödfunktioner så som till exempel personal/HR
samt ekonomicontroller samt för verksamheten utsedda skyddsombud. Såväl
förvaltningschef som räddningschef har tillträtt under senare delen av våren 2022 och
är således relativt nya i uppdraget. Det finns i dagsläget ingen tillsvidareanställd ny
räddningschef, men för att klara uppdraget har regionen anställt en chef som en
interimslösning över ett år.
I uppdraget som räddningschef ingår att rapportera dels skriftligt dels muntligt till
regionstyrelsen avseende ekonomi och verksamhet vilket ska ske med regelbundenhet
tertial, delår och helår.
Räddningstjänstens verksamhet omfattar ett stort antal anställda och ett antal
räddningsstationer. I intervjuer framkommer från flera respondenter att det efterfrågas
en tydligare ledning och styrning av verksamheten. I intervju framkommer bland annat
att det önskas tydligare information från ledning till medarbetare, större transparens
och fokus på att skapa en gemensam känsla inom organisationen eftersom de
anställda arbetar under olika förutsättningar, vissa i stadsmiljö, vissa på landsbygd,
vissa heltid och andra i beredskap.

4.2

Riskhantering och internkontrollplan
I intervjuer med företrädare för verksamheten framgår att det inte finns något
systematiskt arbete med riskanalys, dokumentation av risker och sammanställning av
internkontrollplan i räddningstjänstens verksamhet utifrån sannolikhet och konsekvens.
Interkontrollplan finns dock på övergripande nivå och omfattar
samhällsbyggnadsförvaltningen generellt. De områden som i huvudsak lyfts där är
intern kontroll avseende ekonomi.

4.2.1

Ekonomi i balans
Eftersom räddningstjänsten under flera år inte redovisat ekonomi i balans har
regionstyrelsen särskilt efterfrågat en granskning av räddningstjänstens ekonomi och
9
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en genomlysning har gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen under 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen/räddningstjänsten fick i maj i uppdrag av
regionstyrelsen att inkomma med fördjupad analys om åtgärder som ger möjlighet att
bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2022.8 Vi har tagit del av nämnda
protokoll samt det protokoll som upprättades vid återrapportering per augusti.9
Av de protokoll som vi tagit del av framkommer att regionstyrelsen uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en analys och inkomma med förslag på
åtgärder för att utveckla och bedriva räddningstjänstens verksamhet inom beslutad
budgetram. Regionstyrelsens arbetsutskott uppger att budgetramen för
räddningstjänsten varit relativt lika under perioden 2016–2021. Den totala ökningen har
varit 1,1 mnkr. Budgeterade kostnader för personal har dock under samma period totalt
ökat med 6,8 mnkr och utfallet har överskridits för respektive år. Utskottet uppger
vidare att eftersom personalkostnaderna tagit en större andel av den totala budgeten
har övriga kostnader budgeterats för lågt för att uppnå en budget i balans.10
Det framkommer i avstämning med förtroendevalda att det funnits, och finns,
svårigheter att följa den rapportering om ekonomi och verksamhet som
räddningstjänsten redovisat. I avstämning med förtroendevalda framhålls att
redovisning inte alltid följt samma disposition/rapporteringsstruktur som övriga
förvaltningars.
I granskningen framkommer att en av de huvudsakliga anledningarna till att
räddningstjänsten under flera år redovisat underskott beror på att bemanningen i Slite
är budgeterad som räddningstjänstpersonal i beredskap men bemannas av
heltidspersonal. Räddningstjänsten uppger att det finns rekryteringssvårigheter av
räddningstjänstpersonal i beredskap och för att klara uppdraget har detta blivit en
lösning. Ett särskilt avsnitt om bemanning återfinns i avsnitt 4.2.5.

4.2.2

Risker i arbetet
I granskningen har även efterfrågats hur risker i räddningstjänstens verksamhet, utöver
ekonomi och resultat i balans, hanteras. I intervjuer framkommer att bedömning av
risker i det egna arbetet är något som verksamheten och den enskilde brandmannen
arbetar med kontinuerligt utifrån situation och vilka insatser som krävs. I det operativa
arbetet lyfts rökdykning samt arbete på hög höjd fram som huvudsakliga
arbetsmiljörisker.

4.2.3

Händelserapport och avvikelsehantering
Vid avslut av ett uppdrag skrivs en händelserapport med bland annat exakt tidpunkt för
start (samt avslut) av uppdrag, orsak till händelse, typ av larm, händelseförlopp, vilka
resurser som krävts samt vilka arbetsmiljörisker som identifierats i samband med

RS AU § 65, 2022/491
Regionstyrelsens arbetsutskott, ärendenr RS 2022/491, sammanträdesdatum 2022-08-17
10 Ibid.
8
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detta.11 Eventuella avvikelser som identifierats dokumenteras därtill i
rapporteringssystemet Ritisk, ett IT-verktyg för avvikelsehantering.
I granskningen framkommer att räddningstjänstens skyddsombud sammanställer
rapporterade avvikelser och vidarerapporterar till förvaltningschef och HR. Utöver
avvikelser i arbetet finns regelbunden rapportering av exempelvis personalfrågor,
sjukfrånvaro och personalomsättning.

4.2.4

Rapporteringsvägar
I granskningen framkommer att rutiner för att rapportera bisysslor finns. Heltidsanställd
personal rapporterar status om bisysslor årligen.
För att rapportera oegentligheter finns en regiongemensam visselblåsarfunktion. I
intervjuer framkommer att kännedom om denna samt närliggande riskområden så som
uppförandekod och risk för oegentligheter uppges kunna bli bättre.

4.2.5

Bemanning
För att kunna hantera grunduppdraget krävs tillräcklig tillgång till personal med rätt
kunskap och kompetens. I syfte att hantera risken tillämpas kontinuerlig fortbildning
och övningsverksamhet för medarbetare.
En av de främsta utmaningarna för räddningstjänsten på Gotland såväl som nationellt12
är kompetensförsörjning. Merparten av de anställda i räddningstjänsten på Gotland
utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap13 och ett lägre antal brandmän är
anställda på heltid. Räddningstjänsten på Gotland består av drygt 170 medarbetare
fördelat på tio stationer. Majoriteten av medarbetarna är beredskapspersonal med
annan huvudsaklig sysselsättning. Räddningstjänstpersonal i beredskap är i huvudsak
verksamma på de stationer som är belägna i landsbygd och heltidspersonal vid
räddningstjänsten i Visby. Räddningstjänsten består förutom heltidsstationen i Visby av
sex deltidsstationer och tre så kallade beredskapsvärn.
Med heltidsanställd personal menas att personalen arbetar på brandstationen. Med
beredskapsstation menas räddningspersonal i beredskap som har en
huvudarbetsgivare men har beredskap vid räddningstjänsten och kommer vid larm.
Med frivillig personal i räddningsvärn menas att de kommer vid larm om de har
möjlighet. Regionen uppger i handlingsprogrammet att räddningsvärnen har en
nästintill 100 procentig närvaro vid larm.
En förutsättning för att vara verksam som räddningspersonal i beredskap är att bo och
arbeta på orten för att med kort framförhållning kunna infinna sig vid larm.

KPMG har i samband med granskningen fått ta del av dels exempel på händelserapport dels statistik
över registrerade händelser åren 2016–2021.
12 SKR, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, Arbetsgivarbloggen, publicerad 2022-03-18. Nedladdad 202208-17: Enligt SKR uppger var tredje räddningstjänst att det finns svårigheter med kompetensförsörjning av
räddningspersonal i beredskap/beredskapsbrandmän.
13 Räddningspersonal i beredskap, tidigare kallat deltidsbrandmän, har en annan huvudarbetsgivare men
arbetar i beredskap inom räddningstjänsten och kommer vid larm.
11
11
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I handlingsprogrammet för räddningstjänsten lyfts personalomsättning som en risk.
Fullmäktige menar att personalomsättning och bristande tillgång på personal medför att
räddningstjänstens kunskap och kompetens som byggts upp över tid medför
utmaningar att kunna upprätthålla kompetens och därmed hantera verksamhetens
uppdrag.
Problem med personalomsättning bekräftas också i flera intervjuer. Det framkommer
bland annat att en av utmaningarna består i att behålla den personal som söker sig till
räddningstjänsten samt att det också varit en hög personalomsättning under ett antal
år. Brandmän som tjänstgjort några år på Gotland är ur ett arbetsgivarperspektiv
attraktiv arbetskraft för motsvarande arbetsgivare på fastlandet med
kompetensförsörjningsproblematik för räddningstjänsten på Gotland som följd.
I intervju framkommer vidare att det finns rekryteringsproblem även med
räddningstjänstpersonal i beredskap. Det kan vara svårt att hitta brandmän som med
rätt förutsättningar och kompetens kan anställas vid någon av de beredskapsstationer
som finns runt om Gotland vilket medfört att förvaltningen behövt hitta andra alternativa
lösningar för att hantera uppdraget. Exempelvis kan nämnas att räddningstjänsten i
enligt budget ska bemannas av räddningstjänstpersonal i beredskap vid stationen i
Slite men rekryteringssvårigheter av denna kategori har medfört att stationen
bemannas av heltidsbrandmän. Mot bakgrund av detta beräknas räddningstjänstens
personalkostnader bli högre än budget för helåret 2022. Av granskningen framkommer
att denna problematik inte är avgränsat till innevarande år utan har funnits som högre
kostnad under en längre tid.
I intervju framkommer att personalomsättningen anses vara en risk för verksamheten.

4.2.6

Kommunikation
För att säkerställa intern kontroll betraktas kommunikation som en förutsättning.
Kommunikation och intern information i en organisation bör vara aktuell, tillgänglig och
begriplig för personal och organisation.14
Enligt Region Gotlands kommunikationspolicy är målet med den interna
kommunikationen att den ska omfatta det som krävs för att varje medarbetare ska
kunna sköta sitt dagliga arbete, ha kunskap om övergripande verksamhetsplanering,
förändringar och/eller det som krävs för att förmedla en kultur, det synsätt och de
värderingar som råder inom organisationen.15 Ett verktyg för detta är intranätet där det
kommuniceras nyheter, styrdokument och information gällande anställning etc. Utöver
intranät ska samtliga anställda också tilldelas e-postadress för kommunikation.
I flera av intervjuerna framkommer att information på intranätet kan vara svår att
navigera till varför ett särskilt avsnitt med månadsanteckningar sammanfattar
information som riktar sig till räddningstjänsten.
I verksamhetsberättelsen framkommer att medarbetarundersökningen har visat att det
bland annat efterfrågas tydligare kommunikation och tydlighet i arbetet inom
14
15

Se t.ex. SKR, Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling, 2018
Regionstyrelsen, Kommunikationspolicy, KS 2008:499, 2022-04-22
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förvaltningen och på räddningstjänsten varför åtgärder så som att i större utsträckning
kommunicera via intranätet, via e-post och via arbetsplatsträffar för bättre
kommunikation.
I granskningen framkommer dock risk för att förutsättningarna för kommunikation inom
verksamheten ser olika ut och att möjligheterna till information för
räddningstjänstpersonal i beredskap skiljer sig åt mot de som har en heltidsanställning.
Tillgång till dator via stationen och vana av att till exempel hantera och navigera på
intranät samt tillhörande e-postadress, och därmed tillgodogöra sig relevant
information, kan se olika ut för de båda grupperna. Det framkommer exempelvis
uppfattning om att informationen om intranät och e-post är knapphändig och inget som
på tydligt sätt förmedlas till räddningstjänstpersonal i beredskap vid
introduktionsutbildning eller under löpande anställning.
I granskningen framkommer emellertid också uppfattningen att information finns att
tillgodogöra sig, förmedlas regelbundet och att det är den anställde själv som förväntas
vara aktiv och ta del av intranät samt utskick.

4.2.7

Arbetsmiljö
I verksamhetsberättelsen för 2021 uppges att det finns ett arbete kring
värdegrundsfrågor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet. Av verksamhetsberättelsen
för 2021 framgår att det inrättats ett arbetsmiljöråd vid räddningstjänsten där operativ
chef tillsammans med skyddsombud hanterar aktuella arbetsmiljöfrågor samt att
skyddsombud ingår i samverkan vid förvaltningen. Enligt intervju sker
samverkansmöten en gång per månad och behandlar bland annat arbetsmiljöfrågor
och sjukfrånvaro. I intervjuer framkommer att detta initiativ anses positivt och att det
finns goda förhoppningar om detta arbete.
I granskningen framkommer uppfattningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet för
räddningstjänsten ser olika ut inom verksamheten som helhet.
För de stationer som i huvudsak bemannas av heltidsbrandmän uppges att frågan om
arbetsmiljö finns närvarande. Det finns en närvaro av frågor som relaterar till, till
exempel arbete med farliga material, rökdykning, lokaler, risk för allvarlig sjukdom
relaterat till arbetet etc. För stationer och värn som bemannas av
räddningstjänstpersonal i beredskap finns sådant återkommande systematiskt
arbetsmiljöarbete i lägre omfattning.
Vid introduktionsutbildning för såväl heltidsbrandmän som räddningstjänstpersonal i
beredskap finns område arbetsmiljö med.

5

Bedömning
Utifrån granskningen av riskhantering och internkontroll redovisar vi följande
bedömningar:
Vi ser positivt på den genomlysning av ekonomi som initierats av regionstyrelsen. Att
ansvarig nämnd eller styrelse har förutsättningar att följa och förstå den rapportering
13
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Översiktlig granskning av styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten
2022-09-08

som förvaltningen lämnar är centralt för att ha möjlighet att ta sitt nämnd- eller
styrelseansvar samt regionstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.
Vi ser positivt på det arbetsmiljöarbete som påbörjats och de frågor som avhandlas
regelbundet i samverkan. Det är därtill positivt att det finns kännedom om de risker som
svårigheter med kompetensförsörjning och tillgång till bemanning medför. Dock saknas
strategiskt arbete med dessa frågor. Det framkommer också att det finns svårigheter
med kompetensförsörjning av tillsvidareanställd räddningschef. Detta skulle kunna
medföra att viktig kompetens uteblir vilket kan påverka styrning och ledning samt
förutsättningar för intern kontroll.
Det finns ingen internkontrollplan som särskilt lyfter risker, förslag till åtgärder och
ansvarig avseende räddningstjänsten. Det finns dock systematik i
händelserapportering samt avvikelserapportering med hjälp av stödjande IT-system
vilket ses som positivt. Avvikelsehantering kan, förutom att sammanfatta oönskade
händelser, också vara lärande och bidra till en större kunskap och riskmedvetenhet.
I granskningen framkommer risk för att förutsättningar för utbildning, arbetsmiljö samt
möjligheter till information och kommunikation skiljer sig åt mellan heltidsanställd
räddningstjänstpersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap. Detta kan medföra
att medarbetare inte har möjlighet att tillgodogöra sig relevant information vilket i sin tur
kan ha en negativ påverkan på den interna kontrollen. Vi bedömer det som av största
vikt att säkerställa att förutsättning för information och kommunikation till samtliga
medarbetare finns för att säkerställa intern kontroll.

6

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån den översiktliga granskningen är att den
interna styrningen och kontrollen inom räddningstjänsten inte är tillräcklig.
Granskningen har visat att det inte finns någon dokumenterad riskanalys särskilt
avsedd för räddningstjänsten. Det finns ingen internkontrollplan som särskilt lyfter
risker, förslag till åtgärder och ansvarig avseende räddningstjänsten. I enlighet med
riktlinjer för intern kontroll för Region Gotland har varje nämnd ansvar för att säkerställa
god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Riskanalysen som föregår
internkontrollplanen ska utgå från sannolikhet och konsekvens samt dokumenteras.
Det framkommer också risk för att räddningstjänsten har, eller riskerar att få, ytterligare
svårigheter med ledning och styrning vilket i sin tur har påverkan på möjlighet till intern
kontroll.
Utifrån granskningen kan vidare konstateras att det huvudsakliga uppdraget, att
säkerställa att Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
och olyckor året om, uppnås. Det finns en hög täckningsgrad och hög tillgänglighet vid
larm. Det finns därtill en systematik i händelserapportering samt avvikelserapportering
med hjälp av stödjande IT-system.
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Vi rekommenderar regionstyrelsen att
-

arbeta med risk och väsentlighetsanalys avseende räddningstjänsten

-

tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi för räddningstjänsten

-

fortsatt följa räddningstjänstens redovisning av ekonomi och ekonomiskt
resultat

-

arbeta strategiskt med Region Gotlands kommunikationspolicy för att
säkerställa medarbetares tillgång till information och kommunikation

Datum som ovan
KPMG AB

—
—

Mats Lundberg

—

Uppdragsansvarig och certifierad
kommunal yrkesrevisor

—
—

Liv Ahlgren
Verksamhetsrevisor

Rebecca Olsson
Verksamhetsrevisor
—
—
—
—
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 259

Protokoll
Sida 29 (55)

Motion. Permanenta radiostyrda
trafikhinder, s.k. pollare i Visby
innerstad

Ärendenummer: RS 2017/866
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Moderaterna yrkade i en motion i september 2017 på att möjligheten att
installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks och att denna
undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018. Detta mot
bakgrund av en oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt
behov av att snabbt och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator för
att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2018-01-31 och beslutade att
motionen skulle avslås. Sedan motionen behandlades av tekniska nämnden har
pollare installerats i Donners port och Fiskarsporten. De hinder som idag i
övrigt används under Almedalsveckan är ändamålsenliga och ger en flexibilitet i
att området kan förändras från år till år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
därmed att motionen ska anses besvarad.
Bedömning

Moderaterna yrkade i en motion i september 2017 på att möjligheten att
installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks och att denna
undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018. Detta mot
bakgrund av en oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt
behov av att snabbt och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator i små
och stora städer för att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra
tillgängligheten.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2018-01-31 och beslutade att
motionen skulle avslås. Tekniska nämnden gjorde bedömningen att det är
möjligt att installera radiostyrda pollare, eller annan teknik, för styrning av
trafik i och vid Visby innerstad men att det saknades en budget för projektet
och ett beslut om vilket syfte trafikstyrningen har. Tekniska nämnden
konstaterade också att frågan skulle behöva remitteras inom Region Gotland,
till flera olika myndigheter, dialogiseras med boende och näringsliv, samt att
det skulle krävas omfattande arkeologiska undersökningar.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Sedan motionen behandlades av tekniska nämnden har fasta pollare installerats
i Donners port och Fiskarsporten. De hinder som idag i övrigt används under
Almedalsveckan är ändamålsenliga och ger en flexibilitet i att området kan
förändras från år till år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därmed att
motionen ska anses besvarad.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att beslutet inte har någon ekonomisk påverkan.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att de trafiklösningar som redan finns på plats är
ändamålsenliga för att så långt det är möjligt skapa en trygg och säker
innerstad för barn.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att de trafiklösningar som redan finns på plats är
ändamålsenliga för att så långt det är möjligt skapa en trygg och säker
innerstad för kvinnor och män.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2017-09-25
Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 22
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-18

Digital justering

Protokoll
Sida 30 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Maja-Malin Ekelöf, strateg

Ärende RS 2017/866
Datum 18 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Motion. Permanenta radiostyrda trafikhinder, s.k. pollare i
Visby innerstad
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.

Sammanfattning

Moderaterna yrkade i en motion i september 2017 på att möjligheten att
installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks och att denna
undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018. Detta mot
bakgrund av en oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt
behov av att snabbt och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator för
att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2018-01-31 och beslutade att
motionen skulle avslås. Sedan motionen behandlades av Tekniska nämnden
har pollare installerats i Donners port och Fiskarsporten. De hinder som idag i
övrigt används under Almedalsveckan är ändamålsenliga och ger en flexibilitet i
att området kan förändras från år till år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
därmed att motionen ska anses besvarad.
Bedömning

Moderaterna yrkade i en motion i september 2017 på att möjligheten att
installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks och att denna
undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018. Detta mot
bakgrund av en oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt
behov av att snabbt och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator i
små och stora städer för att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra
tillgängligheten.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2018-01-31 och beslutade att
motionen skulle avslås. Tekniska nämnden gjorde bedömningen att det är
möjligt att installera radiostyrda pollare, eller annan teknik, för styrning av
trafik i och vid Visby innerstad men att det saknades en budget för projektet
och ett beslut om vilket syfte trafikstyrningen har. Tekniska nämnden
konstaterade också att frågan skulle behöva remitteras inom Region Gotland,
till flera olika myndigheter, dialogiseras med boende och näringsliv, samt att
det skulle krävas omfattande arkeologiska undersökningar.

Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19
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Telefon +46 498 26 90 00
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/866
Sida 2 (2)

Sedan motionen behandlades av Tekniska nämnden har fasta pollare
installerats i Donners port och Fiskarsporten. De hinder som idag i övrigt
används under Almedalsveckan är ändamålsenliga och ger en flexibilitet i att
området kan förändras från år till år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
därmed att motionen ska anses besvarad.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att beslutet inte har någon ekonomisk påverkan.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att de trafiklösningar som redan finns på plats är
ändamålsenliga för att så långt det är möjligt skapa en trygg och säker
innerstad för barn.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att de trafiklösningar som redan finns på plats är
ändamålsenliga för att så långt det är möjligt skapa en trygg och säker
innerstad för kvinnor och män.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

ej aktuellt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-10-18
Motion. Permanenta radiostyrda trafikhinder, s.k. pollare i Visby innerstad daterad 2017-0925
Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen daterad 2018-01-08
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 22

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Moderaterna

Visby 2017-09-25

Motion:

Permanenta radiostyrda trafikhinder / pollare i Visby Innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

En oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt behov av att snabbt och flexibelt
kunna öppna eller stänga specifika gator i små och stora städer. Under årets Almedalsvecka var
det stora tunga planteringskrukor som varje dag flyttades fram och tillbaka med hjälp av
frontlastare (eller motsvarande).
Vi kommer sannolikt inte att se en minskning av de skyddande åtgärderna framöver och vi har ett
behov av att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten. Räddningstjänsten skulle
sannolikt vara hjälpt av en lösning som inte kräver lastfordon för att köra in på vissa gator.
En lösning med radiostyrda, höj- och sänkbara pollare skulle kunna vara en permanent lösning som
skapar den flexibilitet och effektivitet som söks. Tillgänglighet för de som har skäl att vara innanför
den fordonsfria zonen under de tillfällen detta är aktuellt. Möjlighet att styra leveranser till
restauranger och butiker.
Därför yrkar jag;

att möjligheten att installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks
att denna undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018.

Anna Hrdlicka (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 260

Protokoll
Sida 31 (55)

Framtida former för hantering och
finansiering av subventioner i enlighet
med regelverket för trygghetsboende

Ärendenummer: RS 2020/1246
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

Föreslå regionfullmäktige att godkänna reviderat regelverk för stöd till
trygghetsboenden med nedanstående korrigering.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2022-06-20 att godkänna föreslagna ändringar i
Region Gotlands Regelverk för stöd till trygghetsboenden samt föreslagna
ändringar i tillhörande blanketter. Ansvaret för hanteringen av frågor enligt
regelverket, inklusive prövning av årlig ansökan om subvention för
trygghetsboenden, övergick i sin helhet till socialnämnden från och med
2022-07-01.
I regelverket som regionfullmäktige behandlade har ett fel upptäckts, som
behöver korrigeras med ett nytt beslut. I bifogad handling andra stycket, skall
det stå socialnämnden istället för regionstyrelsen.
Se nedan korrigering:
Regionstyrelsen Socialnämnden beslutar årsvis om finansiellt stöd och
utbetalning för varje enskilt objekt.
Bedömning

Med föreslagen korrigering bedöms regelverket vara korrekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Reviderat regelverk 2022-08-29
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Caroline Thomasson, bostadsstrateg

Ärende RS 2020/1246
Datum 29 augusti 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för
trygghetsboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att: Föreslå fullmäktige att godkänna nedanstående
korrigering och att godkänna reviderat regelverk för stöd till trygghetsboenden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 20220620 att Godkänna föreslagna ändringar i
Region Gotlands ”Regelverk för stöd
till trygghetsboenden” samt föreslagna ändringar i tillhörande blanketter.
Ansvaret för hanteringen av frågor enligt regelverket, inklusive prövning
av årlig ansökan om subvention för trygghetsboenden, övergick i sin helhet
till socialnämnden från och med 1 juli 2022.
I regelverket som fullmäktiga behandlade har ett fel upptäckts, som behöver
korrigeras med ett nytt beslut. I bifogad handling andra stycket, skall det stå
Socialnämnden istället för Regionstyrelsen.
Se nedan korrigering:
”Regionstyrelsen Socialnämnden beslutar årsvis om finansiellt stöd och
utbetalning för varje enskilt objekt.”
Bedömning

Med föreslagen korrigering bedöms regelverket vara korrekt.
Beslutsunderlag
Reviderat regelverk 2022-08-29
Tjänsteskrivelse 2022-08-29

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Socialnämnden

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

1 (3)

Region Gotland
Beslutad i Regionfullmäktige 2022-06-20

Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Detta dokument innehåller förslag till definitioner, organisation, förmedling
och regler för stöd för trygghetsboende på Gotland.

Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att
delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet
och hög boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor
som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende.
Boendeformen har indirekt det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska
behovet av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Grundläggande för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboendet innefattar ett
socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern service och anpassad fysisk
utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en estetiskt tilltalande
utformning och vara anpassat även till personer med funktionsvariationer.
Regionstyrelsen Socialnämnden beslutar årsvis om finansiellt stöd och utbetalning för
varje enskilt objekt.
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov
av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i
vanliga lägenheter.
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla
om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska efter inflyttning
vara folkbokförd på adressen.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
Medicinska och sociala förturer kan beviljas.
Ansökan om Region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den
aktuella situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om
regionens finansiella medverkan ska göras till Socialförvaltningen, varefter
Socialnämnden beslutar om medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska
eftersträvas att geografiska delar av Gotland och bostadsområden med störst behov i

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet,
det sociala innehållet och externa serviceinsatser.
Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende.
Anpassning eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen
för detta regelverk.
2. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet eller motsvarande erfarenhet.
3. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen
ska de boende ges möjlighet att anordna och ta del av gemensamma måltider,
gemensamma aktiviteter samt övrig samvaro, hobby och rekreation. Aktiviteterna ska
ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. Den ska utformas
så den enskilde ges möjlighet till inflytande samt med hänsynstagande till den enskildes
egenansvar.
4. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska uppfylla de krav som ställs upp i ”Förordning (SFS 2016:848)
om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
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Region Gotland

REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1 600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta
som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är
inflyttade. Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit.
Följande år (år 2 och framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1
och utbetalning kan tidigast ske under samma utbetalningsmånad som föregående år.
Med utbetalningsmånad menas den månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget
utbetalats:
 Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när
bidraget beviljades
 Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för
annat ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
 En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är
uppfyllt.
 En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet,
är folkbokförd på adressen.
 En handling som visar hur värd/värdinna/personal ska tillhandahållas och
användas i boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
 Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller
tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
 Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10
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LONA 2023 Ansökan om statligt stöd till
Lokala Naturvårdsprojekt

Ärendenummer: RS 2022/1271
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Till den ansökningsperiod för lokala naturvårdsprojekt som stänger 2022-12-01
har bara en komplett ansökan kommit in. Den är från
samhällsbyggnadsförvaltningen och gäller ett mindre belopp, vilket kan
beslutas inom gällande delegationsram. Därför föreslås detta bara bli ett
informationsärende till regionstyrelsen.
För närvarande pågår 15 olika LONA-projekt på Gotland, av varierande
omfattning och karaktär. De största är tre avrinningsområdesbaserade
våtmarksprojekt med budgetomslutning på 3-4 miljoner kr under fyra års tid,
de minsta har kring 40 000 kr i LONA-stöd och lägger lika mycket som ideell
medfinansiering. Sammanlagd budget för de pågående projekten är drygt
17 miljoner kr och beviljade stöd uppgår till drygt 13 miljoner kr. De senast
årens stora ansökningar om våtmarksprojekt har gjort att LONA-projekten
överstigit ordinarie delegationsramar och därmed kommit att blir
regionstyrelsebeslut. Från årsskiftet och till februari nästa år bör sju projekt
komma att slutredovisas till länsstyrelsen och Naturvårdsverket. För pågående
projekt lämnas en verksamhetsrapport till länsstyrelsen senast första mars varje
år.
Projektägare kan vara regionens egna förvaltningar eller externa initiativtagare
från ideella föreningar samt andra icke vinstdrivande organisationer.
Ansökningarna till LONA hanteras via Naturvårdsverkets särskilda webbplats
https://lona.naturvardsverket.se/, där finns aktuella ansökningar samt
redovisningar av pågående och genomförda projekt publikt tillgängliga.
Bedömning

Till detta ansökningstillfälle finns bara en inkommen komplett ansökan. Den
gäller en kartläggning av vilka våtmarksområden på regionens egen mark om
kan behöva skötselåtgärder. Ansökan, från samhällsbyggnadsförvaltningen,
omfattar bara 100 000 kr med 90 % stöd. Den kan beslutas inom regiondirektörens delegation. Förvaltningens bedömning är därför att detta ärende
bara blir ett informationsärende till regionstyrelsen.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
För kartläggningen i föreslaget LONA-projekt blir en konsekvensbedömning i
tvärperspektiv inte relevant.
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Ej aktuellt.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2022-10-20
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-20

Digital justering
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Helena Andersson, ekostrateg

Ärende RS 2022/1271
Datum 20 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

LONA 2023 Ansökan om statligt stöd till Lokala
Naturvårdsprojekt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att informationen tas emot.

Sammanfattning

Till den ansökningsperiod för lokala naturvårdsprojekt som stänger den 1
december i år har bara en komplett ansökan kommit in. Den är från
samhällsbyggnadsförvaltningen och gäller ett mindre belopp, vilket kan
beslutas inom gällande delegationsram. Därför föreslås detta bara bli ett
informationsärende till regionstyrelsen.
För närvarande pågår 15 olika LONA-projekt på Gotland, av varierande
omfattning och karaktär. De största är tre avrinningsområdesbaserade
våtmarksprojekt med budgetomslutning på 3-4 miljoner kr under fyra års tid,
de minsta har kring 40 000 kr i LONA-stöd och lägger lika mycket som ideell
medfinansiering. Sammanlagd budget för de pågående projekten är drygt 17
miljoner kr och beviljade stöd uppgår till drygt 13 miljoner kr. De senast årens
stora ansökningar om våtmarksprojekt har gjort att LONA-projekten överstigit
ordinarie delegationsramar och därmed kommit att blir regionstyrelsebeslut.
Från årsskiftet och till februari nästa år bör sju projekt komma att slutredovisas
till länsstyrelsen och Naturvårdsverket. För pågående projekt lämnas en
verksamhetsrapport till länsstyrelsen senast första mars varje år.
Projektägare kan vara regionens egna förvaltningar eller externa initiativtagare
från ideella föreningar samt andra icke vinstdrivande organisationer.
Ansökningarna till LONA hanteras via Naturvårdsverkets särskilda webbplats
https://lona.naturvardsverket.se/, där finns aktuella ansökningar samt
redovisningar av pågående och genomförda projekt publikt tillgängliga.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1271
Sida 2 (2)

Ärendebeskrivning

Endast kommuner kan söka LONA-stödet, men ideella organisationer och
liknande externa aktörer kan få söka LONA-stöd genom kommunernas
försorg. Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
och Naturvårdverkets ”Vägledning om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt” styr hur arbetet med LONA utformas. Kommunerna väljer
själva vilka projekt de tar in i sina ansökningar. Länsstyrelserna beslutar sedan
om vilka projekt som beviljas bidrag. Deras beslut kan inte överklagas.
Vanligtvis ges ett utlysningstillfälle i slutet av varje år, ibland har det kommit
extra utlysningar. Det kan även, vilket senast skedde till budgeten 2019, hända
att länsstyrelserna inte ges möjlighet att besluta om nya LONA-projekt.
När ett LONA-projekt är godkänt av länsstyrelsen får numera regionen oftast
75 % av beviljat stöd utbetalt som förskott, detta kan projektägarna sedan
rekvirera från regionen mot uppvisande av godkända uppburna kostnader och
egen medfinans, det senare ofta i form av ideell tid. 25 % av stödet kan erhållas
från länsstyrelsen först efter att länsstyrelsen godkänt projektets slutrapport.
Därför behöver alla projektägare ha ekonomisk kapacitet att ligga ute med den
delen av projektstödet.
Bedömning

Till detta ansökningstillfälle finns bara en inkommen komplett ansökan. Den
gäller en kartläggning av vilka våtmarksområden på regionens egen mark om
kan behöva skötselåtgärder. Ansökan, från samhällsbyggnadsförvaltningen,
omfattar bara 100 000 kr med 90 % stöd. Den kan beslutas inom regiondirektörens delegation. Förvaltningens bedömning är därför att detta ärende
bara blir ett informationsärende till regionstyrelsen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

För kartläggningen i föreslaget LONA-projekt blir en konsekvensbedömning i
tvärperspektiv inte relevant.
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv ej

aktuellt

ej aktuellt
3. Barnperspektiv ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv ej
6. Klimat och miljöperspektiv ej

aktuellt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse RSF, daterad 2022-10-20
Utkast på ansökan, daterad 2022-10-20

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Helena Andersson, ekostrateg

Ärende RS 2022/1271
Datum 20 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

LONA 2023 Ansökan om statligt stöd till Lokala
Naturvårdsprojekt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att informationen tas emot.

Sammanfattning

Till den ansökningsperiod för lokala naturvårdsprojekt som stänger den 1
december i år har bara en komplett ansökan kommit in. Den är från
samhällsbyggnadsförvaltningen och gäller ett mindre belopp, vilket kan
beslutas inom gällande delegationsram. Därför föreslås detta bara bli ett
informationsärende till regionstyrelsen.
För närvarande pågår 15 olika LONA-projekt på Gotland, av varierande
omfattning och karaktär. De största är tre avrinningsområdesbaserade
våtmarksprojekt med budgetomslutning på 3-4 mnkr under fyra års tid, de
minsta har kring 40 tkr i LONA-stöd och lägger lika mycket som ideell
medfinansiering. Sammanlagd budget för de pågående projekten är drygt 17
mnkr och beviljade stöd uppgår till drygt 13 mnkr. De senast årens stora
ansökningar om våtmarksprojekt har gjort att LONA-projekten överstigit
ordinarie delegationsramar och därmed kommit att blir regionstyrelsebeslut.
Från årsskiftet och till februari nästa år bör sju projekt komma att slutredovisas
till länsstyrelsen och Naturvårdsverket. För pågående projekt lämnas en
verksamhetsrapport till länsstyrelsen senast första mars varje år.
Projektägare kan vara regionens egna förvaltningar eller externa initiativtagare
från ideella föreningar samt andra icke vinstdrivande organisationer.
Ansökningarna till LONA hanteras via Naturvårdsverkets särskilda webbplats
https://lona.naturvardsverket.se/, där finns aktuella ansökningar samt
redovisningar av pågående och genomförda projekt publikt tillgängliga.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1271
Sida 2 (2)

Ärendebeskrivning

Endast kommuner kan söka LONA-stödet, men ideella organisationer och
liknande externa aktörer kan få söka LONA-stöd genom kommunernas
försorg. Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
och Naturvårdverkets ”Vägledning om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt” styr hur arbetet med LONA utformas. Kommunerna väljer
själva vilka projekt de tar in i sina ansökningar. Länsstyrelserna beslutar sedan
om vilka projekt som beviljas bidrag. Deras beslut kan inte överklagas.
Vanligtvis ges ett utlysningstillfälle i slutet av varje år, ibland har det kommit
extra utlysningar. Det kan även, vilket senast skedde till budgeten 2019, hända
att länsstyrelserna inte ges möjlighet att besluta om nya LONA-projekt.
När ett LONA-projekt är godkänt av länsstyrelsen får numera regionen oftast
75 % av beviljat stöd utbetalt som förskott, detta kan projektägarna sedan
rekvirera från regionen mot uppvisande av godkända uppburna kostnader och
egen medfinans, det senare ofta i form av ideell tid. 25 % av stödet kan erhållas
från länsstyrelsen först efter att länsstyrelsen godkänt projektets slutrapport.
Därför behöver alla projektägare ha ekonomisk kapacitet att ligga ute med den
delen av projektstödet.
Bedömning

Till detta ansökningstillfälle finns bara en inkommen komplett ansökan. Den
gäller en kartläggning av vilka våtmarksområden på regionens egen mark om
kan behöva skötselåtgärder. Ansökan, från samhällsbyggnadsförvaltningen,
omfattar bara 100 000 kr med 90 % stöd. Den kan beslutas inom regiondirektörens delegation. Förvaltningens bedömning är därför att detta ärende
bara blir ett informationsärende till regionstyrelsen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

För kartläggningen i föreslaget LONA-projekt blir en konsekvensbedömning i
tvärperspektiv inte relevant.
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv ej

aktuellt

ej aktuellt
3. Barnperspektiv ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv ej
6. Klimat och miljöperspektiv ej

aktuellt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse RSF, daterad 2022-10-20
Utkast på ansökan, daterad 2022-10-20

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

aktuellt

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 262

Protokoll
Sida 34 (55)

Översyn av mandattider och antal
ledamöter i reglementena

Ärendenummer: RS 2022/1485
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•

•

Samtliga reglementen för regionstyrelsen och nämnder ändras vad
gäller mandattiden, antal ledamöter och ersättare och presidium till
följande lydelse:
Mandattiden, ledamöter, ersättare och presidium
X § De år val av fullmäktige har hållits i hela landet bestämmer nyvalda
fullmäktige mandattiden, antal ledamöter och ersättare och presidium
på sätt som följer av kommunallagen.
Det uppdras åt regionstyrelsen att inarbeta ändringen på lämpligt sätt i
respektive reglemente.

Sammanfattning

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige enligt
5 kap. 30 § kommunallagen (KL) besluta att ändra mandattiden för en nämnd
eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående
beredning.
Av 6 kap. 18 § KL framgår att ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige
har hållits i hela landet.
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och
med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av
styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen
vid fullmäktiges första sammanträde
Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 19 § KL mandattiderna för andra
nämnder än styrelsen.
Regionens nuvarande reglering av mandattider återfinns i reglementena för
styrelse och nämnder. Av dessa framgår sammanfattningsvis att styrelsens
mandattid räknas enligt 6 kap. 18 § andra stycket KL. För övriga nämnder
gäller att mandatet påbörjas året efter valåret. Vidare är antalet ledamöter och
ersättare reglerade.
Eftersom det framkommit behov av att med stor brådska förändra antalet
ledamöter och möjligen även mandattider (jfr krisledningsnämnden) med
anledning av utfallet i valet, föreslås att mandattider och ledamöter inte längre
ska detaljregleras i reglementena. Istället föreslås att frågorna om mandattider,
ledamöter och ersättare lämnas till det nyvalda fullmäktige att ta ställning till.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Förslaget är i sig kostnadsneutralt allt annat lika och berör inte heller i sig
nämnderna verksamhet. Förslaget kan underlätta överenskommelser om hur
regionen ska styras under en mandatperiod. Det skulle även innebära någon
avlastning för beredningsorganisationen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-18

Digital justering

Protokoll
Sida 35 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/1485
Datum 18 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Översyn av mandattider och antal ledamöter i
reglementena
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Samtliga reglementen för regionstyrelsen och nämnder ändras vad gäller
mandattiden, antal ledamöter och ersättare och presidium till följande lydelse.
Mandattiden, ledamöter, ersättare och presidium

X § De år val av fullmäktige har hållits i hela landet bestämmer nyvalda
fullmäktige mandattiden, antal ledamöter och ersättare och presidium på sätt
som följer av kommunallagen.
2. Det uppdras åt regionstyrelsen att inarbeta ändringen på lämpligt sätt i
respektive reglemente.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige enligt
5 kap. 30 § kommunallagen (KL) besluta att ändra mandattiden för en nämnd
eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående
beredning.
Av 6 kap. 18 § KL framgår att ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige
har hållits i hela landet.
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och
med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av
styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen
vid fullmäktiges första sammanträde
Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 19 § KL mandattiderna för andra
nämnder än styrelsen.
Regionens nuvarande reglering av mandattider återfinns i reglementena för
styrelse och nämnder. Av dessa framgår sammanfattningsvis att styrelsens
mandattid räknas enligt 6 kap. 18 § andra stycket KL. För övriga nämnder
gäller att mandatet påbörjas året efter valåret. Vidare är antalet ledamöter och
ersättare reglerade.
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Eftersom det framkommit behov av att med stor brådska förändra antalet
ledamöter och möjligen även mandattider (jfr krisledningsnämnden) med
anledning av utfallet i valet, föreslås att mandattider och ledamöter inte längre
ska detaljregleras i reglementena. Istället föreslås att frågorna om mandattider,
ledamöter och ersättare lämnas till det nyvalda fullmäktige att ta ställning till.
Förslaget är i sig kostnadsneutralt allt annat lika och berör inte heller i sig
nämnderna verksamhet. Förslaget kan underlätta överenskommelser om hur
regionen ska styras under en mandatperiod. Det skulle även innebära någon
avlastning för beredningsorganisationen.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beslut den 17 oktober 2022, §§ 292 och 294

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionkansliet
Författningssamlingen
Nämnderna

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 263

Protokoll
Sida 36 (55)

Uppdrag. Utöka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Ärendenummer: RS 2022/1511
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reglemente för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionfullmäktige antar förslaget om att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för den aktuella mandatperioden ska bestå
av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att rapportera
vilka åtgärder som behöver vidtas för att utöka antal ledamöter i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott till fem ledamöter. Det ska även
framgå om nämnden bör utökas och ekonomiska konsekvenser kopplat till en
förändring av antal ledamöter.
Rapport – utskott och nämnd

Nämnden väljer utskott. Det finns ingen uttrycklig lagreglering eller interna
styrdokument som reglerar hur stor andel av nämnden ett utskott får vara. I
kommunaldemokratisk anda är stadgad praxis emellertid att ett enigt utskott
inte får utgöra en majoritet av nämnden, eftersom ärendena i sådana fall redan
kan anses avgjorda med utskottsbehandlingen. Ska utskottet bestå av fem
ledamöter, bör därför nämnden ökas från nio till minst elva ledamöter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår en reglementsändring (4 §) som möjliggör
en sådan ändring (se bilaga).
Rapport – ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av en utökning går inte att besvara med någon
större exakthet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ekonomichef har
upplyst att uttryckt i 2022 års kostnadsnivå är snittkostnaden per år för en
arbetsutskotts-ledamot ca 14 tkr och för en nämndledamot ca 19 tkr. I
nämnden erhåller även icke-tjänstgörande ersättare arvode. Det ger
uppskattningsvis 104 tkr för två ledamöter till i arbetsutskottet respektive för
två ledamöter och två ersättare till i nämnden.
Dessa direkta kostnader för förtroendevalda påverkas från och med år 2023
dock av nya regler för ersättning till förtroendevalda, där rätten till ersättning
för förlorad arbetsinkomst utökats utan att de frivilliga arvodena jämkats ned
(se regionfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 90). Kostnadsökningen blir således
personberoende. Härutöver tillkommer kostnader för utrustning och
administration av nämnden. Fler ledamöter kan även antas leda till fler initiativ

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

som förvaltningen ska utreda, vilket kan bidra till ökade kostnader för personal
och konsulter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar att tillägg görs i beslutsmening med förtydligande om att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökas till 11 ledamöter och lika
många ersättare.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
eget tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2022-10-17, § 294
Kostnadsuppskattning utifrån 2022 års förutsättningar
Förslag till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26

Digital justering

Protokoll
Sida 37 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/1511
Datum 26 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Utöka Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reglemente för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (bilaga).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att rapportera
vilka åtgärder som behöver vidtas för att utöka antal ledamöter i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott till fem ledamöter. Det ska även
framgå om nämnden bör utökas och ekonomiska konsekvenser kopplat till en
förändring av antal ledamöter.
Rapport – utskott och nämnd

Nämnden väljer utskott. Det finns ingen uttrycklig lagreglering eller interna
styrdokument som reglerar hur stor andel av nämnden ett utskott får vara. I
kommunaldemokratisk anda är stadgad praxis emellertid att ett enigt utskott
inte får utgöra en majoritet av nämnden, eftersom ärendena i sådana fall redan
kan anses avgjorda med utskottsbehandlingen. Ska utskottet bestå av fem
ledamöter, bör därför nämnden ökas från nio till minst elva ledamöter. RSF
föreslår en reglementsändring (4 §) som möjliggör en sådan ändring (se bilaga).
Rapport – ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av en utökning går inte att besvara med någon
större exakthet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ekonomichef har
upplyst att uttryckt i 2022 års kostnadsnivå är snittkostnaden per år för en auledamot ca 14 tkr och för en nämndledamot ca 19 tkr. I nämnden erhåller även
icke-tjänstgörande ersättare arvode. Det ger uppskattningsvis 104 tkr för två
ledamöter till i au respektive för två ledamöter och två ersättare till i nämnden.
Dessa direkta kostnader för förtroendevalda påverkas fr.o.m. år 2023 dock av
nya regler för ersättning till förtroendevalda, där rätten till ersättning för
förlorad arbetsinkomst utökats utan att de frivilliga arvodena jämkats ned (se
regionfullmäktiges beslut den 20 juni 2022, § 90). Kostnadsökningen blir
således personberoende. Härutöver tillkommer kostnader för utrustning och
administration av nämnden. Fler ledamöter kan även antas leda till fler initiativ
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som förvaltningen ska utreda, vilket kan bidra till ökade kostnader för personal
och konsulter.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beslut den 17 oktober 2022, § 294
Kostnadsuppskattning utifrån 2022 års förutsättningar
Förslag till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Författningssamlingen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Patrik Pettersson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Jimmy Söderström
den 24 oktober 2022 13:34
Patrik Pettersson; Henry Henziger; Charlotte Fahlen; Ulrika Jansson
Vivi-Anne Cedergren
Sv: Utöka GVN - uppdrag från

Hej!
Om jag räknar kvickt på det hela så är den sammanlagda kostnaden för två ledamöter i nämnd (GVN) cirka 37 773
kronor per budgetår, uttryckt i 2022 års kostnadsnivå. Hoppas att nedan beräkning kan vara till hjälp.

GVN, bygger på 7 sammanträden
Kostnad en ledamot i nämnd
Mötesarvode
Grundarvode
Po-avgift
Delsumma
Genomsnittlig bilersättning
Totalt
Kostnad, en ledamot i arbetsutskott

Per budgetår
7 595
4 508
4 551
16 654
2 233
18 887
13 661

Variabler
Antal nämndsammanträden
Sammanträdestimmar
Antal arbetsutskott
Utskottstimmar
Mötesarvode, per timme
Grundarvode, per förrättning
Po-avgift, år 2022-politik
Genomsnittlig bilersättning

7
5
7
3,5
217
644
0,376
319

//Jimmy
Från: Patrik Pettersson <patrik.pettersson@gotland.se>
Skickat: den 24 oktober 2022 11:47
Till: Henry Henziger <henry.henziger@gotland.se>; Charlotte Fahlen <charlotte.fahlen@gotland.se>; Jimmy
Söderström <jimmy.soderstrom@edu.gotland.se>; Ulrika Jansson <ulrika.jansson@gotland.se>
Ämne: Utöka GVN - uppdrag från
Prioritet: Hög

Hej
Deadline 28/10.
GVN är idag en 9-nämnd. Ska utskottet öka till 5 ledamöter krävs att GVN minst blir 11 ledamöter. Hur ska
man då räkna på kostnader för nämnden?
1

Kan man t.ex. extrapolera från
au senast löpande 12 månader ggr [(5+5)/(3+3)] och
gvn senaste löpande 12 månader ggr [(11+11)/(9+9)]?
Vad blir i så fall det?
Index?
Indirekta effekter genom antagandet fler ledamöter= fler initiativ, uppskattning?

Med vänlig hälsning

..................................................
Patrik Pettersson
chefsjurist
Telefon: 0498-26 92 27
E-post: patrik.pettersson@gotland.se
Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland
..................................................

2

Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 244.
Inledning

1 § För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som
föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands utbildning inom det
offentliga skolväsendet för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi), uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden svarar för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn, för vilka socialnämnden ansvarar.
Nämnden utgör styrelse för Gotlands folkhögskola.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands uppföljningsansvar enligt skollagen avseende
ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte genomför eller fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, i syfte att
kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det gäller
fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden svarar för ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Nämnden svarar för handläggning av bidrag till studieförbund.
Organisation

3 § Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den leds av en
förvaltningschef som inför respektive nämnd är ansvarig för verksamheten.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Sammansättning

Mandattiden, ledamöter, ersättare och
presidium

4 § Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden består av nio
ledamöter och lika många ersättare.

4 § De år val av fullmäktige har hållits i hela
landet bestämmer nyvalda fullmäktige mandattiden,
antal ledamöter och ersättare och presidium på sätt
som följer av kommunallagen.

Utskott

5 § Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 264

Protokoll
Sida 38 (55)

Uppdrag. Utöka antal ledamöter i
tekniska nämnden

Ärendenummer: RS 2022/1512
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reglemente för
tekniska nämnden.
Regionfullmäktige antar förslaget om att tekniska nämnden utökas till
13 ledamöter.

Sammanfattning

Enligt 6 § i reglementet för tekniska nämnden framgår att sammansättningen
för närvarande är 11 ledamöter och lika många ersättare.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen (RSF) i uppdrag att
förbereda så att tekniska nämnden från 2023-01-01 kan utökas till 13 ledamöter
och 13 ersättare.
Enligt 5 kap. 30 § kommunallagen (KL) gäller att de år val av fullmäktige har
hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en
nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående
beredning. Vidare gäller enligt 6 kap. 19 § och 21 § KL att fullmäktige bestämmer
mandattiderna för andra nämnder än styrelsen och väljer presidium bland
nämndens ledamöter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utökningen av nämnden förbereds
genom att 6 § ändras så att den speglar de möjligheter som kommunallagen
enligt ovan ger nyvalda fullmäktige. Ändringen är i sig kostnadsneutral, och
den kan minska risken för att det uppstår skillnad mellan innehållet i
styrdokument och faktiska valbeslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar att tillägg görs i beslutsmening med förtydligande om att
tekniska nämnden utökas till 13 ledamöter.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
eget tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2022-10-17, § 292
Förslag till reglemente för tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-26

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/1512
Datum 26 oktober 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Utöka antal ledamöter i tekniska nämnden
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reglemente för tekniska
nämnden (bilaga).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enligt 6 § i reglementet för tekniska nämnden framgår att sammansättningen
för närvarande är 11 ledamöter och lika många ersättare.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen (RSF) i uppdrag att
förbereda så att tekniska nämnden från den 1 januari kan utökas till 13
ledamöter och 13 ersättare.
Enligt 5 kap. 30 § kommunallagen (KL) gäller att de år val av fullmäktige har
hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en
nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående
beredning. Vidare gäller enligt 6 kap. 19 § och 21 § KL att fullmäktige bestämmer
mandattiderna för andra nämnder än styrelsen och väljer presidium bland
nämndens ledamöter.
RSF föreslår att utökningen av nämnden förbereds genom att 6 § ändras så att
den speglar de möjligheter som kommunallagen enligt ovan ger nyvalda
fullmäktige. Ändringen är i sig kostnadsneutral, och den kan minska risken för
att det uppstår skillnad mellan innehållet i styrdokument och faktiska valbeslut.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beslut den 17 oktober 2022, § 292
Förslag till reglemente för tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Författningssamlingen
Tekniska nämnden
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Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 248. Reviderat 2019-11-18, § 284,
2020-12-14, § 232 och 2022-09-19 § 139.
Att gälla från och med 1 oktober 2021.
Inledning

1 § För Tekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden ska
1. förvalta och utveckla regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och
gatuanläggningar jämte regionens samtliga fastigheter, inklusive inhyrda lokaler,
tillse
att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
2.
sätt,
tillse
att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
3.
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. a. besluta i ärenden om att hyra ut eller förhyra lokaler
b. besluta i ärenden om att utarrendera eller på annat sätt upplåta regionens fasta egendom,
6. besluta i ärenden om att arrendera eller på annat sätt nyttja annans fasta egendom,
7. besluta i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering avseende
regionens fasta egendom, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, upp till och med
10 miljoner kronor, andra riktlinjer och villkor i övrigt,
8. bereda och verkställa regionstyrelsens beslut i fråga om exploatering, tidsbegränsade
markoptioner s.k. markanvisningsavtal och exploateringsavtal,
9. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.,
10. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
11. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enligt miljöbalken,
12. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
svara
för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
13.
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
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14. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare,
15. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
16. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
handlägga
regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
17.
18. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
19. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
20. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden
om färdtjänst, om parkeringstillstånd och om resekostnadsersättning för sjukresor inom
länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
svara
för regionens interna försörjningsfrågor såsom för varuförsörjning, fordon och
21.
transporter, vaktmästeri, konferensrumsservice, posthantering och städservice.
Hjälpmedelscentral

3 § Tekniska nämnden ska även svara för regionens hjälpmedelscentral. Centralen ska åt
regionens hjälpmedelsförskrivande verksamheter samordna sortiment, lagerhållning och
upphandling av hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentralen. Centralen ska kunna bistå
förskrivande personal med råd, men den ska inte självständigt ge vård i hälso- och
sjukvårdslagens mening.
Till hjälpmedelscentralen ska knytas en rådgivande hjälpmedelskommitté med representanter
från förskrivande verksamheter. Kommittén ska huvudsakligen verka för samsyn och översyn
i frågor om sortiment, riktlinjer och policy. Vid behov ska samrådas med berörda
patientorganisationer.
Byggnads- och anläggningsverksamhet

4 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall beslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar annat,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och medel anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
3. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognoser att lämna till regionstyrelsen.
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5 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför tekniska nämnden för uppgifter som utförs enligt
2 § punkt 5 b9 och 16 i tekniska nämndens reglemente
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Sammansättning

Mandattiden, ledamöter, ersättare och
presidium

6 § Tekniska nämnden består av elva
ledamöter och lika många ersättare.

6 § De år val av fullmäktige har hållits i hela
landet bestämmer nyvalda fullmäktige mandattiden,
antal ledamöter och ersättare och presidium på sätt
som följer av kommunallagen.

Utskott

7 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

RS AU § 265

Protokoll
Sida 39 (55)

Uppdrag. Utreda förutsättningarna för
att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende
till personer som inte har möjlighet att
få plats på Birkagården eller regionens
egna boenden

Ärendenummer: RS 2021/704
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Regionfullmäktige tar emot informationen.
Socialnämnden får i uppdrag att inkomma med utredningen som
underlag till budgetberedningen 2023 om medel saknas inom ram.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade beslut 2022-02-21, § 14 om att ge socialnämnden i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att
få plats på Birkagården eller regionens egna boenden.
Socialnämnden har utrett frågan och utredningen visar på behov av att inrätta
ett lågtröskelboende i form av stödboende om tio platser för personer som har
ett pågående skadligt bruk eller beroende och saknar bostad.
Socialnämnden fattade beslut 2022-06-09, § 105 om att inrätta ett stödboende
enligt utredningens identifierade behov. Socialnämnden ser först över
möjlighet till finansiering inom befintlig ram. Nämnden skriver att om medel
inte finns inom befintlig ram, så kommer socialnämnden att äska medel från
budgetberedningen i maj 2023 motsvarande en utökad budgetram med 8 165
000 kr, vilket anges vara en förutsättning för att kunna genomföra beslutet.
Besluten skickas till fullmäktige som information.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens slutsats att det föreligger
behov av både ett stödboende och ett komplement till en sådan verksamhet
som Birkagården utgör. Socialnämnden har i utredningen lagt fram förslag på
en lösning om hur behovet kan mötas.
Nämnden anger att den först ska se över möjligheterna till finansiering inom
befintlig ram. Om medel inte finns kommer socialnämnden att äska medel från
budgetberedningen 2023 motsvarande en utökad budgetram med 8 165 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är rimligt att eventuella behov av
utökad rambudget prövas i en budgetberedning. Behoven måste kunna vägas i
förhållande till andra behov och besparingspotential.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

Inrättandet av stödboenden förutsätter tillgång till lämpliga boenden, vilket kan
vara särskilt utmanande. För tillfället finns boendeformen inte upptagen i
regionens riktlinjer för bostadsförsörjning. I år ledde bristen på gruppbostäder
som i princip utgör motsvarande bestånd till att regionen fick betala viten till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta tyder på svårigheter att få
fram bostadslösningar som svarar mot behovet även där det till och med finns
lagkrav. För att frågan om resurstilldelning i en budgetprocess ska kunna
beaktas behöver utredningen kompletteras med en realistisk uppfattning också
om när en boendelösning kan vara på plats. Om avsaknad av tillgängliga
boenden leder till nödvändighet av omfattande ombyggnationer eller
nybyggnation, bedöms upptagna kostnader för boenden inklusive
driftskostnader (450 000 SEK/år för 10 boenden) som kraftigt
underdimensionerade.
I utredningen lyfts utifrån en omvärldsbevakning bland annat att Västerås
kommer att bygga upp ett särskilt lågtröskelboende avsett för kvinnor.
Generellt saknas i nämndens utredning för övrigt ett resonemang hur man ska
förhålla sig till eventuella särskilda behov utifrån ett genusperspektiv vilket
anses ha relevans och med fördel kan kompletteras till budgetberedningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige 2022-02-21, § 14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13
Utredning. 2022-05-13
Socialnämnden 2022-06-09, § 105
Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-26

Digital justering

Protokoll
Sida 40 (55)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Stefaan de Maecker, enhetschef social välfärd

Ärende RS 2021/704
Datum 28 oktober 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionfullmäktige

Uppdrag. Utreda förutsättningarna för att tillskapa platser
i härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer
som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller
regionens egna boenden

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige tar emot informationen
2. Socialnämnden får i uppdrag att inkomma med utredningen som
underlag till budgetberedningen 2023 om medel saknas inom ram.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fattade beslut (RF 2022-02-21 §14) om att ge socialnämnden
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att
få plats på Birkagården eller regionens egna boenden.
Socialnämnden har utrett frågan och utredningen visar på behov av att inrätta
ett lågtröskelboende i form av stödboende om tio platser för personer som har
ett pågående skadligt bruk eller beroende och saknar bostad.
Socialnämnden fattade beslut (SON 2022-06-09 §105) om att inrätta ett
stödboende enligt utredningens identifierade behov. Socialnämnden ser först
över möjlighet till finansiering inom befintlig ram. Nämnden skriver att om
medel inte finns inom befintlig ram, så kommer socialnämnden att äska medel
från budgetberedningen i maj 2023 motsvarande en utökad budgetram med
8 165 000 kr, vilket anges vara en förutsättning för att kunna genomföra
beslutet. Besluten skickas till fullmäktige som information.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/704
Sida 2 (2)

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens slutsats att det föreligger
behov av både ett stödboende och ett komplement till en sådan verksamhet
som Birkagården utgör. Socialnämnden har i utredningen lagt fram förslag på
en lösning om hur behovet kan mötas.
Nämnden anger att den först ska se över möjligheterna till finansiering inom
befintlig ram. Om medel inte finns kommer socialnämnden att äska medel från
budgetberedningen 2023 motsvarande en utökad budgetram med 8 165 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är rimligt att eventuella behov av
utökad rambudget prövas i en budgetberedning. Behoven måste kunna vägas i
förhållande till andra behov och besparingspotential.
Inrättandet av stödboenden förutsätter tillgång till lämpliga boenden, vilket kan
vara särskilt utmanande. För tillfället finns boendeformen inte upptagen i
regionens riktlinjer för bostadsförsörjning. I år ledde bristen på gruppbostäder
som i princip utgör motsvarande bestånd till att regionen fick betala viten till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta tyder på svårigheter att få
fram bostadslösningar som svarar mot behovet även där det till och med finns
lagkrav. För att frågan om resurstilldelning i en budgetprocess ska kunna
beaktas behöver utredningen kompletteras med en realistisk uppfattning också
om när en boendelösning kan vara på plats. Om avsaknad av tillgängliga
boenden leder till nödvändighet av omfattande ombyggnationer eller
nybyggnation, bedöms upptagna kostnader för boenden inklusive
driftskostnader (450 000 SEK/år för 10 boenden) som kraftigt
underdimensionerade.
I utredningen lyfts utifrån en omvärldsbevakning bland annat att Västerås
kommer att bygga upp ett särskilt lågtröskelboende avsett för kvinnor.
Generellt saknas i nämndens utredning för övrigt ett resonemang hur man ska
förhålla sig till eventuella särskilda behov utifrån ett genusperspektiv vilket
anses ha relevans och med fördel kan kompletteras till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Regionfullmäktige beslut daterad 2022-02-21, §14 Motion. Lågtröskelboende
Socialnämnden beslut daterad 2022-06-09, §105 Uppdrag från RF. Utreda förutsättningarna
för att tillskapa platser i härbärge/lågtröskelboende/akutboende
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2022-05-13 Lågtröskelboende - Stödboende
Utredning Lågtröskelboende daterad 2022-05-13

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Socialnämnden

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-21

RF § 14

Protokoll
Sida 35 (57)

Motion. Lågtröskelboende

Ärendenummer: RS 2021/704
Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls.
• Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa
platser i härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har
möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna boende.
•

Sammanfattning

Motion har mottagits av Meit Fohlin (S) med yrkande att Region Gotland bör
utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge/lågtröskelboende/
akutboende till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller
regionens egna boende. Bakgrunden till detta är att det idag inte finns något
boendealternativ för hemlösa personer med ett pågående missbruk
kväll/nattetid då Beroendeenhetens korttidsboende kräver nykterhet och
drogfrihet samt att härbärget Birkagården även kräver att man behöver vara på
plats innan 21:30.
Vid beredning remitterades motionen till socialnämnden som tillstyrker
motionen för bifall i regionfullmäktige då de ser ett behov av komplement till
härbärget Birkagården och beroendeenhetens boende. Ärendet har även
förankrats i Samverkansledning för att stämma av förslag på beslut med en
möjlighet till en bredare diskussion. Samverkansledning ställer sig bakom
förslag på beslut och att socialförvaltningen har ansvaret för en utredning.
Bedömning

Motionären, socialnämnden och flertalet verksamheter med koppling till
personer med beroendeproblematik förefaller ha en samstämd syn om en
problematik gällande personer med pågående beroendeproblematik som idag
inte har tillgång till boendealternativ. Ytterligare beskrivs en problematik kring
personer med pågående beroendeproblematik som idag tar mycket resurser
från många andra verksamheter då de idag inte har ett alternativ vart de ska
vända sig, framförallt kvälls- och nattetid.
Under beredning har socialnämnden yrkat bifall till motionen då de ser ett
behov av komplement till härbärget Birkagården och beroendeenhetens
boende. Vidare har även samverkansledning tillfrågats under beredningen med
en frågeställning om behov av samverkan kring ärendet. På samverkansledning
framkom att socialförvaltningen bedömer att det är deras ansvar och en
naturlig del i deras uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett inrättande av boendealternativ för
personer med pågående beroendeproblematik kommer att innebära en stor
kostnad, både i anläggning och även drift. Samhällsekonomiskt kan detta dock
komma att vägas upp utifrån resurser som idag tas från akuten, psykiatrin och
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övriga samhället i stort. Utöver den enskilde personens hjälp till
boendealternativ och möjligt minskat lidande finns även en vinst ur ett
samhällsperspektiv med möjlig ökad upplevd trygghet i utomhusmiljö och
kring berörda verksamheter.
Om socialnämnden, med beaktande av graden av angelägenhet, tillstyrker
motionen, och att socialförvaltningen hänvisar till sitt ansvar i frågan vid
beredning, bedömer regionstyrelseförvaltningen att motionen bör bifallas.
Socialnämnden får då i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Genusperspektiv
Både män och kvinnor berörs av en utredning av boendealternativ för
personer med pågående missbruksproblematik även om det i nuläget mestadels
är män som berörs direkt av en sådan insats. Ur ett samhällsperspektiv skulle
ett utökat boendestöd för personer med missbruksproblematik eventuellt
påverka kvinnor i större utsträckning då kvinnor i högre grad rapporterar
otrygghet i offentlig miljö kvälls- och nattetid.
Barnperspektiv
En indirekt påverkan för barn och ungdom är möjlig med ökad upplevd
trygghet i offentlig miljö samt eventuell påverkan av missbrukande
närstående/närståendes vänner som potentiellt skulle kunna söka nattligt skydd
i barnens närmiljö och/eller hem.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Rolf Öström (M), Jörgen Benzler (V),
Sara Lidqvist (KD), Jonas Niklasson (C) och Torun Ström (Fi).
Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Rolf
Öström (M), Jörgen Benzler (V), Sara Lidqvist (KD), Jonas Niklasson (C) och
Torun Ström (Fi)
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-04-26
Socialnämnden 2021-09-15, § 145
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 13
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Uppdrag från RF. Utreda
förutsättningarna för att tillskapa
platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende

Ärendenummer: SON 2022/125
Paragraf föregående instans: SON/AU § 69
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen får i uppdrag att inrätta
ett stödboende med tio platser till personer som har ett aktivt skadligt
bruk eller beroende och saknar bostad.
2. Inrättande av ett stödboende förutsätter möjlig finansiering
motsvarande 8 165 000 kr per år. Socialnämnden ser först över
möjlighet till finansiering inom befintlig ram. Om medel inte finns
inom befintlig ram kommer socialnämnden att äska medel från
budgetberedningen i maj 2023 motsvarande en utökad budgetram med
8 165 000 kr. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra
beslutet enligt beslutspunkt 1.
Sammanfattning

Socialdemokraterna (S) yrkar i en motion att förutsättningarna utreds för att
tillskapa platser på härbärge/lågtröskelboende för personer som inte har
möjlighet att få plats på Birkagårdens natthärbärge eller det boende som
bedrivs inom socialförvaltningens beroendeenhet. Socialnämnden har besvarat
motionen, 2021-09-16 § 145 med att det finns behov av ett komplement till
Birkagårdens natthärbärge och beroendeenhetens.
Socialnämnden har därefter fått i uppdrag av regionfullmäktige, 2022-02-21 §
14, att utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/ akutboende till personer som inte har möjlighet
att få plats på Birkagården eller regionens egna boende.
Socialförvaltningen har nu utrett frågan och utredningen visar på behov av att
inrätta ett lågtröskelboende i form av stödboende om tio platser för personer
som har ett pågående skadligt bruk eller beroende och saknar bostad. Antalet
personer i behov av stödboende är därmed inte uttömt enligt den inventering
som verksamheten gjort.
Bedömning

Inrättande av stödboende innebär att socialtjänsten utökar alternativen i
boendekedjan och kan erbjuda stödboende till personer som har ett pågående
skadligt bruk eller beroende och saknar bostad. Inrättande av ett stödboende
ryms inte inom ordinarie budget och förutsätter en utökad budgetram för
socialnämnden motsvarande 8,165 tkr.

Digital justering

Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Arbetsutskottet föreslog att socialnämnden beslutar att först se över möjlighet
till finansiering inom befintlig ram innan medel eventuellt äskas från
budgetberedningen i maj 2023. Socialdirektören ber att förvaltningen får
återkomma kring detta till hösten när de tydligare kan se de ekonomiska
förutsättningarna inom individ- och familjeomsorgen.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13
Utredning daterad 2022-05-13
RF § 14 Motion lågtröskelboende, daterat 2022-02-21.
Skickas till

Regionfullmäktige, via registrator-RS
Hanna Ogestad avdelningschef individ och familjeomsorg
Öystein Berge kvalitetschef
Ia Lönngren utvecklingsledare
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Lågtröskelboende - Stödboende
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen får i uppdrag att
inrätta ett lågtröskelboende i form av stödboende med tio platser till
personer som har ett aktivt skadligt bruk eller beroende och saknar
bostad.
2. Inrättande av ett stödboende förutsätter att socialnämnden beviljas en
utökad budgetram motsvarande 8 165 000 kr. Socialnämnden äskar
därför medel från budgetberedningen då inrättande av
lågtröskelboende i form av stödboende inte ryms inom
socialnämndens ordinarie ram. Detta är en förutsättning för att kunna
genomföra beslutet enligt beslutspunkt 1.

Sammanfattning

Socialdemokraterna (S) yrkar i en motion att förutsättningarna utreds för att tillskapa
platser på härbärge/lågtröskelboende för personer som inte har möjlighet att få plats
på Birkagårdens natthärbärge eller det boende som bedrivs inom socialförvaltningens
beroendeenhet. Socialnämnden har besvarat motionen, 2021-09-16 § 145 med att det
finns behov av ett komplement till Birkagårdens natthärbärge och beroendeenhetens.
Socialnämnden har därefter fått i uppdrag av regionfullmäktige, 2022-02-21 § 14, att
utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge/lågtröskelboende/
akutboende till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller
regionens egna boende.
Socialförvaltningen har nu utrett frågan och utredningen visar på behov av att inrätta
ett lågtröskelboende i form av stödboende om tio platser för personer som har ett
pågående skadligt bruk eller beroende och saknar bostad. Antalet personer i behov av
stödboende är därmed inte uttömt enligt den inventering som verksamheten gjort.
Bedömning

Inrättande av stödboende innebär att socialtjänsten utökar alternativen i
boendekedjan och kan erbjuda stödboende till personer som har ett pågående
skadligt bruk eller beroende och saknar bostad. Inrättande av ett stödboende ryms
inte inom ordinarie budget och förutsätter en utökad budgetram för socialnämnden
motsvarande 8,165 tkr.
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Hanna Ogestad avdelningschef individ och familjeomsorg
Öystein Berge kvalitetschef
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Bakgrund

Socialdemokraterna (S) yrkar i en motion att förutsättningarna utreds för att tillskapa
platser på härbärge/lågtröskelboende för personer som inte har möjlighet att få plats på
Birkagårdens natthärbärge eller det boende som bedrivs inom socialförvaltningens
beroendeenhet. Socialnämnden har besvarat motionen, 2021-09-16 § 145 med att det finns
behov av ett komplement till Birkagårdens natthärbärge och beroendeenhetens.
Socialnämnden har därefter fått i uppdrag av regionfullmäktige, 2022-02-21 § 14, att utreda
förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge/lågtröskelboende/akutboende till
personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna boende.
Socialförvaltningen har nu utrett frågan. I utredningen ersätts begreppet lågtröskelboende
med stödboende.
Inledning

Enligt 1 kap. 2§ regeringsformen ska det allmänna särskilt trygga rätten till arbete, bostad
och utbildning. Att kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen framgår av
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, bostadsförsörjningslagen.
Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs, (1 § bostadsförsörjningslagen).

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Enligt förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen (1980:620) ansågs rätten till bland annat
bostad ha en så avgörande betydelse för den enskildes sociala situation att det tydligt skulle
framgå i lagen. Socialnämnden ska enligt 3 kap. 2 § SoL i sin verksamhet främja den
enskildes rätt till arbete, bostad och I 2 kap. 1 § SoL anges att varje kommun svarar för
socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Vad rätten till bostad faktiskt innebär framgår ytterst av hur reglerna för enskilds rätt till
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL tillämpas. För att få rätt till bistånd krävs enligt 4 kap. 1 § SoL
att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och
socialtjänstens stöd ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett
självständigt liv. Av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att när den enskilde
har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad, helt saknar tak över huvudet och
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt så är nämnden skyldig att tillhandahålla en bostad
som uppfyller krav på skälig levnadsnivå. Att det generellt sett är svårare att få ett
hyreskontrakt om personer har skulder eller betalningsanmärkningar är exempelvis inte i sig
en självklar anledning till att bevilja bistånd. Att det är brist på bostäder på den öppna
bostadsmarknaden är inte heller i sig skäl nog för bistånd till bostad från socialtjänsten. Det
är inte socialnämndens skyldighet att tillgodose behov av bostad i allmänhet. I akuta
situationer träder dock socialtjänstens yttersta ansvar in.
I den nationella utredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, förslår
utredningen att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt
bruk och beroende oavsett om behandlingen sker med läkemedel, psykologiska,
psykosociala eller andra behandlingsmetoder. Syftet med förtydligandet av hälso- och
sjukvårdens ansvar är främst att skapa förutsättningar för att hålla ihop behandlingen av
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alla psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Det förändrade
huvudmannaskapet innebär att socialtjänstens uppdrag renodlas och får ett tydligare fokus
på bl a boende och sysselsättning till personer med skadligt bruk och beroende. Reformen
föreslås träda i kraft 1 januari 2025.
Metod för utredning








Intervju med enhetschef och handläggare inom beroendeenhetens myndighetsutövning
Intervju (och besök) med enhetschef, samordnare och personal vid beroendeenhetens
korttidsboende.
Intervju med enhetschef inom stöd- och försörjningsenheten
Intervju med socialjouren.
Intervju och besök Birkagårdens natthärbärge
Intervju med tre kommuner som bedriver lågtröskelboenden eller motsvarande
(Varberg, Västerås och Kalmar)
Ekonomiskt underlag gällande bemanning har inhämtats i dialog med ekonomi- och
HR-medarbetare samt lokalansvarig inom socialförvaltningen.

Utredningens innehåll:








Beskrivning av socialförvaltningens boendekedja samt Birkagårdens natthärbärge
Inventering lokala behov
Omvärldsbevakning
Innehåll och krav för att starta upp ett stödboende
-målgrupp
-lokaler och geografiskt läge
-avgifter
-aktörer
-kompetens och bemanning
-uppskattade kostnader
Bedömning och slutsats

Beroendeenhetens boendeformer

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Målgruppen för beroendeenhetens boendeformer är personer som har ett alkohol- och
eller drogberoende ibland i kombination med spel. Beroendeenheten erbjuder
korttidsboende, träningslägenheter och lägenheter med andrahandskontrakt. Samtliga
boendeformer beviljas som bistånd och är förenade med särskilda villkor och regler som att
samtliga boendeformer ska vara alkohol- och drogfria. Boendealternativen korttidsboende
och träningslägenhet har inte för avsikt att vara ett permanentboende.
Korttidsboendet består av 25 platser/rum. Rummen är möblerade. Standarden på rummen
varierar från tillgång till rum med trinett och hygienutrymme till delat kök och
hygienutrymme. Korttidsboendet är avsett för kortare tid. Boendetiderna varierar mellan
några månader till 1-2 år utifrån att det kan finnas en långvarig beroendeproblematik och
där det finns en låg motivation till drog- eller nykterhet samt helt avsaknad av bostad eller
att på längre sikt erhålla en egen bostad.
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17 träningslägenheter (1-2 rum och kök) i Visby, Lärbro, Slite och Klintehamn
Lägenheterna är möblerade. Hyresvärdar är Gotlands Hem och Klara BO. Tidsbegränsade
hyreskontrakt som är kopplade till biståndsbeslut.
15 lägenheter med andra handskontrakt (1-2 rum och kök) i Visby och Slite
Hyresvärdar är Gotlands Hem och Klara BO. De boende har egna möbler. Person som
bor i andra hand kan ansöka om att ta över hyreskontraktet efter tidigast ett år. Efter minst
ett år utan störningar eller anmärkning och efter prövning och godkännande av
fastighetsägare kan lägenheten övergå till permanentboende. Det är då helt personens egna
möjligheter att få lägenhet på egna ködagar som styr.
Birkagårdens natthärbärge

Verksamheten är ett samarbete mellan Visby domkyrkoförsamling, Region Gotland, Röda
korset och Hela Människan Gotland. Natthärbärget erbjuder en sängplats till den som är
hemlös och är öppet varje dag klockan 19.00-08.30 och gäster tas emot fram till klockan
21.30. Gästerna erbjuds middag och frukost samt möjlighet att sköta hygien. Natthärbärget
har 16 platser varav fyra platser för kvinnor. Natthärbärget har fyra personer anställda
(föreståndare och tre personer som arbetar natt). Verksamheten kompletteras med
volontärer för matlagning och nattarbete. Verksamheten erbjöd även lunch fram till
pandemin 2020 men har inte kunnat återuppta erbjudande om lunch utifrån brist på
volontärer. Natthärbärget tar ut en avgift om 50 kronor per natt av gästerna.
Region Gotland svarar för fastigheten och dess underhåll samt betalar en årshyra på
210 912 kr. I de fall plats på härbärget beviljas som bistånd av socialförvaltningen ersätts
härbärget med 400 kr per person och natt.
Antal nätter som individ- och familjeomsorgen bekostat:
2019
2020
2021

581 nätter
1 317 nätter
1 248 nätter

Inventering lokala behov

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

I intervjuer framkommer att det finns behov av ett boende för personer som saknar
bostad och som inte klarar krav på nykter- eller drogfrihet vilket är de krav som i dag ställs
på boendekedjan inom socialförvaltningens beroendeenhet (korttidsboendet,
träningslägenheter och lägenheter i andra hand).
Det uppskattas i dag finnas en grupp om cirka 20 personer som har behov av stödboende.
Cirka tio bor i dag inom beroendeenhetens boendekedja och cirka tio personer av de som
bor på korttidsboendet avviker i perioder från de regler som gäller för boendet. De som
avviker från reglerna beviljas i de fall de inte kan lösa sin boendesituation på annat sätt
tillfälligt bistånd till boende på Birkagårdens natthärbärge När personerna följer de regler
som gäller för korttidsboendet har de möjlighet att återvända till korttidsboendet. Detta får
till konsekvens att platsen står tom på korttidsboendet men är ändå inte möjlig att erbjuda
någon annan. Därutöver bedöms det finnas ytterligare cirka 20 personer som har behov av
stödboende men som i dag inte bor i någon av beroendeenhetens boendeformer utifrån att
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de inte klarar kraven på drog-eller nykterhet alternativt att de inte önskar bo i dessa
boendeformer.
Det är en ständig brist på lediga rum och kö in till korttidsboendet. I intervjuer
framkommer att det uppstår en ”flaskhals” på korttidsboendet. Personer som uppnått
drog- och eller nykterhet kan inte flytta vidare då det är ständig brist på lägenheter och
beroendeenheten vill inte skriva ut personer till hemlöshet.
Omvärldsbevakning

Varberg
Står inför en upphandling av innehåll för lågtröskelboende, kallat stödboende. Målgruppen
är personer som saknar bostad och har behov av personalstöd. Biståndsbeslut om sex
månader och inflyttning dagligen mellan klockan 09.00-17.00. Lokalerna är centralt
belägna. Rum med eget hygienutrymme ca 28 m2. Gemensamt kök och tvättmöjligheter
Upphandlingen omfattar tio platser med möjlighet att kunna avskilja män och kvinnor
(7+3). Avgift för hyra (ca 5 000 kronor). Gemensamma måltider erbjuds en gång per vecka
till självkostnadspris. Bemannat dygnet runt och möjlighet att komplettera med volontärer.
I Varberg finns ett akutboende, typ Härbärge som riktar sig till personer som är
bostadslösa, ej personer med skadligt bruk/beroende

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Västerås
Västerås tillhandahåller 53 platser i lågtröskelboende fördelat på tre boendeenheter (18-35
platser/boendeenhet). Målgruppen är personer med missbruksproblem och/eller en
psykisk funktionsnedsättning. Biståndsbeslut i form av bostad med särskild service enligt
socialtjänstlagen (SoL) och tillgång till sjuksköterska. Samtliga lägenheter tillhandahåller
trinett och eget hygien utrymme. Inga gemensamma måltider erbjuds. Avgift för hyra (ca
5 000 kronor). Samtliga boenden är bemannade dygnet runt varav två boenden är
bemannade med vaken natt, av två personal). I boendet tillämpas metoder som
återfallsprevention (ÅP), MI och rehabiliterande insatser i syfte att konkurrera ut
missbruket. I anslutning till ett lågtröskelboende finns 20 härbärgesplatser. För
härbärgesplatser krävs inget biståndsbeslut. Västerås har totalt 150 boendeplatser riktade till
målgruppen. Erfarenheten från Västerås visar på att enheterna för lågtröskelboende är för
stora och skapar svårigheter samt att de kommer bygga upp ett särskilt lågtröskelboende
avsett för kvinnor.
Kalmar
Kalmar tillhandahåller nio platser i lågtröskelboende, kallat stödboende. Målgruppen är
personer med missbruksproblem, inga krav på nykter eller drogfrihet men inga droger i
boendet. Biståndsbeslut från några månader till år. Egna rum med trinett och delade
hygienutrymmen. Boendekostnaden uppgår till 98 kronor per dag. Gemensamma måltider
erbjuds till en kostnad om 86 kronor per dag (frukost, lunch, middag och kvällsfika).
Boendet bemannat med två personal dygnet runt samt sovande jour. Kalmar har inget
härbärge. Kalmar har en motivations- och utredningsenhet som består av ett slussboende
och ett nyktert och drogfritt HVB-hem (12 platser.) I Kalmar utvecklar man möjligheten
att erbjuda sysselsättning till målgruppen inom sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Utöver detta arbetar Kalmar i hög grad med att erbjuda lägenheter
till målgruppen – motsvarande Bostad först. Erfarenheter från Kalmar visar att många
lägenheter har samlats inom samma bostadsområde vilket skapat bekymmer och
oroligheter.
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Innehåll och krav

Uppstart av ett stödboende inom socialförvaltningen kräver väl anpassade lokaler, hög
bemanning, kompetens, metoder anpassade för målgruppen samt ett ekonomiskt tillskott
för att ge förutsättningar för att bedriva verksamheten. Detta då den tilltänkta målgruppen
fordrar tillsyn men också ett erbjudande om motiverande stöd mm som kan öka
förutsättningarna för nykterhet- och/eller drogfrihet.
Målgrupp för stödboende
Målgruppen är personer som har ett pågående skadligt bruk eller beroende och saknar
bostad. Boende i stödboendet kan vara för kortare eller längre tid. Erbjudande om
stödboende föregås av utredning och beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. De som
erbjuds stödboende tillåts inte bruka alkohol eller droger i boendet, däremot blir man inte
avvisad om man kommer dit onykter eller påverkad. Personer som erbjuds stödboende ska
inte ha ett beslut om boende i någon annan boendeform inom socialförvaltningens
beroendeenhet.
Lokaler och geografiskt läge
Lokaler för stödboende som kan erbjuda delvis möblerade rum om cirka 30 m2 med
möjlighet till enklare matlagning och eget hygienutrymme. Lokalerna ska kunna erbjuda
utrymme för gemensamma aktiviteter och tvättmöjligheter. Därutöver krävs
personalutrymmen för administration och övernattning. Lokalerna bör ha en central
geografisk placering med tillgång till goda kommunikationer. Lokaler för stödboende bör
inte ligga i anslutning till beroendeenhetens korttidsboende med hänvisning till
socialförvaltningens tidigare försök med motsvarande boende och som avslutades 2011.

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Storlek på lokal för stödboende uppskattas till ca 450 m2 detta beräknat på tio rum om 30
m2, gemensamhetsutrymme, tvättmöjligheter samt kontor och övernattningsmöjlighet för
personal. Personer som erbjuds boende i stödboende saknar ofta egna inventarier och
möbler för en bostad. Möblering av lägenheterna i form av säng, matbord och stolar,
hygienartiklar, sängkläder, bestick, porslin och köksredskap, handdukar mm bedöms kunna
ske med stöd av varuförsörjningen inom Region Gotland. Kostnad för att möblera en
lägenhet uppskattas till ca 5500 kr per lägenhet och totalt 55 000 kronor inklusive
flytthjälp. Beräkning av kostnader för att möblera en lägenhet har jämförts med
motsvarande kostnad för möblering av kvotflyktingars bostäder. Erfarenheter av boenden
riktat till målgruppen visar på högt slitage på möbler och inventarier vilket betyder att
möbler och inventarier kommer att behöva bytas ut och ersättas fortlöpande.
Kostnader för lokaler i stort är svåra att uppskatta då det saknas en specifik lokal för
stödboende. Vissa kostnadsjämförelser går att göra utifrån socialförvaltningens övriga
kostnader för lokaler där hyreskostnaden uppskattas till ca 1000 kr/m2 och år.
Hyreskostnaden är beroende av om Region Gotland har egna lokaler att tillgå eller väljer att
hyra lokaler via privat fastighetsägare. Kostnaden för lokaler uppskattas till cirka 450 tkr
per år.
Avgift för stödboende
Socialförvaltningen ska ha möjlighet att ta ut hyra av personer som bor i stödboende. Om
verksamheten bedömer att enklare måltider bör erbjudas utgår avgifter för dessa.
6 (8)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Lågtröskelboende

Aktörer som behöver vara informerade om innehållet i stödboende
Uppstart av ett stödboende kräver samverkan och information till andra aktörer utifrån
målgruppens behov. Exempelvis socialförvaltningens övriga verksamheter, fastighetsägare
och bostadsbolag, hälso- och sjukvården, polis och Birkagårdens natthärbärge.
Kompetens, bemanning och innehåll
Verksamheten kräver ledning av chef med socionomkompetens eller motsvarande och
erfarenhet av målgruppen. Övrig bemanning, personal med kompetens i metoder för att
arbeta med motivering till nykter- och eller drogfrihet.
Personal med minst två års efter gymnasieutbildning, socionomer, socialpedagoger,
eventuellt någon med kompetens motsvarande undersköterska. Kompetens inom metoder
för motivationsarbete bedöms viktiga för att stödja de personer som önskar uppnå nykteroch/eller drogfrihet och önskar flytta vidare i boendekedjan eller till eget boende.
Stödboendet ska vara bemannat dygnet runt av två personal. Nattetid en vaken natt samt
en sovande jour. Om möjligt bör verksamheten kunna erbjuda aktiviteter eller enklare
sysselsättning samt vid behov enklare måltider.
Förslag till bemanning:
Arbetstidsmått 37,00 t/v (dag/kväll/sovande jour) Arbetstidsmått 34,33 t/v (natt)
Start
07:00
21:45
00:00
00:00
06:00

Slut
22:00
24:00
06:00
06:00
07:15

Typ av tid
Arbete
Arbete
Arbete
Sovande jour
Arbete

Antal
2
2
1
1
2

Årsarbetare dag/kväll/sovande jour = 7,50
Årsarbetare natt = 2,00
Totalt: 9,50 årsarbetare
Årslön baserat på medellön 540 000 kr (något hög beroende på krav på kompetens exkl
ob-tillägg)
540 000 x 9,50 årsarbetare= 5,130 tkr

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Motsvarande bemanning med en beräkning utifrån krav på att erbjuda heltider
”Heltidsresan” beräknas till 12,00 årsarbetare
540 000 x 12,0 årsarbetare = 6,480 tkr exklusive ob-tillägg.
Ledning av verksamheten 1,0 årsarbetare. Kostnader uppskattas till 700 000 kr per år
(inklusive PO-kostnader)
Bedömning och slutsats

Utredningen visar på behov av att inrätta ett stödboende till personer som har ett pågående
skadligt bruk eller beroende och saknar bostad. Ett stödboende skulle innebära att
beroendeenhetens korttidsboende ändå är fullbelagt men i högre grad utav personer som är
motiverade till att göra en förändring. Det finns erfarenheter som visar på att det inte är
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lämpligt att skapa för stora boendeenheter och tio platser för stödboende bedöms
tillgodose de mest akuta behoven. Antalet personer i behov av stödboende är därmed inte
uttömt enligt den inventering som verksamheten gjort.
Ett stödboende innebär en utökad boendekedja och för att boendekedjan ska fungera krävs
att tillgången till lägenheter behöver öka. I dag är det helt personernas egna möjligheter att
få lägenhet på egna ködagar och skötsamhet som styr möjligheten att få en egen lägenhet.
En utökad boendekedja med stödboende kräver en översyn av möjligheten att i avtal med
hyresvärdar/fastighetsägare skriva in att ett visst antal lägenheter med överkomlig hyra
löpande ska avsättas till socialförvaltningen. Därutöver krävs överenskommelser kring
samarbete mellan socialtjänst, hyresvärdar/fastighetsägare, störningsjour, polis och hälsooch sjukvård/beroendevård (klargöra kontaktvägar, akuta insatser mm).
Kostnadsberäkning
Beräknade kostnader för inrättande av stödboende om tio platser med dygnet runt
bemanning.
Lokaler
450 000 kr
Bemanning*
6 480 000 kr (exkl ob-tillägg)
Ledning
700 000 kr
Övrigt (inventarier, artiklar, bilkostnader,
480 000 kr
livsmedel, tele, data, post, övriga kostnader)
Möbler
55 000 kr
Totalt
8 165 000 kr
’Bemanning beräknat på enbart heltidstjänster dvs 12 årsarbetare.

Inrättande av stödboende innebär att socialtjänsten utökar alternativen i boendekedjan och
kan erbjuda stödboende till personer som har ett pågående skadlig bruk eller beroende och
saknar bostad, vilket är i linje med socialnämndens uppdrag och kommande reformer.

Ärendenr SON 2022/125 Datum 2022-05-13

Utredningen föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att inrätta ett stödboende med tio
platser till personer som har ett aktivt skadligt bruk eller beroende och saknar bostad.
Inrättande av stödboende ryms inte inom ordinarie budget och inrättandet av ett
stödboendeförutsätter en utökad budgetram för socialnämnden motsvarande 8,165 tkr.
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Policy ekonomistyrning.

Ärendenummer: RS 2021/500
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•

Policy för ekonomistyrning antas och gäller från och med 2023-01-01.
Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun fastställda av
kommunfullmäktige 2003-03-17 upphör att gälla.

Sammanfattning

Dokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
innehåller en samlad och relativt heltäckande beskrivning av dåvarande
kommunens styrning. Exempelvis styrmodell, planerings- och
uppföljningsprocess, intern kontroll samt en beskrivning av personalpolitiska
dokument. Vissa delar i dokumentet har varit inaktuella under en längre tid.
Däremot har alla avsnitt rörande ekonomistyrning varit aktuella fram till nu.
Ekonomistyrning syftar till att skapa effektivitet i det samlade
resursutnyttjandet samt skapa goda förutsättningar för god ekonomisk
hushållning. I den här policyn slås fast grundprinciper, former för
ekonomistyrning, ansvarsfördelning, budgetering, hantering av avvikelser,
uppföljning samt hur nämndernas resultat ska hanteras. Det finns också
beskrivning av vilka andra styrande dokument som finns inom området. Den
här policyn blir därmed ett samlande dokument som syftar till att skapa
tydlighet och enhetlighet samt klargöra ansvar, befogenheter och
handlingsutrymme i organisationen. Policyn blir vägledande för alla kommande
ekonomiska beslut.
Jämfört med det som tidigare beslutats i ”Regler för styrning och uppföljning”
föreslås ett antal förändringar.
•

•

Digital justering

Regionstyrelsen föreslås få mandat att besluta om ombudgetering av
driftbudgetanslag mellan nämnder. Undantaget är ärenden som är av
principiell art eller av särskild vikt. Nu krävs beslut av regionfullmäktige
för alla ombudgeteringar. Motivet till förändringen är att hantera dessa
ärenden på ett mer tidseffektivt sätt samt att säkerställa att
regionfullmäktige till största delen får möjlighet att hantera principiella
frågor.
Regionstyrelsen föreslås även få mandat att besluta om
kompletteringsbudget för investeringar. Nu beslutas
kompletteringsbudgeten av regionfullmäktige. Motivet till förändringen
är att regionfullmäktige redan beslutat om att investeringen ska
genomföras och kompletteringsbudgeten är en mer teknisk fråga om
att föra anslag mellan åren enligt vad som anges i denna policy.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-11-10

•

•

Nämndernas möjligheter att överföra resultat mellan budgetåren
förändras till huvudprincipen att 100 procent av över- och underskott
överförs. Enligt gällande regler är huvudprincipen att 75 procent av
överskottet och 100 procent av underskottet ska överföras. I samband
med den här förändringen föreslås även att det införs en maximal nivå
för nämndens egna kapital i den skattefinansierade verksamheten på
2 procent av nämndens driftbudget. Motivet till förändringen är att få
en enhetlig hantering av över- och underskott.
I policyn föreslås att nämndens eget kapital inte får användas för
finansiering av investeringar. Motivet till förändringen är att eget kapital
endast får användas under innevarande år för prioriterade ändamål.
Om en investering genomförs kommer kostnaden att belasta
driftbudgeten under hela avskrivningstiden. Möjligheten att använda
investeringspotter för flera olika områden finns nu också. Behovet av
ytterligare finansieringsmöjlighet för investeringar är därmed mycket
begränsad.

Övriga förändringar är mer av redaktionell karaktär eller att texten uppdaterats
och kompletterats med praxis inom olika områden. I policyn finns en bilaga
med en sammanställning av övriga policyer och riktlinjer som är av betydelse
för ekonomistyrningen. Utöver dessa finns detaljerade rutiner beskrivna på
Region Gotlands intranät. Dessa uppdateras löpande.
Framtagandet av policyn har processats tillsammans med ekonomichefer i
förvaltningarna samt controllers inom regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till policy för
ekonomistyrning bör antas eftersom gällande regelverk för styrning och
uppföljning behöver revideras och kompletteras.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att det finns rättslig grund för beslut om ny policy. Policyn
utgår från kommunallagen (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning samt följer god redovisningssed.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att policy för ekonomistyrning främjar god ekonomisk
hushållning samt bidrar till en god ordning och reda i ekonomin.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.

Digital justering

Protokoll
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4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Policy för ekonomistyrning
Regionstyrelseförvaltningen 2022-10-26
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Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Policy för ekonomistyrning antas och gäller från och med 1 januari år
2023.



Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun fastställda av
kommunfullmäktige den 17 mars 2003 upphör att gälla.

Sammanfattning

Dokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
innehåller en samlad och relativt heltäckande beskrivning av dåvarande
kommunens styrning. Exempelvis styrmodell, planerings- och
uppföljningsprocess, intern kontroll samt en beskrivning av personalpolitiska
dokument. Vissa delar i dokumentet har varit inaktuella under en längre tid.
Däremot har alla avsnitt rörande ekonomistyrning varit aktuella fram till nu.
Ekonomistyrning syftar till att skapa effektivitet i det samlade
resursutnyttjandet samt skapa goda förutsättningar för god ekonomisk
hushållning. I den här policyn slås fast grundprinciper, former för
ekonomistyrning, ansvarsfördelning, budgetering, hantering av avvikelser,
uppföljning samt hur nämndernas resultat ska hanteras. Det finns också
beskrivning av vilka andra styrande dokument som finns inom området. Den
här policyn blir därmed ett samlande dokument som syftar till att skapa
tydlighet och enhetlighet samt klargöra ansvar, befogenheter och
handlingsutrymme i organisationen. Policyn blir vägledande för alla kommande
ekonomiska beslut.
Jämfört med det som tidigare beslutats i ”Regler för styrning och uppföljning”
föreslås ett antal förändringar.


Regionstyrelsen föreslås få mandat att besluta om ombudgetering av
driftbudgetanslag mellan nämnder. Undantaget är ärenden som är av
principiell art eller av särskild vikt. Nu krävs beslut av regionfullmäktige
för alla ombudgeteringar. Motivet till förändringen är att hantera dessa
ärenden på ett mer tidseffektivt sätt samt att säkerställa att
regionfullmäktige till största delen får möjlighet att hantera principiella
frågor.
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328
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Regionstyrelsen föreslås även få mandat att besluta om
kompletteringsbudget för investeringar. Nu beslutas
kompletteringsbudgeten av regionfullmäktige. Motivet till förändringen
är att regionfullmäktige redan beslutat om att investeringen ska
genomföras och kompletteringsbudgeten är en mer teknisk fråga om
att föra anslag mellan åren enligt vad som anges i denna policy.



Nämndernas möjligheter att överföra resultat mellan budgetåren
förändras till huvudprincipen att 100 procent av över- och underskott
överförs. Enligt gällande regler är huvudprincipen att 75 procent av
överskottet och 100 procent av underskottet ska överföras. I samband
med den här förändringen föreslås även att det införs en maximal nivå
för nämndens egna kapital i den skattefinansierade verksamheten på 2
procent av nämndens driftbudget. Motivet till förändringen är att få en
enhetlig hantering av över- och underskott.



I policyn föreslås att nämndens eget kapital inte får användas för
finansiering av investeringar. Motivet till förändringen är att eget kapital
endast får användas under innevarande år för prioriterade ändamål.
Om en investering genomförs kommer kostnaden att belasta
driftbudgeten under hela avskrivningstiden. Möjligheten att använda
investeringspotter för flera olika områden finns nu också. Behovet av
ytterligare finansieringsmöjlighet för investeringar är därmed mycket
begränsad.

Övriga förändringar är mer av redaktionell karaktär eller att texten uppdaterats
och kompletterats med praxis inom olika områden. I policyn finns en bilaga
med en sammanställning av övriga policys och riktlinjer som är av betydelse för
ekonomistyrningen. Utöver dessa finns detaljerade rutiner beskrivna på Region
Gotlands intranät. Dessa uppdateras löpande.
Framtagandet av policyn har processats tillsammans med ekonomichefer i
förvaltningarna samt controllers inom regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till policy för
ekonomistyrning bör antas eftersom gällande regelverk för styrning och
uppföljning behöver revideras och kompletteras.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att det finns rättslig grund för beslut om ny policy. Policyn
utgår från kommunallagen (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning samt följer god redovisningssed.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att policy för ekonomistyrning främjar god ekonomisk
hushållning samt bidrar till en god ordning och reda i ekonomin.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

3. Barnperspektiv

Ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Policy för ekonomistyrning
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Regiondirektör
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Ekonomistyrning

1. Inledning
Ekonomistyrning syftar till att skapa effektivitet i och styra det samlade resursutnyttjandet
samt ge bra och rätt förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Syftet med denna
policy är att skapa tydlighet och enhetlighet samt klargöra ansvar, befogenheter och
handlingsutrymme i organisationen.
Policyn är i första hand avsedd för chefer och medarbetare som arbetar i de ekonomiska
processerna samt för de förtroendevalda.
Utöver denna policy finns detaljerade rutiner och anvisningar för specifika områden. Det
finns också ett flertal kompletterande policys och riktlinjer (se bilaga 1).

2. Grundprinciper
Följande grundprinciper tillämpas i ekonomistyrningen:
- Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande vilket innebär att Region Gotlands
bästa är överordnat de olika verksamheternas behov
- Ansvar och befogenheter är decentraliserade
- God ekonomisk hushållning är styrande
- Uppföljning och analys är en central del av styrningen
- Ordning och reda i den ekonomiska redovisningen är grunden för en god
ekonomistyrning
- God redovisningssed ska tillämpas i alla led
- Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de
ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen
3. God ekonomisk hushållning
Verksamheten ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det
innebär att kommande generationer ges goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig
service och välfärd.
God ekonomisk hushållning innebär i korthet:
- Budgeten ska alltid innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för en period
av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år.
Av
planen ska framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
- Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
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En betydelsefull del för att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det
finns en god budgetföljsamhet, att nämnderna inte överskrider beslutade budgetramar
bidrar till en god ekonomisk hushållning.
Mer information finns i Region Gotlands riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
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4. Former för ekonomistyrning
I Region Gotland är ekonomistyrningen utformad för att uppnå ett effektivt
resursutnyttjande beroende verksamhetens förutsättningar.
4.1 Skattefinansierad verksamhet

Merparten av regionens verksamheter är skattefinansierade. Det innebär att de har ett
budgetanslag för att helt eller delvis finansiera sina kostnader. I vissa skattefinansierade
verksamheter finns möjlighet att via taxor och avgifter finansiera en del av verksamheten
med intäkter men huvuddelen finansieras via anslag.
Interna resultatenheter
I den skattefinansierade verksamheten finns interna resultatenheter där det är möjligt att
styra resursförbrukningen utifrån kundernas efterfrågan och genom anpassning av utbudet.
Målet är att skapa ett effektivt resursutnyttjande samtidigt som god kvalitet och service
garanteras. De interna resultatenheterna finansieras helt av intäkter och prissättningen ska
baseras på självkostnad. Exempel på resultatenheter är fastighetsförvaltningen,
försörjningsverksamheten, måltidsverksamheten och delar av IT verksamheten.
Mer information finns i riktlinjer för resultatenheter.
Ersättningsmodeller
För att uppnå valfrihet för brukare i vissa verksamheter finns genom lagstiftning
valfrihetssystem. Verksamheterna finansieras genom ersättningsmodeller där brukarens val
styr ersättningen till respektive verksamhet. Valfrihetssystem finns inom exempelvis skola,
primärvård, omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg. För att möjliggöra
konkurrens ska ersättningen följa brukarens val och verksamheter ska ersättas på ett
likvärdigt sätt oavsett om de är privata eller offentliga.
4.2 Avgiftsfinansierad verksamhet

Med avgiftsfinansierad verksamhet avses verksamheter som helt finansieras via avgifter och
taxor enligt självkostnadsprincipen. De avgiftsfinansierade verksamheterna är vatten- och
avloppsverksamheten, avfallsverksamheten samt linjehamnsverksamheten. Särskilda regler
och lagstiftning finns för dessa verksamheter. Särredovisningar ska upprättas för dessa
verksamheter.
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5. Intern kontroll
Den interna kontrollen är en väsentlig del i ekonomistyrningen. Med intern kontroll avses
de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga
styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.
Den interna kontrollen ska bland annat säkerställa att det finns en tillförlitlig ekonomisk
rapportering och information om verksamheten. Det innebär att regionstyrelsen och
nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt redovisning, samt en
relevant och rättvisande information om verksamheten, dess resultat och resursanvändning.
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En bra intern kontroll motverkar fel, oavsiktliga och avsiktliga, som görs i det dagliga
arbetet. Dessutom skyddas personal mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll ska vara en naturlig del i alla processer.
Mer information finns i riktlinjer för intern kontroll.

6. Ansvar
Inom regionen är det ekonomiska ansvaret uppdelat på flera nivåer och regionstyrelsen har
ansvar för uppsiktsplikten över nämnder, förvaltningar och bolag. Reglementen och
delegationsordningar reglerar ansvarsfördelningen i regionens nämnder och förvaltningar.
6.1 Ansvarsnivåer förtroendevalda

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige ansvarar för ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt och
då främst:
- Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten
- Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- Årsredovisning och ansvarsfrihet
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har en ledande och samordnande roll för frågor som kan inverka på
regionens utveckling och ekonomiska ställning.
Regionstyrelsen ansvarar bland annat för följande:
- Leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över
nämndernas verksamheter
- Utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
regionen
- Följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning
- Den ekonomiska förvaltningen
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Nämnderna
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också säkerställa att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna
har ansvaret för att hantera avvikelser i förhållande till beslutad budget. I begreppet nämnd
omfattas även regionstyrelsen som nämnd.
Ansvaret för riktade statsbidrag ligger på respektive nämnd. Det innebär att nämnden och
förvaltningen ska vara informerad, ansöka om och följa upp bidraget samt att ansvara för
att verksamheten anpassas efter bidragets storlek och ändamål.
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Koncernbolagen
Bolagen styrs genom aktieägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av
regionfullmäktige. Styrelser i Region Gotlands helägda bolag utses av regionfullmäktige.
Mer information finns i aktieägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv.
6.2 Ansvarsnivåer i förvaltningsorganisationen

Regiondirektör
Regiondirektörens ansvar och uppdrag regleras i den instruktion som ges av
regionstyrelsen. Regiondirektörens ansvar för ekonomistyrningen omfattar:
- Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag
och stiftelser och ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten
- I regiondirektörens uppdrag ingår också att företräda regionstyrelsen i styrning,
ledning och koordinering gentemot nämnder och bolag
- Regiondirektören har det yttersta ansvaret för att säkerställa styr- och
ledningsprocessen samt stödprocesserna till politisk ledning och regionstyrelsens
verksamhet. I ansvaret ingår också att regionens löpande förvaltning hanteras
rationellt och med god ekonomisk hushållning.
- Regiondirektören ansvarar för att underlag gällande regionens övergripande mål
sammanställs och för att budgetförslag upprättas. Regiondirektören ska också se till
att underlag för resursfördelning finns för beslut efter regionfullmäktiges beslut om
budget.
- Regiondirektören ansvarar också för att en regionövergripande
verksamhetsplanering sker
Regiondirektören
ska ta initiativ och initiera dialog med regionstyrelsen om
regionens ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag på vilka åtgärder
som behöver vidtas med anledning av detta
Koncernledningsgrupp
Regiondirektören ansvarar för att driva en strukturerad och aktiv koncernledning och ska
verka för en fortlöpande utveckling av styrning, ledning och samordning samt ta de initiativ
som behövs för att uppnå fastställda mål. Koncernledningsgruppen leds av
regiondirektören och består av förvaltningschefer och direktörer med ansvar för
regionövergripande ledningsprocesser.
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I koncernledningsgruppen ingår ekonomidirektören som leder ekonomichefsnätverket.
Detta nätverk arbetar som en självständig expertgrupp, men på uppdrag av
koncernledningsgruppen. Ekonomichefsnätverket syfte är att driva och utveckla den
strategiska ekonomistyrningen.
Förvaltningschefer
Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden samt
uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Ansvaret innebär ett åtagande att
inom en ekonomisk ram utföra en viss bestämd verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen för ekonomi och
verksamhet och snarast rapportera eventuella avvikelser till nämnden. Om ett
budgetöverskridande befaras ska förvaltningschefen utan dröjsmål ta initiativ till åtgärder
för att förhindra överskridandet.
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Avdelningschefer
Avdelningarna ansvarar för avdelningsspecifika frågor. Avdelningschefen ansvarar för att
vidta åtgärder vid budget- eller verksamhetsavvikelse utan att avvakta rapportering eller
beslut från närmaste chef eller nämnd.
Enhetschefer
Enheterna ansvarar för enhetsspecifika frågor. Enhetschefen ansvarar för att vidta
åtgärder vid budget- eller verksamhetsavvikelse utan att avvakta rapportering eller beslut
från närmaste chef eller nämnd.
Budgetansvariga
Det finns ett flertal tjänstepersoner som inte är chefer men har ett budgetansvar. Det kan
till exempel vara handläggare inom förvaltningen. Ansvaret regleras i nämndens
delegationsordning.
6.3 Ekonomiskt ansvar och befogenheter

Ett ekonomiskt ansvar innebär att inom en ekonomisk ram utföra en viss bestämd
verksamhet. Den ekonomiska ramen innebär ett ansvar, men också en befogenhet att
bedriva verksamheten på det mest effektiva sättet. Det ekonomiska ansvaret innebär även
att genomföra åtgärder om det uppstår avvikelser mot budget. Budgetansvaret innebär en
skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå
uppsatta mål.
Det ekonomiska ansvaret innebär bland annat följande:
- Budgetansvar och ansvar för att det upprättas en budget
- Budgetuppföljning och att den görs löpande under året
- Kontrollera att ekonomiska transaktioner hanteras rätt och är rätt redovisade
- Göra årsprognoser
- Inköp av varor och tjänster
- Effektiv och hållbar bemanning
- Godkänna tider för anställda
- Jämföra och analysera nyckeltal
- Utföra intern kontroll
Mer information finns i särskilda riktlinjer för attest.
6.4 Uppsiktsplikt
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Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över hela den kommunala
koncernen. Uppsiktsplikten tar sin utgångspunkt i kommunallagen, budget, ägardirektiv
samt regionfullmäktiges mål. Nämnderna rapporterar om ekonomin och verksamhetens
utveckling i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.
En förutsättning för uppsikten är att regionens nämnder och bolag lämnar korrekt
information vid varje rapporteringstillfälle. Informationen ska vara transparent och
innehålla tillförlitliga analyser. Avvikelser ska omgående rapporteras när dessa identifierats.
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7. Budget
Budgeten är viktig för ekonomistyrningen och innehåller regionfullmäktiges mål, uppdrag
och ekonomiska ramar. Region Gotlands planeringsprocess består av ett antal händelser
under året som sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande
år.
Regionfullmäktige beslutar om resursfördelningen för nästkommande år och omfattar
följande delar:
1. Driftbudget
2. Investeringsbudget
3. Exploateringsbudget
Driftbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och ska även innehålla
en plan för ekonomin för en period av tre år och budgetåret är alltid periodens första år.
Investerings- och exploateringsbudgeten omfattar fem år. Budgetbeslutet gäller de två
första åren och de följande tre åren är en plan.
Kompletterande information finns i de årliga anvisningarna för budgetarbetet samt på
intranätet.
7.1 Driftbudget

Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten med nettoanslag (budgetram) för respektive
nämnd.
Driftbudgeten innehåller:
- Resursfördelningsmodeller
- Kompensation för prisökningar för externa avtal och interna priser
- Kompensation för driftkostnader till följd av exploatering
- Personalkostnadskompensation
- Generella och riktade ramtillskott
Nämnden ska årligen besluta om fördelningen av budgetramen på organisations- eller
verksamhetsnivå och har ansvar för att en detaljbudget upprättas, senast i december.
Detaljbudgeten ska fördelas på kostnader och intäkter. Förändrad eller utökad verksamhet
hanteras inom nämndens befintliga budgetram eller i ordinarie budgetprocess.
Periodisering av väsentliga poster i driftbudgeten ska göras. Periodiseringen är en
förutsättning för löpande budgetuppföljning och ekonomistyrning.
7.2 Investerings- och exploateringsbudget
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En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en materiell eller immateriell
anläggningstillgång.
Ett inköp klassificeras som investering när följande tre kriterier är uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.
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Inköp som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering ska istället redovisas som en
driftkostnad.
Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för investeringar och
ska fördelas över de år investeringen förväntas genomföras. Investeringar ska alltid
bruttobudgeteras vilket innebär att hela investeringsutgiften ska budgeteras.
Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att
kunna bygga bland annat bostäder, affärer, kontor eller industrier.
Investeringarna delas in i fyra investeringsgrupper och kategoriseras enligt
följande:
1. Strategiska investeringar är framtidsinriktade inom ramen för regionens vision och mål
för samhällsutveckling. Investeringarna ska skapa större samhällsnytta än vad regionen
har idag. Om investeringsutgifterna för de strategiska investeringarna inte kan
finansieras inom det egna kassaflödet kan de finansieras av försäljningsintäkter
och/eller upplåning.
2. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet är den vanligaste investeringsutgiften.
Dessa investeringar ska egenfinansieras inom utrymmet som skapas av resultat,
avskrivningar, avsättningar och eventuella investeringsinkomster. Lokalinvesteringarna
binds inte till enskilda objekt. Stora byggnadsinvesteringar ska dock alltid särskiljas och
beslutas på projektnivå. Investeringsanslag inom skattefinansierad verksamhet binds till
följande investeringsundergrupper: investeringspott, lokalinvesteringar, IT-investeringar
i gemensam infrastruktur, investeringar hamn, investeringar mark stadsmiljö och
gator/vägar samt särskilda projekt (se bilaga 3).
3. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet innehåller tre undergrupper: vatten- och
avloppsverksamhet, avfallsverksamhet samt del av hamnverksamhet (linjehamnar).
4. Investeringar för exploatering budgeteras per exploateringsområde där samtliga
redovisningsmässiga effekter av exploateringsverksamheten ska framgå.
Exploateringsbudgeten ska beredas och upprättas i ordinarie budgetprocess vilket
innebär att den ska upprättas parallellt med investeringsbudgeten.
Exploateringsbudgeten ska delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
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Mer information finns i riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploateringar,
riktlinjer för investeringsprocessen och riktlinjer för redovisning av investeringar.
Konstgestaltning
I investeringsbudgeten för offentliga bygg- eller anläggningsprojekt reserveras en procent
av projektets bruttobudget till konstgestaltning, vilket måste beaktas vid beräkning av
budget för dessa projekt.
Mer information finns i riktlinjer för konstgestaltning.
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7.2.1 Kompletteringsbudget

Kompletteringsbudget innebär att tidigare beslutad investeringsbudget kan föras över till
nästa år. Detta gäller i de fall anslagna medel inte förbrukats och där projektet kommer att
pågå kommande år. Ett projekt som inte är påbörjat och inte kommer att påbörjas inom
planperioden ska inte kompletteringsbudgeteras. Om behov uppstår framåt ska nämnden
äska medel i ordinarie budgetprocess.
För investeringar inom skattefinansierad verksamhet kan alla investeringsgrupper utom
investeringspott och IT-investeringar kompletteringsbudgeteras (se bilaga 3).
Regionstyrelsen fastställer kompletteringsbudgeten.
Kompletterande information finns i de årliga anvisningarna för kompletteringsbudget.
7.3 Förändring av beslutad budget
7.3.1 Ombudgetering

Grundprincipen är att ett budgetbeslut kan ändras av den som tagit beslutet;
regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnd eller förvaltning.
Driftbudget
Regionfullmäktige fattar beslut om ombudgetering mellan nämnder som påverkar
grunduppdraget, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga
ombudgeteringar mellan nämnder kan beslutas av regionstyrelsen.
Nämnd beslutar om ombudgetering mellan verksamheter. Ombudgetering på lägre nivå
fattas av verksamhetsansvarig chef.
Investeringsbudget
För ombudgetering av investeringsanslag gäller att nämnden själv kan besluta om
ombudgetering mellan projekt inom investeringsgruppen. Nämnd kan delegera sådana
beslut till tjänsteperson. Ombudgetering mellan investeringsgrupper eller särskilt beslutade
investeringsprojekt beslutas av regionfullmäktige.
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För att kunna påbörja en byggnadsinvestering krävs att budgetmedel förs över från
facknämnd till tekniska nämnden. Detta ska ske när överenskommelse finns och projektet
ska påbörjas. Inget ytterligare politiskt beslut behövs för att genomföra en sådan
ombudgetering. Beslut om överflyttning av budgetmedel ska dokumenteras. Efter
ombudgetering övertar tekniska nämnden ansvaret för kompletteringsbudget och
eventuella tilläggsanslag.
Exploateringsbudget
Nämnden beslutar om ombudgetering mellan projekt inom exploateringsområden och
regionfullmäktige beslutar om ombudgetering mellan exploateringsområden.
7.3.2 Tilläggsanslag

Driftbudget
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Tilläggsanslag för befintlig verksamhet ska i princip inte förekomma. I undantagsfall kan
nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna
att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.
Väsentliga händelser av tillfällig karaktär som inte har kunnat förutses i budgetarbetet, kan
motivera att tilläggsanslag medges. En förutsättning är att regionens ekonomi tillåter en
utökning. Ett tilläggsanslag gäller alltid bara innevarande år.
Vid beslut i nämnd om att disponera anslag ur det egna kapitalet ska tilläggsbudgetering ske
i driftbudgeten. Möjligheten att disponera anslag ur det egna kapitalet regleras i avsnitt 9.2
Överföring av årets resultat.
Investeringsbudget
Tilläggsanslag för investeringsprojekt kan begäras om investeringsutgiften beräknas bli
väsentligt högre än budget. Ombudgetering av anslag från andra projekt inom
investeringsgruppen ska alltid prövas innan tilläggsanslag begärs och detta ska framgå av
nämndens begäran.
Investeringar ska alltid bruttobudgeteras vilket innebär att hela investeringsutgiften ska
budgeteras. När ett investeringsbidrag är beslutat så kan investeringsbudgeten behöva
justeras upp med bidragsbeloppet. Regionstyrelsen beslutar om tilläggsanslag motsvarande
bidragsbeloppet. Om investeringen har en väsentlig påverkan på driftbudgeten framåt ska
beslut fattas av regionfullmäktige.
7.4 Finansiellt igångsättningstillstånd

Innan investeringar överstigande ett visst belopp påbörjas ska finansiellt
igångsättningstillstånd inhämtas. Aktuellt belopp framgår av regionstyrelsens
delegationsordning.
Mer information finns i regler och rutiner för finansiellt igångsättningstillstånd.
7.5 Kapitalkostnadsbudget
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Kapitalkostnader utgörs av avskrivningar och internränta. Avskrivningar används i
redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Syftet
är att ge en rättvisande bild av förbrukningen/värdeminskningen av tillgången för
respektive redovisningsperiod. Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången
tas i bruk. Internränta bestäms årligen av regionfullmäktige i samband med beslut om
budget.
I den skattefinansierade verksamheten finns en fastställd kapitalkostnadsbudget per nämnd.
Varje nämnd ansvarar för att utrymme finns inom budgetramen för kapitalkostnader till
följd av investeringar. Nämnderna kompenseras inte automatiskt för ökade
kapitalkostnader.
Följande förutsättningar gäller:
- Kostnaderna för framtida reinvesteringar ska rymmas inom befintlig budget
- Ramtillskott kan begäras i samband med nyinvesteringar i verksamheten på grund
av förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar
Om
beslut tas att höja eller sänka internräntan kommer nämndernas
kapitalkostnadsbudget att justeras
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I de avgiftsfinansierade verksamheterna ska ökade kapitalkostnader som uppstår genom
investeringar finansieras via taxor.

7.6 Leasing

Finansiell leasing av fordon som på grund av skatteregler är ekonomiskt fördelaktigt är
tillåtet.
I övriga fall är huvudregeln att leasing inte är tillåtet då räntevillkor och ränterisk för
regionen är större än vid egen upplåning. Om undantag ska göras från huvudregeln ska
leasingkontraktet beslutas av ekonomidirektören enligt delegationsbeslut.
Mer information finns i tillämpningsanvisningar för hyres- och leasingavtal.

8. Redovisning
Redovisningen ska följa lag och god redovisningssed och ligger till grund för
ansvarsutkrävande. Redovisningen ska vara rättvisande och ge en tillförlitlig bild av resultat
och ekonomisk ställning på alla ansvarsnivåer.
Redovisningen ska ge relevant och korrekt ekonomisk information för styrning,
uppföljning och kontroll av hur regionen använder sina resurser. Redovisningen ska även
tillgodose de nationella intressen som finns för att följa upp den verksamhet som bedrivs i
regionen.
Redovisningen är systematiserad i enhetlig regiongemensam kodstruktur. Kodplanen är en
flerdimensionell kontoplan som används för extern- och internredovisningen. Koddelarna
konto och verksamhet är centrala begrepp för externredovisningen och följer den
nationella kontoplanen Kommun-Bas för att underlätta statistikinlämning och jämförelse
med andra kommuner och regioner. Koddelarna ansvar och organisation är viktiga för
ekonomistyrningen. Mer information om de olika koddelarna finns i bilaga 2.
Det finns flera riktlinjer och anvisningar inom redovisningsområdet, se bilaga 1 samt på
intranätet.

9. Ekonomisk uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen är viktig för ekonomistyrningen. Ansvaret för
uppföljningen ingår i budgetansvaret och ska genomföras regelbundet för att i ett tidigt
skede kunna vidta lämpliga åtgärder vid avvikelse mot budget.

Ärendenr RS 2021/500 Datum 2022-10-28

Uppföljning sker enligt beslutad uppföljningsprocess. Nämnden ansvarar för att den
ekonomiska uppföljningen sker och i enlighet med beslutad tidplan.
Närmare information om omfattning och innehåll framgår av de årliga anvisningarna för
uppföljningen.
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9.1 Hantering av budgetavvikelse

Nämndens totala verksamhet ska rymmas inom den beslutade budgetramen. Om ett
budgetöverskridande befaras ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att
förhindra avvikelsen. I undantagsfall kan tilläggsanslag beviljas se avsnitt 7.3.2.
Budgetansvarig chef är ansvarig för att rapportera ett befarat budgetöverskridande till
överordnad chef. Åtgärder för att undvika ett budgetöverskridande ska snarast vidtas.
9.2 Överföring av årets resultat

Regionfullmäktige beslutar om varje nämnds resultatöverföring. Resultatet blir en del av
regionens eget kapital men är specificerat per nämnd.
Huvudprincipen är att nämnd disponerar det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom
verksamheten. Nämnden får normalt inte använda eget kapital till åtaganden eller
driftkostnader som löper under längre tid än ett år. Schablonmässig utfördelning av det
egna kapitalet får inte ske.
Eget kapital får inte användas för finansiering av investeringar.

Ärendenr RS 2021/500 Datum 2022-10-28

Efter nämndbeslut om hur det egna kapitalet ska disponeras sker tilläggsbudgetering.
Beslutet är endast giltigt under budgetåret.
Nämnderna har möjlighet att överföra driftresultat mellan budgetåren
i enlighet med följande regler:
- Huvudprincipen är att 100 procent av över- och underskott överförs och att ett
underskott i första hand regleras mot nämndens eget kapital. I andra hand ska ett
negativt eget kapital återställas inom 3 år.
- Nämndens egna kapital kan maximalt utgöra 2 procent av nämndens driftbudget
och för avgiftsfinansierad verksamhet finns andra begränsningar genom
självkostnadsprincipen.
- Överföring av över- respektive underskott ska föregås av en beredning, där varje
nämnds verksamhet och utfall analyseras, vilket kan innebära avsteg från
huvudprincipen.
- Nämnden har ansvar för hur överfört resultat ska fördelas och hanteras inom sitt
ansvarsområde.
- Nämndens eget kapital ska särredovisas och är en del av regionens eget kapital. För
verksamheterna vatten och avlopp, avfall, linjehamn samt kryssningskaj ska det
egna kapitalet också särredovisas.
- Disponering ur det egna kapitalet ska tilläggsbudgeteras.
- Vatten- och avloppsverksamhetens möjlighet att samla överskott begränsas av
lagstiftning. Övriga resultatenheter följer det regelverk som finns för regionen. De
flesta resultatenheter redovisar årets resultat som en del av nämndens totala
resultat.
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Bilaga 1 Dokumentförteckning
Förteckning över andra dokument av betydelse för ekonomistyrningen
i Region Gotland:

Ärendenr RS 2021/500 Datum 2022-10-28

Finns på intranätet eller gotland.se
 Aktieägarpolicy
 Anvisningar för kodstruktur (se även bilaga 2)
 Fastighetspolicy
 Inköpspolicy, riktlinjer för inköp och riktlinjer för direktupphandling
 Pensionsmedelspolicy
 Regelverk för resultatutjämningsreserv, RUR
 Region Gotlands styrmodell
 Regler om försäljning av regionens lösa egendom
 Riktlinjer för attest
 Riktlinjer för fastighetsförvaltning
 Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt
och arrende
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 Riktlinjer för intern kontroll
 Riktlinjer för internhyra
 Riktlinjer för investeringsprocessen
 Riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso
 Riktlinjer för lokalförsörjning
 Riktlinjer för redovisning av investeringar
 Riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploateringar
 Riktlinjer för resultatenheter
 Rutin vid försäljning av fordon och maskiner
 Rutiner för inhämtande av finansiellt igångsättningstillstånd
 Tillämpningsanvisningar för hyres- och leasingavtal
 Riktlinjer mot mutor och korruption
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Bilaga 2 Koddelar
Följande koddelar används:
Koddel

Användning

Ansvar

Beskriver den lägsta organisatoriska nivån där ekonomisk uppföljning görs.
Obligatorisk kod

Organisation

Beskriver vilken förvaltning och organisatorisk avdelning/enhet den ekonomiska
händelsen belastar. Begreppet automatkonteras.
Obligatorisk kod

Konto

Beskriver resursanvändningen och klassificerar de ekonomiska händelserna i
kontotyperna tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Obligatorisk kod

Verksamhet

Beskriver inom vilket verksamhetsområde som den ekonomiska händelsen inträffat.
Obligatorisk kod

Aktivitet

Används som ett komplement till koddelen verksamhet vid behov.

Objekt

Beskriver fysiska enheter såsom fastigheter, bilar, maskiner, inventarier. Objektskoden
används vid behov.

Projekt

Beskriver regionens investeringar samt andra tidsavgränsade driftprojekt.
Obligatorisk vid investerings- och exploateringsprojekt.

Motpart

Används för att kunna särskilja interna händelser. Med interna händelser menas både
regioninterna och koncerninterna.
Obligatorisk vid interna transaktioner.

Ärendenr RS 2021/500 Datum 2022-10-28

Komponent

Används för att särskilja delar av en anläggningstillgång som har olika ekonomiska
livslängder.
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Bilaga 3 Investeringsgrupper – skattefinansierade investeringar
Investeringsgrupp

Definition

Investeringspott

Årlig pott för maskiner, inventarier,
löpande IT-investeringar samt mindre
ombyggnader.

Lokalinvesteringar

Delas upp beroende på verksamhet ex.
lokalinvesteringar kök, lokalinvesteringar
förskola,
lokalinvesteringar grundskola,
lokalinvesteringar gymnasieskola,
lokalinvesteringar äldreomsorg,
lokalinvesteringar LSS, lokalinvesteringar
hälso- och sjukvård, lokalinvesteringar
fritidsanläggningar och lokaler,
reinvesteringar fastigheter
(fastighetsägaransvar samt ventilation).
Årlig pott för investeringar i
gemensamma system, PC och ITinfrastruktur.
Investeringar i den skattefinansierade
delen av hamnverksamheten.

Ärendenr RS 2021/500 Datum 2022-10-28

IT-investeringar i
gemensam
infrastruktur
Investeringar hamn

Kompletteringsbudget
NEJ

Finansiering av
driftskostnader

Beslutsnivå

Finansiering inom
nämndens
driftram

JA

Ev. ökad
internhyra kan
äskas som
ramtillskott av
respektive nämnd

Investeringsanslag
fastställs av
regionfullmäktige och
ändras normalt inte
årligen. Vilka projekt som
genomförs inom potten
beslutas enligt respektive
nämnds
delegationsordning.
Regionfullmäktige beslutar
om investeringsanslag per
verksamhet

NEJ

Finansieras inom
nämndens
driftram
Finansieras inom
nämndens
driftram

JA

Investeringar markstadsmiljö, gator och
vägar

Ett anslag för samtliga investeringar.

JA

Finansieras inom
nämndens
driftram

Särskilda projekt

Investeringar som uppgår till stora belopp
och som trots god planering inte ryms
inom potten. Den här typen av
investering sker inte varje år. Exempel är
landsbygdsutveckling eller dyr
medicinskteknisk utrustning.

JA

Om inte
kapitalkostnaderna
kan
finansieras inom
ram kan
ramtillskott äskas

Beslut om fördelning
enligt regionstyrelsens
delegationsordning
Regionfullmäktige beslutar
om nivå. Tekniska
nämnden beslutar om de
olika projekten.
Regionfullmäktige beslutar
om total
investeringsbudget.
Tekniska nämnden
beslutar årligen om de
olika
investeringsprojekten.
Regionfullmäktige beslutar
om respektive
investeringsprojekt.
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RS AU § 267

Protokoll
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Åtgärder med anledning av höga
kostnadsökningar i samhället

Ärendenummer: RS 2022/1529
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Digital justering

Medarbetaruppskattning som omfattar samtliga medarbetare inom
Region Gotland ska genomföras. Tilläggsanslag på 3 000 000 kronor
beviljas till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 4 300 000 kronor för
utveckling av kontorsarbetsplatser på Visborg. Tilläggsanslag beviljas
till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag beviljas
till Gotlands Filmfond 3 000 000 kronor samt Science Park Gotland
med 3 000 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt bidrag för LUP-lokala aktörer beviljas med 3 000 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt bidrag för landsbygdsutveckling beviljas med
1 500 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt verksamhetsstöd med anledning av omhändertagande av
flyktingar från Ukraina beviljas med 300 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturskapare beviljas med
1 000 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälliga verksamhetsstöd beviljas till kulturorganisationer på totalt
3 500 000 kronor varav 250 000 kronor till Stiftelsen Medeltidsveckan
på Gotland samt 250 000 kronor till Stiftelsen Körsbärsgården
pedagogik. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag beviljas till kulturens länsinstitutioner på totalt
5 000 000 kronor varav Gotlandsmusiken 300 000 kronor, Länsteatern
300 000 kronor, Gotlands museum 4 400 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag beviljas för medfinansiering av teknisk och
digital upprustning av biografer på 1 800 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
Extra inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands
konstsamling för maximalt 500 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till
regionstyrelsen.
Extra verksamhetsstöd till sociala föreningar på 500 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra bidrag på 2 000 000 kronor beviljas till RF Sisu Gotland för att
möjliggöra för föreningar att söka stöd för återrekrytering av
medlemmar och ledare. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.

Regionstyrelsens arbetsutskott
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•
•
•
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Extra bidrag till fritidsbanken beviljas med 2 000 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra bidrag på totalt 1 000 000 kronor beviljas för driftstöd till
föreningsdrivna anläggningar. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra bidrag på totalt 1 000 000 kronor beviljas för ökat resestöd till
föreningar. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Budget för skatteintäkter 2022 revideras och ökas med 128 miljoner
kronor.

Sammanfattning

Den höga inflationen tillsammans med brist på vissa varor har medfört ett
allmänt ökat kostnadsläge som får konsekvenser för såväl näringsliv som
civilsamhälle. För att mildra effekterna föreslås ett antal åtgärder som både
syftar till att stödja interna och externa verksamheter i en akut situation men
som också skapar goda förutsättningar framåt.
Avseende stödet till fritidsbanken föreslås samtidigt ett uppdrag till
regionstyrelseförvaltningen att se över hur fritidsbanken på Gotland ska
organiseras och finansieras i framtiden samt hur samverkan mellan olika
aktörer kan utvecklas. Även huvudmannaskapet bör genomlysas.
Avrapportering sker till regionstyrelsen innan budgetberedningen 2024.
Genom att skatteintäkter och statsbidrag i år beräknas bli väsentligt högre än
när budgeten beslutades i november 2021 görs bedömningen att det finns
utrymme i regionens ekonomi att bidra till att mildra effekterna av det allmänt
höga kostnadsläget. Finansiering av åtgärderna sker genom det utrymme som
skapats av ökade skatteintäkter. Sammanlagt föreslås tilläggsanslag till
regionstyrelsen på 36,4 miljoner kronor.
Under året har regionfullmäktige beviljat även andra tilläggsanslag till Region
Gotlands nämnder. För att i budget finansiera de förslagna åtgärderna samt
tidigare givna tilläggsanslag föreslås att budgeten för skatteintäkter revideras
och ökas med 128 miljoner kronor. Budgeten för skatteintäkter blir då lika stor
som det förväntade utfallet enligt skatteprognosen från oktober 2022.
Åtgärderna sammanfattas i denna tabell.
Förslag

Budget, kr

Medarbetaruppskattning

3 000 000

Kontorsarbetsplatser Visborg

4 300 000

Näringsliv och civilsamhälle
Verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag
(Science Park Gotland samt Gotlands Filmfond)

6 000 000

Tillfälligt stöd LUP-lokala aktörer

3 000 000

Landsbygdsutveckling via GUBIS

1 500 000

Tillfälligt verksamhetsstöd med anledning av omhändertagande
av flyktingar från Ukraina

Digital justering

300 000
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Kultur
Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturaktörer

1 000 000

Tillfälliga verksamhetsstöd till kulturorganisationer

3 500 000

Extra verksamhetsbidrag till kulturens externa länsinstitutioner

5 000 000

Teknisk och digital upprustning av biografer

1 800 000

Inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands
konstsamling

500 000

Fritid/Idrott
Sociala föreningar, extra verksamhetsstöd
Bidrag till RF Sisu för återrekrytering av medlemmar och ledare

500 000
2 000 000

Extra verksamhetsstöd till Fritidsbanken

2 000 000

Extra driftsstöd till föreningsdrivna anläggningar

1 000 000

Extra resestöd

1 000 000

Summa

36 400 000

Bedömning

Flera av de insatserna som föreslås bedöms bidra till att mildra höga
kostnadsökningar i samhället. Förslaget att låta verksamheterna genomföra en
social aktivitet för samtliga medarbetare samt åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön i kontorslokalerna på Visborg har inte den karaktären. Men
regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns utrymme i
ekonomin att genomföra även den typen av åtgärder.
Årsprognosen i delårsrapport 2 pekar på ett resultat på 265 miljoner kronor.
Om dessa åtgärder genomförs kommer resultatet att bli lägre. Årets resultat
kommer även att bero på hur ekonomin i nämndernas verksamheter utvecklas
de sista månaderna på året. Det finns också andra bokslutsåtgärder som
exempelvis avsättningar och nedskrivning av anläggningstillgångar som
kommer att påverka det slutliga resultatet.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att det finns rättslig grund för samtliga åtgärder.
2. Ekonomiskt perspektiv
Extra stöd påverkar Region Gotlands ekonomi med motsvarande belopp.
Bedömningen är att stödet bidrar till att uppnå positiva effekter i samhället.
3. Barnperspektiv
Extra verksamhetsstöd till kultur- och fritidsområdet bedöms påverka barnen
positivt.

Digital justering
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4. Jämställdhetsperspektiv
De stöd som föreslås bedöms ge en god spridning över idrottsområden ur
såväl jämställdhets- som geografiskt perspektiv.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att de extra bidragen till landsbygdsutveckling påverkar på ett
positivt sätt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ingen bedömning har gjorts.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar att ”regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda
framtida organisation och upplägg för fritidsbanken” stryks ur
beslutsformuleringen avseende fritidsbanken.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
ändring och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-31
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1529
Datum 31 oktober 2022
Sida 1 (8)

Mottagare
Regionstyrelsen

Åtgärder för att mildra höga kostnadsökningar i samhället
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Medarbetaruppskattning som omfattar samtliga medarbetare inom Region
Gotland ska genomföras. Tilläggsanslag på 3 000 000 kronor beviljas till
regionstyrelsen.
Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 4 300 000 kronor för utveckling
av kontorsarbetsplatser på Visborg. Tilläggsanslag beviljas till
regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag beviljas till
Gotlands Filmfond 3 000 000 kronor samt Science Park Gotland med
3 000 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt bidrag för LUP-lokala aktörer beviljas med 3 000 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt bidrag för landsbygdsutveckling beviljas med 1 500 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälligt verksamhetsstöd med anledning av omhändertagande av
flyktingar från Ukraina beviljas med 300 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas
till regionstyrelsen.
Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturskapare beviljas med 1 000 000
kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Tillfälliga verksamhetsstöd beviljas till kulturorganisationer på totalt
3 500 000 kronor varav 250 000 kronor till Stiftelsen Medeltidsveckan på
Gotland samt 250 000 kronor till Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag beviljas till kulturens länsinstitutioner på totalt
5 000 000 kronor varav Gotlandsmusiken 300 000 kronor, Länsteatern
300 000 kronor, Gotlands museum 4 400 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsbidrag beviljas för medfinansiering av teknisk och digital
upprustning av biografer på 1 800 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till
regionstyrelsen.
Extra inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands konstsamling
för maximalt 500 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra verksamhetsstöd till sociala föreningar på 500 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
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•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/1529
Sida 2 (8)

Extra bidrag på 2 000 000 kronor beviljas till RF Sisu Gotland för att
möjliggöra för föreningar att söka stöd för återrekrytering av medlemmar
och ledare. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra bidrag till fritidsbanken beviljas med 2 000 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
utreda framtida organisation och upplägg för fritidsbanken.
Extra bidrag på totalt 1 000 000 kronor beviljas för driftstöd till
föreningsdrivna anläggningar. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Extra bidrag på totalt 1 000 000 kronor beviljas för ökat resestöd till
föreningar. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
Budget för skatteintäkter 2022 revideras och ökas med 128 miljoner
kronor.

Sammanfattning

Den höga inflationen tillsammans med brist på vissa varor har medfört ett
allmänt ökat kostnadsläge som får konsekvenser för såväl näringsliv som
civilsamhälle. För att mildra effekterna föreslås ett antal åtgärder som både
syftar till att stödja interna och externa verksamheter i en akut situation men
som också skapar goda förutsättningar framåt.
Avseende stödet till fritidsbanken föreslås samtidigt ett uppdrag till
regionstyrelseförvaltningen att se över hur fritidsbanken på Gotland ska
organiseras och finansieras i framtiden samt hur samverkan mellan olika
aktörer kan utvecklas. Även huvudmannaskapet bör genomlysas.
Avrapportering sker till regionstyrelsen innan budgetberedningen 2024.
Genom att skatteintäkter och statsbidrag i år beräknas bli väsentligt högre än
när budgeten beslutades i november 2021 görs bedömningen att det finns
utrymme i regionens ekonomi att bidra till att mildra effekterna av det allmänt
höga kostnadsläget. Finansiering av åtgärderna sker genom det utrymme som
skapats av ökade skatteintäkter. Sammanlagt föreslås tilläggsanslag till
regionstyrelsen på 36,4 miljoner kronor.
Under året har regionfullmäktige beviljat även andra tilläggsanslag till Region
Gotlands nämnder. För att i budget finansiera de förslagna åtgärderna samt
tidigare givna tilläggsanslag föreslås att budgeten för skatteintäkter revideras
och ökas med 128 miljoner kronor. Budgeten för skatteintäkter blir då lika stor
som det förväntade utfallet enligt skatteprognosen från oktober 2022.
Åtgärderna sammanfattas i denna tabell.
Förslag

Budget, kr

Medarbetaruppskattning

3 000 000

Kontorsarbetsplatser Visborg

4 300 000

Näringsliv och civilsamhälle
Verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag
(Science Park Gotland samt Gotlands Filmfond)

6 000 000

Tillfälligt stöd LUP-lokala aktörer

3 000 000
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1 500 000
300 000

Kultur
Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturaktörer

1 000 000

Tillfälliga verksamhetsstöd till kulturorganisationer

3 500 000

Extra verksamhetsbidrag till kulturens externa länsinstitutioner

5 000 000

Teknisk och digital upprustning av biografer

1 800 000

Inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands
konstsamling

500 000

Fritid/Idrott
Sociala föreningar, extra verksamhetsstöd

500 000

Bidrag till RF Sisu för återrekrytering av medlemmar och ledare

2 000 000

Extra verksamhetsstöd till Fritidsbanken

2 000 000

Extra driftsstöd till föreningsdrivna anläggningar

1 000 000

Extra resestöd

1 000 000

Summa

36 400 000

Ärendebeskrivning

Syftet med åtgärderna är att mildra effekterna av det allmänt höga
kostnadsläget i samhället som får konsekvenser för grundverksamheten. Dessa
åtgärder är inte årligt återkommande utan av tillfällig karaktär. De bygger på
åtgärder som tidigare vidtagits under pandemin och ska stärka verksamheterna
framåt.
Föreslagna åtgärder
Medarbetaruppskattning

Alla verksamheter inom Region Gotland får möjlighet att genomföra en
personalsocial aktivitet. Ett schablonbelopp på max 400 kronor per
medarbetare beräknas innebära en kostnad på cirka 3 miljoner kronor för hela
Region Gotland.
Kontorsarbetsplatser Visborg

För att säkra den fysiska arbetsmiljön och förbättra ljudmiljön i
kontorslokalerna på Visborg kommer ett antal åtgärder att behöva genomföras.
När det inte längre finns fasta kontorsplatser krävs en annan möblering och
annan utrustning som exempelvis fler ljudabsorbenter, förvaringsskåp, korgar
och mer anpassningsbara stolar.
Extra verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag

En förstärkt satsning till följande aktörer bedöms vara ändamålsenlig till
Gotlands Filmfond med 3 000 000 kronor samt Science Park Gotland med
3 000 000 kronor.
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1) Gotlands Filmfond, 3 mnkr
Med ett förstärkt verksamhetsmedel för samproduktioner för 2023 kan
en ytterligare långfilm eller dramaserie spelas in på Gotland och
generera arbetstillfällen för den gotländska KKN sektorn samt stärka
Gotlands varumärke som en kreativ plats i Norden.
2) Science Park Gotland, 3 mnkr
Med ett förstärkt verksamhetsstöd för utökad kapacitet och
digitalisering inom inkubatorverksamheten stärks kapaciteten att ta
emot fler startups. Verksamhetsstödet finansierar även förstudiearbetet
för etablering av planerat acceleratorprogram samt stärker SPG Invest
med kapital och resurser som stödjer fler bolag som är i en tillväxtfas.
Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att stimulera och tillvarata utvecklingskraft i
landsbygder. Åtgärdsförslagen fokuserar på åtgärder som stärker lokal
utvecklingskraft och lokal kapacitet.
1) Tillfälligt bidrag för landsbygdsutveckling, 1,5 mnkr
Mottagare är föreningen GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i
samverkan). 1,0 mnkr till en tredje omgång av lokalt utvecklingsbidrag
(LUB). 0,5 mnkr till stärkta insatser i projektet FRAMÅT nu utvecklar
vi Gotlands landsbygder tillsammans.
2) Tillfälligt bidrag för LUP-lokala aktörer, 3,0 mnkr
Mottagare är lokala utvecklingsaktörer som arbetar med lokala
utvecklingsplaner (LUP). Insatsens mål är att stärka lokal
platsutveckling, attraktionskraft och det systematiska och strategiska
utvecklingsarbetet – utifrån modellen, bo & leva, verka och besöka.
Målsättningar är ett förbättrat företagsklimat och ökat samarbete
mellan Region Gotland, lokala utvecklingsaktörer och företagare.
Tillfälligt bidrag med anledning av omhändertagande av flyktingar från Ukraina

Gotland har sedan kriget i Ukraina startade tagit emot många flyktingar från
Ukraina och i såväl Klintehamn som i Roma har större boenden etablerats. Ett
bidrag föreslås till Klintetraktens framtid på 100 000 kr och Roma
intresseförening på 200 000 kr för det arbete som görs med att hjälpa
flyktingarna in i det gotländska samhället.
Stöd till kulturområdet

Särskilda uppdrag, tillfälligt verksamhetsstöd till kulturorganisationer,
återstartsstöd till länskulturinstitutioner, utökade inköp till Region Gotlands
konstsamling samt tillfälliga verksamhetsstöd till Medeltidsveckan samt
Körsbärsgården föreslås.
1) Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturaktörer, 1,0 mnkr
Projektstöd för kulturskapare/producenter, motsvarande de särskilda
uppdrag som tidigare utlysts av regionen och varit mycket uppskattade.
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2) Tillfälliga verksamhetsstöd till kulturorganisationer, 3,5 mnkr
Varje år fördelar regionen verksamhetsbidrag till kulturorganisationer
inom en budget på ca 5,4 mnkr. I år har ansökningar som inkommit
vida överskridit den budgetram som finns (sökbelopp ca 11,8 mnkr dvs
3 mnkr mer än förra året). Oro finns hos verksamheterna för det
kommande årets ökade kostnader. Samtidigt som en förstärkning
behövs för de organisationer som har tilldelats verksamhetsstöd
årligen, har nya aktörer valt att söka. Genom att tilldela tillfälliga
verksamhetsstöd inom ramen för de redan inkomna ansökningarna
möjliggörs att fler aktörer kan nås.
3) Återstartsstöd till kulturens länsinstitutioner, 5,0 mnkr
Gotlandsmusiken föreslås beviljas 0,3 mnkr för digitalisering av noter
och för att fortsätta utveckla det viktiga arbetet med Ung Musik
Gotland med musik anpassad för målgruppen unga vuxna. Länsteatern
föreslås beviljas 0,3 mnkr för att fortsatt stärka ett av kulturens svagaste
områden – dansen – för utveckling av dansresidens, dansvecka och sitt
länsdansuppdrag. Gotlands museum föreslås få 0,2 mnkr för
restaureringsmöjligheter för Region Gotlands offentliga konst samt 0,3
mnkr för arbetet med slöjd och formområdet och att fortsätta utveckla
den digitala KKN-plattformen SPOK samt möjliggöra en gemensam
skaparlokal. Gotlands museum tilldelas även 3,9 mnkr för utveckling av
konstens visions- och verksamhetsarbete samt till första steget i
utveckling av konstmuseet utifrån deras utredning. Förslag baseras
bland annat på de äskanden institutionerna gjort inför 2023 inom
Kultursamverkansmodellen.
4) Digital upprustning biografer, 1,8 mnkr
9 av Gotlands 13 biografer är i stort behov av uppgradering av teknisk
och digital upprustning som en del av den digitaliseringsvåg 2.0 som
pågår i hela landet. Främst kvalitativa biografprojektorer är kostsamma,
mellan 550 000 – 700 000 kr/projektor pga. teknisk utveckling, längre
hållbarhet och höjda priser i kölvattnet av pandemi och inflation. Även
ljudsystem och andra tekniska insatser är relevanta. Regionens stöd
möjliggör en medfinansiering där Svenska Filminstitutets stöd för
teknisk upprustning är grundbulten med möjlighet att täcka upp till 75
% av kostnaderna. Behovet av samfinansiering från regionalt håll är
helt avgörande för öns biografer som drivs ideellt eller som annan
kulturorganisation och saknar den ekonomiska bäringen som krävs
(särskilt efter flera tuffa pandemiår) Aktuella möjliga biografer idag är
Sudersand, Gotland utomhusbio Savannen, Bio Roy Fårösund, Rondo,
Bermancenter, Slitebion, Kattviks Bio, Folkbio Garda, Folkbio När,
Hemsegården och Folkets Bio Visby. Respektive biograf mottar ett
stöd på upp till 200 tkr utifrån behov.
5) Inköp till Region Gotlands konstsamling, 0,5 mnkr
För inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands
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konstsamling med fokus på vårdmiljöer som Visby lasarett samt andra
offentliga miljöer inom vården som har stora behov av förnyelse.
Stöd till fritidsområdet

Insatserna på fritidsområdet bedöms huvudsakligen stärka aktiviteterna för
målgrupperna barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer, vilka är
grupper som pekats ut som särskilt utsatta under pandemin.
De stöd som nu föreslås bedöms ge en god spridning över idrottsområden ur
såväl jämställdhets- som geografiskt perspektiv.
1) Extra verksamhetsstöd till sociala föreningar, 0,5 mnkr
Ordinarie stöd är starkt översökt och behovet större än de stöd regionen
kan ge. Därmed ser förvaltningen ett behov av att stärka dessa föreningar
med ett extra verksamhetsstöd baserat utifrån det utbetalda stöd som gjorts
2022. Föreningarnas olika målgrupper representerar särskilt sårbara och
förvaltningen ser att målen i den regionala utvecklingsstrategin väl faller i
linje med detta behov. Stödet fördels utifrån de andelar föreningarna fick
ordinarie stöd under 2022.
2) Extra stöd RF/Sisu, 2 mnkr
Stödet riktar sig till föreningar och insatser för att få utveckling i
föreningen och det ska främja rekrytering av både deltagare och ledare,
något som framförallt pandemin påverkade starkt. Utbetalning sker till RF
Sisu Gotland med vilja förvaltningen har samverkan kring hantering liksom
tidigare.
3) Extra verksamhetsstöd till fritidsbanken, 2 mnkr
Till dess att en långsiktig lösning för fritidsbanken är på plats behövs ett
extra verksamhetsstöd till verksamheten. Verksamheten hanteras i
dagsläget av RF Sisu Gotland. Stödet har tidigare uppgått till 1 mnkr per år
men förvaltningen ser behovet att för en längre tid kunna finansiera
verksamheten. Fokus bör även fortsatt vara en utveckling bort från fasta
platser till uppsökande verksamhet för att nå fler och bredda nyttjandet av
verksamheten. Förvaltningen ber om uppdraget att se över hur
fritidsbanken på Gotland ska organiseras och finansieras i framtiden samt
hur samverkan mellan olika aktörer kan utvecklas. Även
huvudmannaskapet bör genomlysas. Avrapportering sker till
regionstyrelsen innan budgetberedningen 2024.
4) Extra driftstöd, 1 mnkr
Då det allmänna prisläget har gått upp kraftigt med inflation och osäkert
världsläge finns ett behov av ett extra driftsstöd till de föreningar som
driver egna anläggningar. Den ökade prisbilden berör inte bara elkostnader,
utan det är generella ökningar som behöver hanteras separat. Det är olika
från anläggning till anläggning men kan vara allt från drivmedel till andra
förbrukningsvaror. Stödet fördelas utifrån samma andel som ordinarie
driftsstöd gjorts under 2022.
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5) Extra resestöd, 1 mnkr
Förvaltningen ser att just resekostnader blir allt högre för de reseintensiva
föreningarna. Det är inte bara själva båt eller flygresan som blir dyrare,
även drivmedel, övernattning och mat ökar. För att ge de föreningar med
mycket resor för barn och ungdomar från 7 till 20 år extra resurser anser
förvaltningen att ett extra resestöd vore lämpligt. Detta bör baseras på det
faktiska resestödet för höstterminen 2021 och vårterminen 2022.
Föreningarna får procentuell del av extrastödet beroende på andel av
ordinarie stöd.

Bedömning

Flera av de insatserna som föreslås bedöms bidra till att mildra höga
kostnadsökningar i samhället. Förslaget att låta verksamheterna genomföra en
social aktiviteter för samtliga medarbetare samt åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön i kontorslokalerna på Visborg har inte den karaktären. Men
regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns utrymme i
ekonomin att genomföra även den typen av åtgärder.
Årsprognosen i delårsrapport 2 pekar på ett resultat på 265 miljoner kronor.
Om dessa åtgärder genomförs kommer resultatet att bli lägre. Årets resultat
kommer även att bero på hur ekonomin i nämndernas verksamheter utvecklas
de sista månaderna på året. Det finns också andra bokslutsåtgärder som
exempelvis avsättningar och nedskrivning av anläggningstillgångar som
kommer att påverka det slutliga resultatet.

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

Bedömningen är att det finns rättslig grund för samtliga åtgärder.
2. Ekonomiskt perspektiv

Extra stöd påverkar Region Gotlands ekonomi med motsvarande belopp.
Bedömningen är att stödet bidrar till att uppnå positiva effekter i samhället.
3. Barnperspektiv

Extra verksamhetsstöd till kultur- och fritidsområdet bedöms påverka barnen
positivt.
4. Jämställdhetsperspektiv

De stöd som föreslås bedöms ge en god spridning över idrottsområden ur
såväl jämställdhets- som geografiskt perspektiv.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att de extra bidragen till landsbygdsutveckling påverkar på
ett positivt sätt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ingen bedömning har gjorts.
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Markgenomförandeavtal Romapaketet

Ärendenummer: RS 2022/1520
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat
markgenomförandeavtal för fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma
Kloster 2:15 och Björke Annex 1:29 med Romapaketet AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 124 att anta Daniel Hallgrens anbud
och gav regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt
tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa försäljning enligt beslut.
Regionfullmäktiges beslut överklagades till Förvaltningsrätten som sedermera
avslog överklagandet 2021-03-26.
Daniel Hallgren har sedan regionfullmäktiges beslut förvärvat ett bolag,
Romapaketet AB, som markanvisningsavtal därefter har tecknats med.
Markanvisningsavtalet godkändes av regionstyrelsen 2021-11-24 § 363.
Markanvisningen och markanvisningsavtalet har varit beroende av att
fastighetsbildning berörande del av Roma Kloster 2:3 kunnat genomföras och
beslutas av Lantmäteriet. Beslut om fastighetsbildning fattades 2022-10-06 och
vinner laga kraft 2022-11-04.
Syftet med markgenomförandeavtalet är att säkerställa genomförandet av
markanvisningsavtalet och reglera exploatörens respektive Region Gotlands
åtaganden och kostnadsansvar.
Markgenomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:
•

•

Tidigare tecknat markanvisningsavtal fortsätter att gälla fram tills
köpeavtalet är undertecknat av båda parter samt godkänt av tekniska
nämnden inom Region Gotland. Markgenomförandeavtalet gäller fram
till alla åtaganden enligt avtalet är uppfyllda och bankgarantin
återlämnats.
Förvärvet av anvisade områden är villkorade av varandra vilket innebär
att förvärv av områdena kommer regleras i ett gemensamt köpeavtal
och kan ej ske var och en för sig.

Björke Annex 1:29 ska inom tre år efter förvärv bebyggas med byggnad till ett
värde som minst motsvarar värdet av byggrätten, d.v.s. 3 000 000 kronor. Om
byggnadsskyldigheten inte fullgörs utgår ett vite motsvarande 50 % av
byggrättens värde.
•

Digital justering

Byggnationen inom Björke Annex 1:29 får endast avse 40
bostadsenheter p.g.a. begränsningar i VA-kapaciteten för Roma tätort.
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•

•

•

•

För att säkerställa att inte fler än 40 bostadsenheter byggs inom Björke
Annex 1:29 utgår ett vite om 1 000 000 kronor om bygglov beviljas för
fler än 40 bostadsenheter inom fem år från att regionstyrelsen beslutat
om godkännande av detta markgenomförandeavtal.
Exploatören ska lämna säkerhet i form av en bankgaranti för
vitesbeloppen. Beslut om godkännande av köpeavtal, som fattas av
tekniska nämnden, sker först när exploatören till Region Gotland har
lämnat en säkerhet om totalt 2 500 000 kronor exklusive moms.
Bankgarantin ska vara en on demand-garanti.
Region Gotland kan komma att upphandla återköp av badtimmar inom
Romabadet enligt villkor som anges i kriterierna för markanvisningstävlingen (bilaga 3 till markanvisningsavtalet) för att kunna bedriva
simundervisning, men enbart under förutsättning att byggnaden
innehåller en simbassäng som minst har måtten 8 meter x 15 meter och
vars djup är 90-170 centimeter med sluttande botten.
Dag- och dräneringsvatten inom Björke Annex 1:29 ska avledas till och
fördröjas samt renas i hållbar dagvattenanläggning, som exploatören
förbinder sig att anlägga inom kvartersmark på Björke Annex 1:29.
Dagvattenanläggningen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd.
Vidare avledning från dagvattenanläggningen sker till det allmänna
dagvattennätet genom anslutning till av regionen upprättad
förbindelsepunkt. Anslutning till det allmänna dagvattennätet
förutsätter att ovan nämnd dagvattenanläggning är utförd.
Markgenomförandeavtalet samt dess rättigheter och skyldigheter får
inte utan Region Gotlands skriftliga medgivande överlåtas av
exploatören till annan tredje part än juridiska personer som ingår i
samma koncern som exploatören. En eventuell överlåtelse måste dock
alltid skriftligen meddelas regionen. Romapaketet AB avser att överlåta
fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och Björke
Annex 1:29 till ett för vardera fastigheten separat bolag som ingår i
samma koncern som exploatören.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att föreliggande
markgenomförandeavtal är upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om
godkännande av markanvisningsavtal 2021-11-24. Förvaltningen föreslår att
regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att markgenomförandeavtalet är upprättat i enlighet med
gällande riktlinjer för dels markanvisning och exploatering och dels försäljning
och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt och arrende och i
övrigt har stöd i aktuell lagstiftning. Ett avsteg görs dock från riktlinjer för
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försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt och
arrende, på så sätt att nybyggnationen inom Björke Annex 1:29 ska utföras
inom tre år istället för två år. Föreslaget avsteg har sin grund i att det här inte
finns några ritningar och projekteringshandlingar innan försäljningen, vilket det
finns i normalfallet. Pandemin har också påverkat tillgång till byggmaterial och
personal vilket i sin tur påverkar utbyggnadens tidsplan. Utöver pandemin har
kriget i Ukraina också bidragit till en kostnadsökning av byggmaterial vilket
påverkar byggnationens ekonomi och utbyggnadstakt.
Från riktlinjer för markanvisning och exploatering, görs ett avsteg avseende att
markgenomförandeavtalet får överlåtas till juridiska personer som ingår i
samma koncern som exploatören. Överlåtelse måste dock skriftligen meddelas
Region Gotland. Anledningen till detta är att exploatören kort efter förvärvet
avser överlåta fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och
Björke Annex 1:29 till ett för vardera fastigheten separat bolag som ingår i
samma koncern som exploatören. Om Region Gotlands skriftliga medgivande
skulle behövas för en sådan överlåtelse skulle det medföra att ett medgivande
skulle behöva upprättas relativt omgående efter förvärvet av fastigheterna, för
godkännande av Regionstyrelsen. Föreslaget avsteg från riktlinjerna medför att
ett moment som redan i nuläget kan förutses, undviks.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför en samlad bedömning att föreslagna
avsteg från nämnda riktlinjer är rimliga, och regionstyrelsen föreslås godkänna
dem.
I övrigt reglerar markgenomförandeavtalet Region Gotlands respektive
exploatörens åtaganden och kostnadsansvar i den riktning som stakades ut av
markanvisningsavtalet, som godkändes av regionstyrelsen 2021-11-24.
2. Ekonomiskt perspektiv
Regionfullmäktige beslutade att anta Daniel Hallgrens anbud om
500 000 kronor avseende förvärv av fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma
Kloster 2:15 och Björke Annex 1:29 för nybyggnation och fastighetsutveckling
av bostäder och bad. Kostnaden för iordningställande för försäljning av
fastigheterna täcks inte av försäljningspriset, men däremot kommer framtida
driftkostnader att minska med anledning av försäljningen. Exploatören
kommer innan beslut om försäljning att lämna en bankgaranti som säkerhet för
de vitesklausuler som avtalet innehåller.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt.
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5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att markgenomförandeavtalet medför att fler bostäder byggs i
Roma tätort som potentiellt kommer att användas som permanent-boende.
Roma Kloster 2:15 avses vidare att användas som ett aktivitetscenter med bad,
gym, kafé och ett enklare spa, vilket i sin tur medför att Romas attraktivitet
stärks.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att befintliga byggnader på Roma Kloster 2:15 och Roma
Kloster 1:214 avses behållas och iordningsställas istället för att rivas, vilket
minskar klimatavtrycket av exploateringen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Rebekka Gannholm, mark och exploateringsingenjör och
Jenny Iversjö. enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28
Markgenomförandeavtal 2022-11-01
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Mottagare
Regionstyrelsen

Markgenomförandeavtal Romapaketet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markgenomförandeavtal för
fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och Björke Annex 1:29
med Romapaketet AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-28 RF §124 att anta Daniel Hallgrens
anbud och gav Regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal
samt Tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa försäljning enligt
beslut. Regionfullmäktiges beslut överklagades till Förvaltningsrätten som
sedermera avslog överklagandet 2021-03-26.
Daniel Hallgren har sedan Regionfullmäktiges beslut förvärvat ett bolag,
Romapaketet AB, som markanvisningsavtal därefter har tecknats med.
Markanvisningsavtalet godkändes av Regionstyrelsen 2021-11-24 RS § 363.
Markanvisningen och markanvisningsavtalet har varit beroende av att
fastighetsbildning berörande del av Roma Kloster 2:3 kunnat genomföras och
beslutas av Lantmäteriet. Beslut om fastighetsbildning fattades 2022-10-06 och
vinner laga kraft 2022-11-04.
Syftet med markgenomförandeavtalet är att säkerställa genomförandet av
markanvisningsavtalet och reglera exploatörens respektive Region Gotlands
åtaganden och kostnadsansvar.
Markgenomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Tidigare tecknat markanvisningsavtal fortsätter att gälla fram tills
köpeavtalet är undertecknat av båda parter samt godkänt av Tekniska
nämnden inom Region Gotland. Markgenomförandeavtalet gäller fram
till alla åtaganden enligt avtalet är uppfyllda och bankgarantin
återlämnats.

-

Förvärvet av anvisade områden är villkorade av varandra vilket innebär
att förvärv av områdena kommer regleras i ett gemensamt köpeavtal
och kan ej ske var och en för sig.
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-

Björke Annex 1:29 ska inom tre år efter förvärv bebyggas med byggnad
till ett värde som minst motsvarar värdet av byggrätten, d.v.s. 3 000 000
kronor. Om byggnadsskyldigheten inte fullgörs utgår ett vite
motsvarande 50 % av byggrättens värde.

-

Byggnationen inom Björke Annex 1:29 får endast avse 40
bostadsenheter p.g.a. begränsningar i VA-kapaciteten för Roma tätort.
För att säkerställa att inte fler än 40 bostadsenheter byggs inom Björke
Annex 1:29 utgår ett vite om 1 000 000 kronor om bygglov beviljas för
fler än 40 bostadsenheter inom fem år från att Regionstyrelsen beslutat
om godkännande av detta markgenomförandeavtal.

-

Exploatören ska lämna säkerhet i form av en bankgaranti för
vitesbeloppen. Beslut om godkännande av köpeavtal, som fattas av
Tekniska nämnden, sker först när exploatören till Region Gotland har
lämnat en säkerhet om totalt 2 500 000 kronor exklusive moms.
Bankgarantin ska vara en on demand-garanti.

-

Region Gotland kan komma att upphandla återköp av badtimmar inom
Romabadet enligt villkor som anges i kriterierna för markanvisningstävlingen (bilaga 3 till markanvisningsavtalet) för att kunna bedriva
simundervisning, men enbart under förutsättning att byggnaden
innehåller en simbassäng som minst har måtten 8 meter x 15 meter och
vars djup är 90-170 centimeter med sluttande botten.

-

Dag- och dräneringsvatten inom Björke Annex 1:29 ska avledas till och
fördröjas samt renas i hållbar dagvattenanläggning, som exploatören
förbinder sig att anlägga inom kvartersmark på Björke Annex 1:29.
Dagvattenanläggningen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd.
Vidare avledning från dagvattenanläggningen sker till det allmänna
dagvattennätet genom anslutning till av regionen upprättad
förbindelsepunkt. Anslutning till det allmänna dagvattennätet
förutsätter att ovan nämnd dagvattenanläggning är utförd.

-

Markgenomförandeavtalet samt dess rättigheter och skyldigheter får
inte utan Region Gotlands skriftliga medgivande överlåtas av
exploatören till annan tredje part än juridiska personer som ingår i
samma koncern som exploatören. En eventuell överlåtelse måste dock
alltid skriftligen meddelas regionen. Romapaketet AB avser att överlåta
fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och Björke
Annex 1:29 till ett för vardera fastigheten separat bolag som ingår i
samma koncern som exploatören.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att föreliggande markgenomförandeavtal är upprättat i enlighet med Regionstyrelsens beslut om
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godkännande av markanvisningsavtal 2021-11-24. Förvaltningen föreslår att
Regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att markgenomförandeavtalet är upprättat i enlighet med
gällande riktlinjer för dels markanvisning och exploatering och dels försäljning
och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt och arrende och i
övrigt har stöd i aktuell lagstiftning. Ett avsteg görs dock från riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt och
arrende, på så sätt att nybyggnationen inom Björke Annex 1:29 ska utföras
inom tre år istället för två år. Föreslaget avsteg har sin grund i att det här inte
finns några ritningar och projekteringshandlingar innan försäljningen, vilket det
finns i normalfallet. Pandemin har också påverkat tillgång till byggmaterial och
personal vilket i sin tur påverkar utbyggnadens tidsplan. Utöver pandemin har
kriget i Ukraina också bidragit till en kostnadsökning av byggmaterial vilket
påverkar byggnationens ekonomi och utbyggnadstakt.
Från riktlinjer för markanvisning och exploatering, görs ett avsteg avseende att
markgenomförandeavtalet får överlåtas till juridiska personer som ingår i
samma koncern som exploatören. Överlåtelse måste dock skriftligen meddelas
Region Gotland. Anledningen till detta är att exploatören kort efter förvärvet
avser överlåta fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och
Björke Annex 1:29 till ett för vardera fastigheten separat bolag som ingår i
samma koncern som exploatören. Om Region Gotlands skriftliga medgivande
skulle behövas för en sådan överlåtelse skulle det medföra att ett medgivande
skulle behöva upprättas relativt omgående efter förvärvet av fastigheterna, för
godkännande av Regionstyrelsen. Föreslaget avsteg från riktlinjerna medför att
ett moment som redan i nuläget kan förutses, undviks.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför en samlad bedömning att föreslagna
avsteg från nämnda riktlinjer är rimliga, och Regionstyrelsen föreslås godkänna
dem.
I övrigt reglerar markgenomförandeavtalet Region Gotlands respektive
exploatörens åtaganden och kostnadsansvar i den riktning som stakades ut av
markanvisningsavtalet, som godkändes av Regionstyrelsen 2021-11-24.
2. Ekonomiskt perspektiv

Regionfullmäktige beslutade att anta Daniel Hallgrens anbud om 500 000
kronor avseende förvärv av fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster
2:15 och Björke Annex 1:29 för nybyggnation och fastighetsutveckling av
bostäder och bad. Kostnaden för iordningställande för försäljning av
fastigheterna täcks inte av försäljningspriset, men däremot kommer framtida
driftkostnader att minska med anledning av försäljningen. Exploatören
kommer innan beslut om försäljning att lämna en bankgaranti som säkerhet för
de vitesklausuler som avtalet innehåller.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
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4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att markgenomförandeavtalet medför att fler bostäder
byggs i Roma tätort som potentiellt kommer att användas som permanentboende. Roma Kloster 2:15 avses vidare att användas som ett aktivitetscenter
med bad, gym, kafé och ett enklare spa, vilket i sin tur medför att Romas
attraktivitet stärks.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att befintliga byggnader på Roma Kloster 2:15 och Roma
Kloster 1:214 avses behållas och iordningsställas istället för att rivas, vilket
minskar klimatavtrycket av exploateringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-10-28
Markgenomförandeavtal daterat 2022-11-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Iversjö
Mark- och exploateringschef

Skickas till
RSF Samhällsplaneringsenheten
TKF Fastighetsförvaltningsavdelningen
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Reviderad mat- och måltidspolicy

Ärendenummer: RS 2019/958
Arbetsutskottets beslut

•

Framarbetad mat- och måltidspolicy godkänns.

Sammanfattning

2009 antogs mat- och måltidspolicy för Region Gotland. Policyn ska en gång
per mandatperiod ses över och vid behov revideras. Senaste revideringen
skedde år 2015.
2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands måltidsverksamhet,
del av effektiviseringsprogrammet, där det visade sig att policyn i sin helhet var
bra men allt för övergripande och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet.
Implementeringen brister i delar, efterlevnaden är ojämn och verksamheterna
har inte kompletterat med riktlinjer och rutiner som var tänkt.
Med anledning av ovan föreslogs att en revidering av den befintliga policyn
(2015) skulle arbetas fram. Bedömningen var bland annat att en revidering
behövde göras för den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamhet i Region
Gotland. Bedömningen var vidare att utgångspunkten vid revideringen
behövde tas i helhetsperspektiv och utifrån kärnverksamhetens behov, att
ansvar och roller behövde tydliggöras och att policyn även framåt bör gälla för
såväl interna som externt upphandlade verksamheter.
I december 2021 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag till reviderad mat- och måltidspolicy. (2019/958 RS § 396)
För framarbetning av reviderad policy har extern konsult anlitats som
projektledare.
I uppdraget framgår att Region Gotlands mat- och måltidspolicy ska vara
synkroniserad med övriga styrande dokument så som den regionala
livsmedelsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Policyn ska också vara uppdaterad i förhållande till omvärlden och utifrån
politisk viljeinriktning. Syftet är också att skapa goda förutsättningar för alla
verksamheter att följa policy och bidra till uppsatta mål.
Arbetet med att revidera policyn inleddes med en workshop med gruppledare
för respektive parti samt nämndordförande för respektive berörd förvaltning.
Därefter genomfördes arbete främst i arbetsgrupp bestående av avdelningschef
måltid, nutritionist måltid, folkhälsostrateg, näringslivsstrateg och ekostrateg.
Arbetet har kontinuerligt stämts av med ledningsgrupp måltid och även andra
relevanta funktioner. En remissversion delgavs regionstyrelsens arbetsutskott
och denna remitterades till övriga berörda förvaltningar. Med hänsyn tagen till
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och förändringar genomförda utifrån remissvaren presenteras här slutliga
förslag till mat- och måltidspolicy i Region Gotland.
I översynsarbetet 2019-2021 framkom att fokus behöver läggas på
genomförande och uppföljning i implementeringen för att policyn ska få
genomslag och ge effekt varför arbetet med så väl regiongemensamma som
förvaltningsspecifika riktlinjer nu pågår.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att mat- och måltidspolicyn är
väl genomarbetad av berörda förvaltningar och att den bör godkännas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef måltid, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Reviderad mat och måltidspolicy
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28
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Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Revidering mat och måltidpolicy
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


Framarbetad mat- och måltidspolicy godkänns.

Sammanfattning

2009 antogs mat- och måltidspolicy för Region Gotland. Policyn ska en gång per
mandatperiod ses över och vid behov revideras. Senaste revideringen skedde år 2015.
2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands måltidsverksamhet, del av
effektiviseringsprogrammet, där det visade sig att policyn i sin helhet var bra men allt
för övergripande och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen
brister i delar, efterlevnaden är ojämn och verksamheterna har inte kompletterat med
riktlinjer och rutiner som var tänkt.
Med anledning av ovan föreslogs att en revidering av den befintliga policyn (2015)
skulle arbetas fram. Bedömningen var bland annat att en revidering behövde göras
för den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamhet i Region Gotland. Bedömningen
var vidare att utgångspunkten vid revideringen behövde tas i helhetsperspektiv och
utifrån kärnverksamhetens behov, att ansvar och roller behövde tydliggöras och att
policyn även framåt bör gälla för såväl interna som externt upphandlade
verksamheter.
I december 2021 fick Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag till reviderad mat- och måltidspolicy. (2019/958 RS § 396)
För framarbetning av reviderad policy har extern konsult anlitats som projektledare.
I uppdraget framgår att Region Gotlands mat- och måltidspolicy ska vara
synkroniserad med övriga styrande dokument så som den regionala
livsmedelsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Policyn ska också vara uppdaterad i förhållande till omvärlden och utifrån politisk
viljeinriktning. Syftet är också att skapa goda förutsättningar för alla verksamheter att
följa policy och bidra till uppsatta mål.
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Arbetet med att revidera policyn inleddes med en workshop med gruppledare för
respektive parti samt nämndordförande för respektive berörd förvaltning. Därefter
genomfördes arbete främst i arbetsgrupp bestående av avdelningschef måltid,
nutritionist måltid, folkhälsostrateg, näringslivsstrateg och ekostrateg. Arbetet har
kontinuerligt stämts av med ledningsgrupp måltid och även andra relevanta
funktioner. En remissversion delgavs regionstyrelsens arbetsutskott och denna
remitterades till övriga berörda förvaltningar. Med hänsyn tagen till och förändringar
genomförda utifrån remissvaren presenteras här slutliga förslag till mat- och
måltidspolicy i Region Gotland.
I översynsarbetet 2019-2021 framkom att fokus behöver läggas på genomförande
och uppföljning i implementeringen för att policyn ska få genomslag och ge effekt
varför arbetet med så väl regiongemensamma som förvaltningsspecifika riktlinjer nu
pågår.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att mat- och måltidspolicyn är väl
genomarbetad av berörda förvaltningar och att den bör godkännas.
Beslutsunderlag
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Den goda måltiden

1. Den goda måltiden
Vad vi äter, när vi äter och hur våra måltider ser ut påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Måltider och mat är en källa till glädje, social kontakt och
avkoppling. Regionen ansvarar för många verksamheter där måltider och mat är en viktig
del. Barn och elever äter ett eller flera av dagens tre huvudmål och ofta även mellanmål i
verksamheter som regionen ansvarar för. Den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med maten, äter ofta samtliga sina måltider med stöd av
verksamheter som regionen ansvarar för. För medarbetare i regionen kan måltiden, antingen den äts i personalrestauranger eller som pedagogisk måltid i verksamhet, vara en viktig del för hälsan. Måltider och mat i Region Gotland är viktigt i det gemensamma arbetet
för god, jämlik och jämställd hälsa.
Måltider och mat i Region Gotland ska grundas i medvetna val för hälsa och miljö, samt utvecklas inom regionens ekonomiska ramar. Det är i linje med regionens övergripande vision; Gotland - en kreativ ö med plats för hela livet, samt våra följande tre övergripande mål
för Gotland och det tillstånd vi vill ha i samhälle och miljö år 2040:
- Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, där måltiden är viktig för
ett gott liv och god hälsa. För att bidra till goda levnadsvanor i vardagen och hälsa genom
hela livet, ska mat och måltider som serveras i Region Gotland vara goda, säkra och näringsriktiga samt serveras i en trivsam miljö och vid behov vara individanpassade.
- Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen, där måltider och mat bidrar till ekologisk
hållbarhet genom medvetna val för miljö och klimat.
- Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft, där den offentliga måltidsverksamheten bidrar till attraktionskraft och samarbeten med gotländska producenter och leverantörer vilket bidrar till utveckling över hela ön.

2. Syfte

Ärendenr RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Policyn beskriver regionens förhållningssätt och är ett styrande dokument och stöd för att
kvalitetssäkra och följa upp måltider och mat i Region Gotland. Hänsyn ska tas till hälsa,
miljöpåverkan samt en långsiktig och god ekonomisk hushållning.
För att Region Gotland ska erbjuda en hög och likvärdig kvalitet när det gäller måltider,
livsmedel, restaurang-, café- och kioskutbud, möten och konferenser, så har denna policy
utarbetats för att användas inom samtliga verksamheter i Region Gotland. Policyn omfattar
även utförare vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.
Policyn är en del i arbetet enligt den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 liksom omställningsarbetet ”Hälsa genom hela livet”.
Policyn ska stimulera till dialog mellan medborgare, regionens förtroendevalda, medarbetare, verksamheter och näringsliv.
Policyn kompletterar rådande lagstiftning, nationella riktlinjer och rekommendationer inom
området livsmedel, måltider och mat.
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Region Gotland
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Den goda måltiden

3. Mål för hållbara måltider och mat
Den goda måltiden, inom verksamheter som Region Gotland ansvarar för, främjar hälsa
och välbefinnande hos alla – barn, ungdomar, äldre, patienter och medarbetare. Samtidigt
bidrar måltiden till hållbarhet och långsiktig utveckling - ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Regionens mål för den goda måltiden innebär att alla berörda ska bidra till:
Att måltiden grundlägger goda matvanor och främjar en god, jämlik och jämställd hälsa, samt
att måltiden genomsyras av delaktighet, omtanke och förtroende.
Att måltiden utgör en integrerad del av verksamheten som bidrar till läroplaners måluppfyllelse i förskola och skola.
Att måltiden är ett stöd i tillfrisknande och hälsa hos patienter samt stöd i omsorg för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Att mat och måltider används som ett stöd och verktyg i rådgivning till aktuella målgrupper
för att stärka hälsofrämjande levnadsvanor.
Att måltiden serveras på ett sådant sätt att den bidrar till alla målgruppers fysiska, psykiska
och sociala utveckling¹.
Att mat och måltidsmiljön bidrar till trivsel, välbefinnande och en plats för det goda mötet.
Att ett medvetet arbete i planering av menyer samt livsmedelsupphandling sker i överensstämmande med den regionala mat- och livsmedelsstrategin för Gotland.
Att urvalet av livsmedel säsongsanpassas och bidrar till naturlig variation över året och även
med anpassning till årets högtider.
Att öka servering av växtbaserade rätter och animaliska produkter som främjar både hälsan
och en hållbar livsmedelskonsumtion³.
Att upphandling av livsmedel och råvaror i möjligaste mån sker enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Baskrav i angivna kriterier ska utgöra lägsta nivå.

Ärendenr RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Att öka användningen av i första hand gotländska², i andra hand svenskproducerade livsmedel.
Att öka användningen av ekologiska livsmedel. Andelen av de totala livsmedelsinköpen (kr)
var 2021, 28 % 3.
Att samverkan sker med tillgängliga aktörer och mellan förvaltningar för bäst möjliga kvalitet och användning av resurser.
Att fortsatt verka för minskat matsvinn genom hela måltidsprocessen4.
Att kompetensutveckling säkras via kontinuerlig verksamhetsanpassad utbildning, studiebesök och rekrytering.
Att beredskap och förmåga upprätthålls efter behovet av livsmedels- och måltidsförsörjning i händelse av kris och samhällsstörningar.
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-----------------------------1 Riktlinjer för specialkost omfattar för närvarande regionens verksamheter i förskola, grundskola, gymnasium och särskola
2 Referens: Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi, Mat och livsmedel, sid 46
3 Jordbruksverket redovisade 2018 en åtgärdsplan för att öka andelen ekologiska livsmedel och har för 2019–2023 årliga anslag om 25
mnkr för åtgärder och utlysningar i syfte att nå regeringens mål, enligt livsmedelsstrategins handlingsplan, att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Andelen ekologiska
livsmedelsinköp i offentlig sektor var 39 procent år 2020, en ökning med 1 procent jämfört med 2019, Källa: Budgetproposition 2022,
2021/22:1
4 Referens: Etappmålet i miljömålssystemet: Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20
viktprocent per capita från 2020 till 2025. Målet gäller det sammantagna livsmedelsavfallet längs hela livsmedelskedjan.

4. Förutsättningar för hållbara måltider och mat
Region Gotland ska erbjuda mat och måltider som genomsyras av professionalism och kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att så väl kompetens som resurser och andra arbetsmiljömässiga förutsättningar finns genom hela måltidsprocessen.
Vid planering och uppföljning av regionens måltider är måltidsmodellen5 en grund och ett
stöd när det gäller att erbjuda en helhetsupplevelse för varje måltidsgäst. Måltidsmodellen
är ett gemensamt kvalitetsverktyg och består av följande sex områden, alla viktiga för att
skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

Ärendenr RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bild- och textkälla: Livsmedelsverket.se

God och Trivsam - Att måltiden är god och trivsam är centralt för att maten ska ätas upp,
göra nytta och bidra till livskvalitet, för både för friska och sjuka. Maten ska vara väl tillagad
och serveras på ett aptitligt sätt. Möjlighet ska finnas att äta enskilt eller tillsammans med
andra i en avkopplande miljö.
Näringsriktig och Säker - En hållbar måltid är näringsriktig, med fokus på tillfrisknande och
välbefinnande, bevarande av hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet, samt livsmedelshygieniskt säker att äta. Det handlar även om att säkerställa så att matgäster med allergier och
överkänslighet inte blir sjuka.
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Miljösmart och Integrerad – En miljösmart måltid bidrar till hållbar utveckling och de nationella miljömålen. Med integrerad menas att måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskola och skola kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för
att väcka elevernas nyfikenhet kring mat. För sjuka och äldre är måltiden en viktig del av den
medicinska behandlingen och omvårdnaden, men också för att skapa sociala sammanhang.
De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets riktlinjer ska utgöra grund för planering och servering av Region Gotlands samtliga måltider.
-----------------------------5 Referens: Måltidsmodellen utvecklad av Livsmedelsverket.

5. Ansvar
Regionstyrelsen i Region Gotland är politiskt ansvarig för måltidsverksamheten i egen regi.
Ansvaret innebär att mål och riktlinjer för verksamheten upprättas och löpande följs upp.
Regionstyrelsen är även ansvarig livsmedelsföretagare, vilket innebär ansvar för att alla stadier i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel följer EU:s livsmedelslag (EG) nr 178/2002 med förordningar.
Den beskrivning av måltidsprocess liksom överenskommelser som finns i regionen är grunden för aktuella förvaltningars samverkan och gemensamma ansvar till varje gäst. Det regionövergripande samverkansforumet ska på berörda förvaltningschefers uppdrag och med
denna policy som grund, arbeta med gemensamma frågor för att ytterst säkra kvalitet och
värde för dem processen finns till för. En dialogmodell och struktur för samverkan på olika
nivåer ska finnas.
Samtliga förvaltningar är ansvariga för att denna policy är väl känd inom den egna verksamheten, såväl avseende måltider som produceras och serveras av regionstyrelseförvaltningens
medarbetare, som måltider som i förekommande fall produceras och serveras av medarbetare inom respektive förvaltning.

Ärendenr RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionstyrelseförvaltningen är ansvarig för att avtalade måltider till regionens verksamheter
tillagas och distribueras i enlighet med denna policy.
Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med delegation till rektor för förskola, grund- och anpassad skola samt gymnasieskola, har i samverkan med utförare, ansvaret för att måltider och mat i den egna verksamheten följer policyn
och de riktlinjer som antagits. Grundskola och förskola har det pedagogiska ansvaret vid
serveringen.
Måltider som serveras i förskolan, grund- och gymnasieskolan är för varje individ endast en
del av dygnets näringsbehov och matintag. Ett delat ansvar råder därför mellan förskola/skola och föräldrar, för att barn och elever ska få fullt energi- och näringsbehov tillgodosett, varje dag. För att ge barn och ungdomar en positiv inställning till mat och matvanor rekommenderas dialog och samverkan mellan förskola/skola och föräldrar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, med delegation till sjukhus-/verksamhets-/enhetschef har vid
vårdavdelningar i samverkan med utförare, ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och
att samtliga måltider och mat, tillgodoser varje individs behov.
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Socialnämnden, med delegation till verksamhets-/enhetschef för den sociala omsorgen har
i samverkan med utförare, ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och att samtliga
tjänster kring måltider och mat, tillgodoser varje individs behov. Vid måltidsstöd i eget hem
ska policyn i den utsträckning som är rimlig, vara en inriktning.

6. Uppföljning
Policyn för hållbara måltider och mat ska integreras som en självklar del i regionens kvalitetsuppföljning. Det kan vara som kund- och brukarundersökningar, uppföljning av krav
vid livsmedelsupphandlingar samt i uppföljningen av Vårt Gotland 2040, som ska resurssättas för kontinuerlig resultatuppföljning.
Samtliga förvaltningar ansvarar för att uppnådda resultat redovisas i årsredovisningen.
Utförare i avtalad entreprenaddrift, ska årligen redovisa att vid upphandlingen ställda krav i
denna policy, efterlevs och rapporteras. Ansvarig för uppföljning är respektive förvaltning.

Ärendenr RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att uppföljning och eventuell revidering av policyn sker en gång per mandatperiod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referenskällor till dokumentet:
* Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS), beslutad av RF 2021-02-22.
* Målbild – Hälsa genom hela livet, tidsperspektiv 2027, beslutad av RF 2021
* Workshop och dialogmöte med regionpolitiker 23 och 29 mars 2022
* Strategisk plan och budget 2022–2024 Region Gotland
* En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016–2025
* Svenska livsmedelsstrategin med mål från 2017
* Nordiska näringsrekommendationer, NNR. (Vetenskaplig forskning om mat och hälsa som ligger till grund
för NNR, senaste utgåva 2012, ny utgåva prel. 2022/2023). Mer information via livsmedelsverket.se
* Livsmedelsverket.se
* Upphandlingsmyndigheten.se
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1. Den goda måltiden
Vad vi äter, när vi äter och hur våra måltider ser ut påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Måltider och mat är en källa till glädje, social kontakt och
avkoppling. Regionen ansvarar för många verksamheter där måltider och mat är en viktig
del. Barn och elever äter ett eller flera av dagens tre huvudmål och ofta även mellanmål i
verksamheter som regionen ansvarar för. Den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med maten, äter ofta samtliga sina måltider med stöd av
verksamheter som regionen ansvarar för. För medarbetare i regionen kan måltiden, antingen den äts i personalrestauranger eller som pedagogisk måltid i verksamhet, vara en viktig del för hälsan. Måltider och mat i Region Gotland är viktigt i det gemensamma arbetet
för god, jämlik och jämställd hälsa.
Måltider och mat i Region Gotland ska grundas i medvetna val för hälsa och miljö, samt utvecklas inom regionens ekonomiska ramar. Det är i linje med regionens övergripande vision; Gotland - en kreativ ö med plats för hela livet, samt våra följande tre övergripande
mål för Gotland och det tillstånd vi vill ha i samhälle och miljö år 2040:
- Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, där måltiden är viktig för
ett gott liv och god hälsa. För att bidra till goda levnadsvanor i vardagen och hälsa genom
hela livet, ska mat och måltider som serveras i Region Gotland vara goda, säkra och näringsriktiga samt serveras i en trivsam miljö och vid behov vara individanpassade.
- Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen, där måltider och mat bidrar till ekologisk
hållbarhet genom medvetna val för miljö och klimat.
- Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft, där den offentliga måltidsverksamheten bidrar till attraktionskraft och samarbeten med gotländska producenter och leverantörer vilket bidrar till utveckling över hela ön.

2. Syfte
Policyn beskriver regionens förhållningssätt och är ett styrande dokument och stöd för att
kvalitetssäkra och följa upp måltider och mat i Region Gotland. Hänsyn ska tas till hälsa,
miljöpåverkan samt en långsiktig och god ekonomisk hushållning.

Ärendenr RS 2019/958 Datum 2022-11-15

För att Region Gotland ska erbjuda en hög och likvärdig kvalitet när det gäller måltider,
livsmedel, restaurang-, café- och kioskutbud, möten och konferenser, så har denna policy
utarbetats för att användas inom samtliga verksamheter i Region Gotland. Policyn omfattar
även utförare vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.
Policyn är en del i arbetet enligt den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 liksom omställningsarbetet ”Hälsa genom hela livet”.
Policyn ska stimulera till dialog mellan medborgare, regionens förtroendevalda, medarbetare, verksamheter och näringsliv.
Policyn kompletterar rådande lagstiftning, nationella riktlinjer och rekommendationer inom
området livsmedel, måltider och mat.
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3. Mål för hållbara måltider och mat
Den goda måltiden, inom verksamheter som Region Gotland ansvarar för, främjar hälsa
och välbefinnande hos alla – barn, ungdomar, äldre, patienter och medarbetare. Samtidigt
bidrar måltiden till hållbarhet och långsiktig utveckling - ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Regionens mål för den goda måltiden innebär att alla berörda ska bidra till:
Att måltiden grundlägger goda matvanor och främjar en god, jämlik och jämställd hälsa, samt
att måltiden genomsyras av delaktighet, omtanke och förtroende.
Att måltiden utgör en integrerad del av verksamheten som bidrar till läroplaners måluppfyllelse i förskola och skola.
Att måltiden är ett stöd i tillfrisknande och hälsa hos patienter samt stöd i omsorg för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Att mat och måltider används som ett stöd och verktyg i rådgivning till aktuella målgrupper
för att stärka hälsofrämjande levnadsvanor.
Att måltiden serveras på ett sådant sätt att den bidrar till alla målgruppers fysiska, psykiska
och sociala utveckling¹.
Att mat och måltidsmiljön bidrar till trivsel, välbefinnande och en plats för det goda mötet.
Att ett medvetet arbete i planering av menyer samt livsmedelsupphandling sker i överensstämmande med den regionala mat- och livsmedelsstrategin för Gotland.
Att urvalet av livsmedel säsongsanpassas och bidrar till naturlig variation över året och även
med anpassning till årets högtider.
Att öka servering av växtbaserade rätter och animaliska produkter som främjar både hälsan
och en hållbar livsmedelskonsumtion³.
Att upphandling av livsmedel och råvaror i möjligaste mån sker enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Baskrav i angivna kriterier ska utgöra lägsta nivå.
Att öka användningen av i första hand gotländska², i andra hand svenskproducerade livsmedel.
Att öka användningen av ekologiska livsmedel. Andelen av de totala livsmedelsinköpen (kr)
var 2021, 28 % 3.

Ärendenr RS 2019/958 Datum 2022-11-15

Att samverkan sker med tillgängliga aktörer och mellan förvaltningar för bäst möjliga kvalitet och användning av resurser.
-----------------------------1 Riktlinjer för specialkost omfattar för närvarande regionens verksamheter i förskola, grundskola, gymnasium och särskola
2 Referens: Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi, Mat och livsmedel, sid 46
3 Jordbruksverket redovisade 2018 en åtgärdsplan för att öka andelen ekologiska livsmedel och har för 2019–2023 årliga anslag om 25
mnkr för åtgärder och utlysningar i syfte att nå regeringens mål, enligt livsmedelsstrategins handlingsplan, att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Andelen ekologiska
livsmedelsinköp i offentlig sektor var 39 procent år 2020, en ökning med 1 procent jämfört med 2019, Källa: Budgetproposition 2022,
2021/22:1
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Att minska matsvinn genom hela måltidsprocessen4.
Att kompetensutveckling säkras via kontinuerlig verksamhetsanpassad utbildning, studiebesök och rekrytering.
Att tillgången till livsmedel och måltider säkerställs i händelse av en samhällsstörning.

4. Förutsättningar för hållbara måltider och mat
Region Gotland ska erbjuda mat och måltider som genomsyras av professionalism och kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att så väl kompetens som resurser och andra arbetsmiljömässiga förutsättningar finns genom hela måltidsprocessen.
Vid planering och uppföljning av regionens måltider är måltidsmodellen5 en grund och ett
stöd när det gäller att erbjuda en helhetsupplevelse för varje måltidsgäst. Måltidsmodellen
är ett gemensamt kvalitetsverktyg och består av följande sex områden, alla viktiga för att
skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

Bild- och textkälla: Livsmedelsverket.se

Ärendenr RS 2019/958 Datum 2022-11-15

God och Trivsam - Att måltiden är god och trivsam är centralt för att maten ska ätas upp,
göra nytta och bidra till livskvalitet, för både för friska och sjuka. Maten ska vara väl tillagad
och serveras på ett aptitligt sätt. Möjlighet ska finnas att äta enskilt eller tillsammans med
andra i en avkopplande miljö.
Näringsriktig och Säker - En hållbar måltid är näringsriktig, med fokus på tillfrisknande och
välbefinnande, bevarande av hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet, samt livsmedelshygieniskt säker att äta. Det handlar även om att säkerställa så att matgäster med allergier och
överkänslighet inte blir sjuka.
--------------------------------------------4 Referens: Etappmålet i miljömålssystemet: Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20
viktprocent per capita från 2020 till 2025. Målet gäller det sammantagna livsmedelsavfallet längs hela livsmedelskedjan.
5 Referens: Måltidsmodellen utvecklad av Livsmedelsverket.
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Miljösmart och Integrerad – En miljösmart måltid bidrar till hållbar utveckling och de nationella miljömålen. Med integrerad menas att måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskola och skola kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för
att väcka elevernas nyfikenhet kring mat. För sjuka och äldre är måltiden en viktig del av den
medicinska behandlingen och omvårdnaden, men också för att skapa sociala sammanhang.
De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets riktlinjer ska utgöra grund för planering och servering av Region Gotlands samtliga måltider.

5. Ansvar
Regionstyrelsen i Region Gotland är politiskt ansvarig för måltidsverksamheten i egen regi.
Ansvaret innebär att mål och riktlinjer för verksamheten upprättas och löpande följs upp.
Regionstyrelsen är även ansvarig livsmedelsföretagare, vilket innebär ansvar för att alla stadier i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel följer EU:s livsmedelslag (EG) nr 178/2002 med förordningar.
Den beskrivning av måltidsprocess liksom överenskommelser som finns i regionen är grunden för aktuella förvaltningars samverkan och gemensamma ansvar till varje gäst. Det regionövergripande samverkansforumet ska på berörda förvaltningschefers uppdrag och med
denna policy som grund, arbeta med gemensamma frågor för att ytterst säkra kvalitet och
värde för dem processen finns till för. En dialogmodell och struktur för samverkan på olika
nivåer ska finnas.
Samtliga förvaltningar är ansvariga för att denna policy är väl känd inom den egna verksamheten, såväl avseende måltider som produceras och serveras av regionstyrelseförvaltningens
medarbetare, som måltider som i förekommande fall produceras och serveras av medarbetare inom respektive förvaltning.
Regionstyrelseförvaltningen är ansvarig för att avtalade måltider till regionens verksamheter
tillagas, distribueras och serveras i enlighet med denna policy.

Ärendenr RS 2019/958 Datum 2022-11-15

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med delegation till rektor för förskola, grund- och anpassad skola samt gymnasieskola har i samverkan med utförare ansvaret för att måltider och mat i den egna verksamheten följer policyn
och de riktlinjer som antagits. Förskola, grundskola och anpassad skola har det pedagogiska
ansvaret vid serveringen.
Måltider som serveras i förskolan, grundskolan, anpassad skola och gymnasieskolan är för
varje individ endast en del av dygnets näringsbehov och matintag. Ett delat ansvar råder
därför mellan förskola/skola och föräldrar, för att barn och elever ska få fullt energi- och
näringsbehov tillgodosett, varje dag. För att ge barn och ungdomar en positiv inställning till
mat och matvanor rekommenderas dialog och samverkan mellan förskola/skola och föräldrar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, med delegation till sjukhus-/verksamhets-/enhetschef har vid
vårdavdelningar i samverkan med utförare ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och
att samtliga måltider och mat, tillgodoser varje individs behov.
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Socialnämnden, med delegation till verksamhets-/enhetschef för den sociala omsorgen har
i samverkan med utförare ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och att samtliga
tjänster kring måltider och mat, tillgodoser varje individs behov. Vid måltidsstöd i eget hem
ska policyn i den utsträckning som är rimlig, vara en inriktning.

6. Uppföljning
Policyn för hållbara måltider och mat ska integreras som en självklar del i regionens kvalitetsuppföljning. Det kan vara som kund- och brukarundersökningar, uppföljning av krav
vid livsmedelsupphandlingar samt i uppföljningen av Vårt Gotland 2040, som ska resurssättas för kontinuerlig resultatuppföljning.
Samtliga förvaltningar ansvarar för att uppnådda resultat redovisas i årsredovisningen.
Utförare i avtalad entreprenaddrift, ska årligen redovisa att vid upphandlingen ställda krav i
denna policy, efterlevs och rapporteras. Ansvarig för uppföljning är respektive förvaltning.

Ärendenr RS 2019/958 Datum 2022-11-15

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att uppföljning och eventuell revidering av policyn sker en gång per mandatperiod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referenskällor till dokumentet:
* Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS), beslutad av RF 2021-02-22.
* Målbild – Hälsa genom hela livet, tidsperspektiv 2027, beslutad av RF 2021
* Workshop och dialogmöte med regionpolitiker 23 och 29 mars 2022
* Strategisk plan och budget 2022–2024 Region Gotland
* En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016–2025
* Svenska livsmedelsstrategin med mål från 2017
* Nordiska näringsrekommendationer, NNR. (Vetenskaplig forskning om mat och hälsa som ligger till grund
för NNR, senaste utgåva 2012, ny utgåva prel. 2022/2023). Mer information via livsmedelsverket.se
* Livsmedelsverket.se
* Upphandlingsmyndigheten.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Fredrik Johansson, verksamhetsspecialist

Ärende BUN 2022/415
Datum 14 september 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar. Region Gotlands mat- och måltidspolicy ”Den
goda måltiden”
Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands mat- och måltidspolicy har remitterats till nämnden som
föreslås inkomma med synpunkter på policyn till regionstyrelsen. Under 20192021 genomfördes en översyn av regionens måltidsverksamhet, som en del av
effektiviseringsprogrammet. Utifrån detta påbörjades en revidering av
måltidspolicyn för att få en bättre efterlevnad gällande policyn av regionens
verksamheter. Den sammantagna bedömningen är att policyn är väl
genomarbetad men att vissa frågetecken kring ansvarsfördelningen finns.
Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat Region Gotlands mat- och måltidspolicy, ”Den
goda” måltiden, till bland annat barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för synpunkter på policyn. Mat- och
måltidspolicyn ska ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod.
Under 2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands
måltidsverksamhet, vilket var en del av effektiviseringsprogrammet, där det
visade sig att policyn i sin helhet var bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Efterlevnaden av policyn är ojämn och
verksamheterna har inte kompletterat med riktlinjer och rutiner som var tänkt.
Revideringen av policyn har gjorts med ett helhetsperspektiv och utifrån
kärnverksamhetens behov, att ansvar och roller behöver tydliggöras och att
policyn även framåt bör gälla för såväl interna som externt upphandlade
verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har anlitat extern konsult vid
revidering av policyn. RSF har tillsammans med berörda förvaltningar fått i
uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamheterna under höstterminen 2022 som
ska utgå från måltidspolicyn.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter har tagit del av matoch måltidspolicyn och inkommit med synpunkter som sammanställts
nedanför. Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande som
sitt eget.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2022/415
Sida 2 (3)

Yttrande

Den sammantagna bedömningen är att mat- och måltidspolicyn är ett väl
genomarbetat underlag och att det finns förutsättning för att policyn kommer
kunna användas i regionens verksamheter1.
I den fortsatta dialogen kring måltidsverksamhetens processer så vill nämnden
att man utforskar möjligheten att detta kan ske i samarbete med lokala aktörer
på Gotland.
Utifrån barn- och elevhälsoperspektivet är det viktigt att eleverna får en
näringsriktig allsidig kost, även om eleverna själva vill ha en ensidig kost.
Olikheter finns idag på skolorna. På vissa skolor tycker måltidspersonalen att
det inte behövs intyg för specialkost2 eller skuggmenyer, bara eleverna äter. På
andra skolor är det däremot mycket viktigt med intyg. Det finns en vinst i att
de olika köken pratar ihop sig så att det blir likvärdigt.
Matmiljön kan vara stressande och möjligheter att äta enskilt för de elever som
behöver det finns inte på alla skolor. Eleverna behöver tid för att äta, minst 20
minuter. Det ska finnas ett tillägg i dokumentet om detta.
Det är tveksamt vad för ansvar som nämnderna får i avsnitt 5 (sid 6) i mat- och
måltidspolicyn. Där står ”Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med delegation till chefer för förskola, grund- och
särskola samt rektor för gymnasieskola, har ytterst ansvaret för att måltider och
mat i den egna verksamheten följer policyn och de riktlinjer som antagits.
Grundskola och förskola (samt särskola) har även det pedagogiska ansvaret vid
serveringen”.
Detta kan tolkas som att cheferna för respektive skolform har ansvaret för
regionstyrelseförvaltningens personals yrkesutövande. Man får anta att
måltidspersonalen följer policy och riktlinjer vid tillagning av måltider – och då
är det väl ändå måltidsverksamhetens (RSF) ansvar att policyn följs och inte
utbildningsnämnderna eller deras skolchefer. Detta behöver ses över i policyn
så att ansvaret hamnar rätt.
Det är även viktigt att det byggs upp en god systematik så att måltidspolicyn,
och efterföljande riktlinjer, efterlevs utan att vara alltför resurskrävande och
kontrollerande (exempelvis via enkäter eller uppsökande verksamhet). Det
finns ett gemensamt ansvar utifrån ett folkhälsoperspektiv. Frågan är hur
vårdnadshavarnas och elevernas synpunkter tas tillvara och vilket stöd som kan
ges från måltidsverksamheten (RSF) till vårdnadshavare och skola.
När det gäller det pedagogiska ansvaret så går det inte nog att poängtera att
pedagogiska måltider i skolan handlar om att integrera mat och måltider i det
1 I kommande riktlinjer ska det även förtydligas att detta gäller fritidsverksamhet,
ungdomsgårdar, caféer, arbetsmöten, kulturskolan, osv
2 Specialkost krävs då maten behöver anpassas, exempelvis efter elevens särskilda behov,
medicinska skäl eller andra orsaker.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2022/415
Sida 3 (3)

pedagogiska arbetet, exempelvis hur man kan arbeta med läroplanens mål med
hjälp av måltider. Måltidspedagogik handlar i det avseendet inte om att
pedagoger/lärare går ifrån för att förbereda maten för barnen i ett kök. Här
behöver det tydliggöras vad arbetet innebär och vilket ansvar skolans personal
(UAF) har samt vilket ansvar måltidspersonalen (RSF) har - eftersom det
handlar om arbetstid, ekonomi och resurser.
För förskolan så handlar en pedagogisk måltid exempelvis om att lära barnen
om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i andra länder. För grundskola och
särskola kan en pedagogisk måltid vara ett bra tillfälle för eleverna att lära sig
saker, exempelvis hur transport av livsmedel och matsvinn påverkar klimatet
eller vad kroppen behöver för att må bra. I policyn saknas särskola där det
pedagogiska ansvaret beskrivs.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som
det är möjligt har omhändertagits i skrivelsen.
Beslutsunderlag
Remissvar. Region Gotlands mat- och måltidspolicy ”Den goda måltiden”, 2022-09-14
Remissversion. Reviderad policy för måltider och mat i Region Gotland, 2022-08-24
RS § 196, Reviderad mat- och måltidspolicy, 2022-06-16
Regionstyrelseförvaltningens missiv, 2022-06-16

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Fredrik Johansson, verksamhetsspecialist

Ärende BUN 2022/415, GVN 2022/142
Datum 5 juli 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Remissvar. Region Gotlands mat- och måltidspolicy ”Den
goda måltiden”
Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands mat- och måltidspolicy har remitterats till nämnden som
föreslås inkomma med synpunkter på policyn till regionstyrelsen. Under 20192021 genomfördes en översyn av regionens måltidsverksamhet, som en del av
effektiviseringsprogrammet. Utifrån detta påbörjades en revidering av
måltidspolicyn för att få en bättre efterlevnad gällande policyn av regionens
verksamheter. Den sammantagna bedömningen är att policyn är väl
genomarbetad men att vissa frågetecken kring ansvarsfördelningen finns.
Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat Region Gotlands mat- och måltidspolicy, ”Den
goda” måltiden, till bland annat barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för synpunkter på policyn. Mat- och
måltidspolicyn ska ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod.
Under 2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands
måltidsverksamhet, vilket var en del av effektiviseringsprogrammet, där det
visade sig att policyn i sin helhet var bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Efterlevnaden av policyn är ojämn och
verksamheterna har inte kompletterat med riktlinjer och rutiner som var tänkt.
Revideringen av policyn har gjorts med ett helhetsperspektiv och utifrån
kärnverksamhetens behov, att ansvar och roller behöver tydliggöras och att
policyn även framåt bör gälla för såväl interna som externt upphandlade
verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har anlitat extern konsult vid
revidering av policy. RSF har tillsammans med berörda förvaltningar fått i
uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamheterna under höstterminen 2022 som
ska utgå från måltidspolicyn.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter har tagit del av matoch måltidspolicyn och inkommit med synpunkter som sammanställts
nedanför. Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande som
sitt eget.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2022/415, GVN 2022/142
Sida 2 (3)

Yttrande

Den sammantagna bedömningen är att mat- och måltidspolicyn är ett väl
genomarbetat underlag och att det finns förutsättning för att policyn kommer
kunna användas i regionens verksamheter1.
Utifrån barn- och elevhälsoperspektivet är det viktigt att eleverna får en
näringsriktig allsidig kost, även om eleverna själva vill ha en ensidig kost.
Olikheter finns idag på skolorna. På vissa skolor tycker måltidspersonalen att
det inte behövs intyg för specialkost2 eller skuggmenyer, bara eleverna äter. På
andra skolor är det däremot mycket viktigt med intyg. Det finns en vinst i att
de olika köken pratar ihop sig så att det blir likvärdigt.
Matmiljön kan vara stressande och möjligheter att äta enskilt för de elever som
behöver det finns inte på alla skolor. Eleverna behöver tid för att äta, minst 20
minuter. Det kan behövas ett tillägg i dokumentet om detta.
Det är tveksamt vad för ansvar som nämnderna får i avsnitt 5 (sid 6) i mat- och
måltidspolicyn. Där står ”Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med delegation till chefer för förskola, grund- och
särskola samt rektor för gymnasieskola, har ytterst ansvaret för att måltider och
mat i den egna verksamheten följer policyn och de riktlinjer som antagits.
Grundskola och förskola (samt särskola) har även det pedagogiska ansvaret vid
serveringen”.
Detta kan tolkas som att cheferna för respektive skolform har ansvaret för
regionstyrelseförvaltningens personals yrkesutövande. Man får anta att
måltidspersonalen följer policy och riktlinjer vid tillagning av måltider – och då
är det väl ändå måltidsverksamhetens (RSF) ansvar att policyn följs och inte
utbildningsnämnderna eller deras skolchefer. Detta behöver ses över i policyn
så att ansvaret hamnar rätt.
Det är även viktigt att det byggs upp en god systematik så att måltidspolicyn,
och efterföljande riktlinjer, efterlevs utan att vara alltför resurskrävande och
kontrollerande (exempelvis via enkäter eller uppsökande verksamhet). Det
finns ett gemensamt ansvar utifrån ett folkhälsoperspektiv. Frågan är hur
vårdnadshavarnas och elevernas synpunkter tas tillvara och vilket stöd som kan
ges från måltidsverksamheten (RSF) till vårdnadshavare och skola.
När det gäller det pedagogiska ansvaret så går det inte nog att poängtera att
pedagogiska måltider i skolan handlar om att integrera mat och måltider i det
pedagogiska arbetet, exempelvis hur man kan arbeta med läroplanens mål med
hjälp av måltider. Måltidspedagogik handlar i det avseendet inte om att
pedagoger/lärare går ifrån för att förbereda maten för barnen i ett kök. Här
behöver det tydliggöras vad arbetet innebär och vilket ansvar skolans personal
1 I kommande riktlinjer ska det även förtydligas att detta gäller fritidsverksamhet,
ungdomsgårdar, caféer, arbetsmöten, kulturskolan, osv
2 Specialkost krävs då maten behöver anpassas, exempelvis efter elevens särskilda behov,
medicinska skäl eller andra orsaker.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2022/415, GVN 2022/142
Sida 3 (3)

(UAF) har samt vilket ansvar måltidspersonalen (RSF) har - eftersom det
handlar om arbetstid, ekonomi och resurser.
För förskolan så handlar en pedagogisk måltid exempelvis om att lära barnen
om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i andra länder. För grundskola och
särskola kan en pedagogisk måltid vara ett bra tillfälle för eleverna att lära sig
saker, exempelvis hur transport av livsmedel och matsvinn påverkar klimatet
eller vad kroppen behöver för att må bra. I policyn saknas särskola där det
pedagogiska ansvaret beskrivs.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som
det är möjligt har omhändertagits i skrivelsen.
Beslutsunderlag
Remissversion. Reviderad policy för måltider och mat i Region Gotland, 2022-06-08
RS § 196, Reviderad mat- och måltidspolicy, 2022-06-16
Regionstyrelseförvaltningens missiv, 2022-06-16
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Yvonne Skovshoved, beställarchef

Ärende HSN 2022/290
Datum 18 augusti 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Revidering av mat- och måltidspolicyn
Förslag till beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
remissvar och skickar det vidare till regionstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

En reviderad mat- och måltidspolicy har presenterats för regionstyrelsen 202206-16 RS § 196. Revideringen är ett led i den översyn av måltidsverksamheten
som pågår enligt tidigare beslut.
Regionstyrelsen godkände remissversionen för remittering till hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämndernas synpunkter ska vara
inkomna senast 17 september 2022.
Hälso- och sjukvården anser att det är välkommet med en revidering av matoch måltidspolicyn för att tydliggöra styrningen, förhållningssättet, ansvaret
och målbilden för mat och måltider inom regionens verksamheter.
Förvaltningens synpunkter på remissförslaget presenteras nedan.
Positivt är att utgångspunkten är den Regionala utvecklingsplanen 2040.
I policyn vore det önskvärt att på något sätt beskriva hur policydokumentet
hänger ihop med övriga dokument inom mat- och måltider, såsom olika
riktlinjer med mera.
I nuvarande remissförslag under rubriken ”mål för hållbara måltider och mat”
finns 16 olika mål/ambitioner/aktiviteter upptagna som definierar vad det
beskrivna målet innebär. Flertalet av dessa är formulerade relativt vagt och
otydligt, vilket gör att inte heller styrningen och/eller ambitionsnivån är tydlig.
I vissa sammanhang är detta kanske önskvärt att lämna till måltidsorganisationen att ansvara för, men i andra skulle en ökad tydlighet vara
önskvärd.
Kapitel 4 Förutsättningar för hållbara måltider och mat är ett ytterligare avsnitt
där olika mål är uppsatta – att måltiden är god och trivsam, att måltiden är
näringsriktig och säker, att måltiden är miljösmart och integrerad.
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Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2022/290
Sida 2 (2)

För läsaren är det många mål, målbeskrivningar och förhållningssätt i
dokumentet men långt ifrån alla av dessa är särskild tydliga och den tydliga
röda tråden för dessa uteblir också när det gäller uppföljningshänseende.
Under kapitlet ansvar anges att ”hälso- och sjukvårdsnämnden, med delegation
till sjukhus-/verksamhets-/enhetschef vid vårdavdelningar ytterst har ansvar
för att policyn med riktlinjer efterlevs och att samtliga måltider och mat,
tillgodoser varje individs behov.” Det kan uppfattas som att hälso- och
sjukvårdens personal har ansvar även för den del av processen som
regionstyrelseförvaltningens måltidsorganisation ansvarar för.
Ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna, som i sin helhet, ska ge ett ansvar
för hela måltidskedjan, bör förtydligas.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är tydligheten i policyn i viss mån saknas, även i hur
policyn hänger ihop med andra dokument som avser mål och måltider. Det
finns en rad olika målformuleringar/ambitioner/förhållningssätt, men trots
detta saknas tydlighet kring målsättningen både på övergripande och även på
en mer detaljerad nivå.
Förvaltningens bedömning är också att ansvarsfördelningen mellan
förvaltningarna som tillsammans ska bilda en hel måltidskedja, bör förtydligas.
Beslutsunderlag
HSF Tjänsteskrivelse Remissvar mat- och måltidspolicy daterad 2022-08-02
Remiss Policy Den goda måltiden Regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-06-08
Missiv Remiss Mat- och måltidspolicy daterad 2022-06-16
Regionstyrelsen 2022-06-16 § 196

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-09-13

GVN § 62

Sida 1 (1)

Remiss - Reviderad mat- och
måltidspolicy

Ärendenummer: GVN 2022/142
Paragraf föregående instans: GVN au § 51
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Region Gotlands mat- och måltidspolicy har remitterats till nämnden som
föreslås inkomma med synpunkter på policyn till regionstyrelsen. Under 20192021 genomfördes en översyn av regionens måltidsverksamhet, som en del av
effektiviseringsprogrammet. Utifrån detta påbörjades en revidering av
måltidspolicyn för att få en bättre efterlevnad gällande policyn av regionens
verksamheter. Den sammantagna bedömningen är att policyn är väl
genomarbetad men att vissa frågetecken kring ansvarsfördelningen finns.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att nämnden godkänner
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag

Remissversion. Reviderad policy för måltider och mat i Region Gotland, 202206-08
RS § 196, Reviderad mat- och måltidspolicy, 2022-06-16
Regionstyrelseförvaltningens missiv, 2022-06-16
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05

Digital justering

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-09-14

SON § 139

Sida 1 (2)

Remissvar RS Remiss. Reviderad matoch måltidspolicy

Ärendenummer: SON 2022/254
Paragraf föregående instans: SON/AU § 97
Socialnämndens beslut




Socialnämnden beslutar att godta remissversionen av ”Reviderad mat
och måltidspolicy” och lämnar yttrandet som svar på remissen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Utifrån beslut i Regionstyrelseförvaltningen RSF § 196 har remissversionen av
Mat och måltidspolicyn remitterats för godkännande till socialnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands måltidsverksamhet,
som en del av effektiviseringsprogrammet. Utifrån detta har mat och
måltidspolicyn nu reviderats. För framarbetning av reviderad policy har extern
konsult anlitats som projektledare.
Policyn beskriver sexton mål för hållbara måltider och mat samt
förutsättningar, ansvar och uppföljning för hållbara måltider och mat i Region
Gotland.
Socialnämnden anser att den reviderade policyn i sin helhet är heltäckande och
tydlig och godkänner remissversionen med förtydligande. Socialnämnden anser
att mat och måltidspolicyn med tillhörande riktlinje kan bidra till att såväl
tydliggöra som följa upp och redovisa hur förvaltningens verksamheter
efterlever regionens krav på mat och måltider.
Bedömning

Socialnämnden anser att den reviderade policyn i sin helhet är heltäckande och
tydlig och innehåller väsentliga delar.
Avseende Punkt 5. Ansvar vill socialnämnden lämna följande kommentar och
förslag till ändring;
Socialnämnden, med delegation till verksamhets-/enhetschef har vid särskilda boenden ytterst
ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och att samtliga måltider och mat, tillgodoser
varje individs behov. Även ansvara för maten som skickas till ordinärt boende med
biståndsbeslut om måltider. Vid måltidsstöd i eget hem ska policyn i den utsträckning som
är rimlig, vara en inriktning
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Socialnämnden ansvarar för att bevilja bistånd avseende matdistribution utifrån
behov, men kan inte ansvara för den mat som levereras. Förslaget är därför att
följande formulering ersätter den ovan.
Socialnämnden, med delegation till verksamhets-/enhetschef för den sociala omsorgen har
ytterst ansvaret för att policyn med riktlinjer efterlevs och att samtliga tjänster kring måltider
och mat, tillgodoser varje individs behov. Vid måltidsstöd i eget hem ska policyn i den
utsträckning som är rimlig, vara en inriktning.
Mat och måltidspolicyn lyfts och följsamheten kravställs i socialnämndens
Uppdrag och kvalitetskrav för utförare i de verksamheter som erbjuder
måltider. På så sätt når den samtliga berörda utförare i socialförvaltningen,
såväl i egen som privat regi.
Uppföljning av följsamheten till policyn sker kontinuerligt i verksamheterna
genom de kvalitetsuppföljningar Kvalitet och utvecklingsavdelningen gör i
utvalda verksamheter årligen där mat och måltider är ett område i
uppföljningarna.
Socialnämnden ser att den reviderade Mat och måltidspolicyn med tillhörande
riktlinje kan bidrar till att såväl tydliggöra som följa upp och redovisa hur
förvaltningens verksamheter efterlever regionens krav på mat och måltider.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remissvar Reviderad mat och måltidspolicy SON 2022/254
Yttrande Reviderad mat och måltidspolicy SON 2022/254
Missiv Remiss Policy måltider och mat 2022 RS § 196
Remissversion-Reviderad Policy för måltider och mat i Region Gotland.
Justerad 8 juni 2022 (1)
Skickas till

Regionstyrelsen, via rs-registrator
Öystein Berge, kvalitetschef
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-09-14

HSN § 89

Sida 1 (2)

RS Remiss. Revidering av mat- och
måltidspolicyn

Ärendenummer: HSN 2022/290
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 99
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
remissvar och skickar det vidare till regionstyrelsen som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

En reviderad mat- och måltidspolicy har tagits fram och är ett led i den översyn
av måltidsverksamheten som pågår enligt tidigare beslut. Regionstyrelsen har
skickat policyn på remiss till regionens nämnder.
Hälso- och sjukvården anser att det är välkommet med en revidering av matoch måltidspolicyn för att tydliggöra styrningen, förhållningssättet, ansvaret
och målbilden för mat och måltider inom regionens verksamheter. Positivt är
att utgångspunkten är den Regionala utvecklingsplanen 2040. I policyn vore
det önskvärt att på något sätt beskriva hur policydokumentet hänger ihop med
övriga dokument inom mat- och måltider, såsom olika riktlinjer med mera.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är tydligheten i policyn i viss mån saknas, även i hur
policyn hänger ihop med andra dokument som avser mål och måltider. Det
finns en rad olika målformuleringar/ambitioner/förhållningssätt, men trots
detta saknas tydlighet kring målsättningen både på övergripande och även på
en mer detaljerad nivå.
Förvaltningens bedömning är också att ansvarsfördelningen mellan
förvaltningarna som tillsammans ska bilda en hel måltidskedja, bör förtydligas.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 99
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
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Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
remissvar och skickar det vidare till regionstyrelsen som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-02
Remiss Policy Den goda måltiden daterad 2022-06-08
Missiv Remiss Mat- och måltidspolicy daterad 2022-06-16
Regionstyrelsen 2022-06-16 § 196
Skickas till

Regionstyrelsen
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Mottagare
Regionstyrelsen

Verksamhetsanpassning Rävhagen – flytt av
konstgräsplan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och
kostnaderna för en flytt av konstgräset från Rävhagen till Visborg.

Sammanfattning

Ärendet att flytta det konstgräset i Rävhagen till Visborg har varit uppe för
diskussion och beslut två gånger tidigare. En första gång till Strategisk plan och
budget för 2020-2022. Detta var innan saneringen av ytan där konstgräsplanen
på Rävhagen ligger hade inletts. Då låg investeringskostnaden på 15 miljoner
kronor (mnkr). En andra gång var i början på 2022 som ett enskilt ärende. Då
var den uppskattade investeringen på 10 mnkr beroende på lägre
markkostnader än tidigare uppskattat samt borträknat nybyggnation av
omklädningsrum. Ärendena har inte fått bifall. Vid den senare av dessa var det
kopplat till en möjlighet att ge ridsporten utvecklingspotential på den grusytan
som konstgräs har legat på, men då valdes istället att undersöka om det fanns
utrymme på tomterna bakom Wisby ridklubbs anläggning. Detta bedömes
dock ta för lång tid vara för dyrt att gå vidare med. Nu är utvecklingen
hänvisad till grusytan vid konstgräsplanen.
Nu är förutsättningarna för en flytt återigen förändrade. Stora delar av
kostnaderna ligger redan i saneringsprojektet, vilket innebär att
tilläggskostnaden är 5 mnkr.
Syftet med en flytt av konstgräset från Rävhagen till Visborg är dels att ge
ridsporten, både Wisby ridklubb som har verksamhet i området men även för
hela ridsports-Gotland, en möjlighet till en verksamhetsanpassad yta som på
bästa sätt möter de behov som finns. Det skulle även utveckla Visborg som det
idrott- och rekreationsområde det är utpekat att vara. I området finns redan
ICA Maxi arena, beachvolleyboll, motionsspår, mountainbikespår, utegym och
naturgräsplaner. I planerna framåt finns idrottshall för gymnastik och padel. En
konstgräsplan kommer på rätt sätt utveckla området. Fler människor kommer
att vara i området och ge en tryggare och mer levande känsla.
Det är med den bakgrunden som förvaltningen bedömer att en omlokalisering
av konstgräset bör utredas vidare.
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Ärendebeskrivning

Frågan om framtida placeringen av konstgräsplanen som i fram tills nyligen har
legat på Rävhagen har varit uppe för diskussion och beslut vi två andra
tillfällen. Det första tillfället var i början på 2019 som en del av RSF strategiska
plan och budget för 2020-2022, RS 2020/19. Det var i och med att ett
saneringsbehov hade identifierats.
I början på 2017 upptäcktes det att det fanns möjliga föroreningar i marken på
Rävhagen i Visby där det i dagsläget ligger en konstgräsplan. Efter det har det
varit en process att komma fram till utbredningen av föroreningarna samt även
fastställa behoven av sanering. I juni 2018 kom resultatet på de kompletterande
proverna som visade på samma sak som de initiala tester, att en sanering är
nödvändig. Ytterligare tester under sena 2018 visar på samma resultat.
Efter dialog med berörda så enades om att verksamheten på fotbollsplanen
skulle kunna fortgå under vintersäsongen 2018/2019, för att sedan starta med
saneringen efter detta. Rävhagen utgör en sekundär vattentäkt och med tanke
på det behövde en sanering ske inom kort.
I och med en sanering av området skulle då givetvis även ytan där den
befintliga konstgräsmattan öppnas upp och grävas ut. Frågan blev då var den
skulle läggas tillbaka. Förslaget låg då på en investering på 15 mnkr och en
ökad drift på 1 mnkr. I denna kostnad var nybyggnation av omklädningsrum
inkluderad.
Frågan kom även upp i början på 2022 som ett enskilt ärende. Detta initierades
på grund av att upphandlingen av saneringen hade blivit överklagad och i och
med det fanns en möjlighet att återigen se över framtida placering. I den
uppdaterade investeringskalkylen var summan 10 mnkr. Detta var med en
uppdaterad och lägre kostnad för vissa delar av markarbetet och utan
omklädningsrum i den initiala fasen. Uppskattad driftskostnad var ej framtagen
till detta ärende.
Vid båda dessa gånger blev beslutet att inte gå vidare med att placera
konstgräset på Visborg utan behålla den ursprungliga planen att lokalisera den
på Rävhagen där den var placerad tidigare. I det senare ärendet förordades en
undersökning av marken bakom Wisby ridklubbs ridhus som yta för utveckling
av verksamheten, men det bedömdes kosta för mycket och ta för lång tid, så
den frågan är tillbaka till att utveckla grusytan för ridsportens behov. Den
frågan behandlades inom ramen för samma ärende som detta, RS 2022/79.
I och med att saneringen har blivit mer omfattande än planerat och det har gett
en förskjuten tidsplan av anläggandet av konstgräset, finns möjligheten att
återigen se över placeringen. Denna gång är investeringskostnaden uppskattad
preliminärt till 5 mnkr, utan omklädningsrum. Anledningen till den lägre
kostnaden är att en omplacering bedöms rymmas i det befintliga
saneringsprojektet där stora delar av kostnaden för konstgräset redan finns
upptagen, så som själva konstgräset, belysningen, staket och så vidare. De 5
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mnkr är för markarbeten. Marken behöver höjas 50 centimeter för att inte
riskera påverkas av grundvattnet. Utöver det bedöms genomförbarheten
utifrån markförhållandena som goda. I detta skede finns inte omklädningsrum
med i kalkylen. Här ser förvaltningen lösningar genom att antingen nyttja de
befintliga faciliteterna, framför allt ICA Maxi Arena. Alternativet att flytta över
befintligt omklädningsrum från Rävhagen utreds också. Den kostnaden för
flytt och inkoppling är inte inkluderad i investering utan får utredas vidare
inom det föreslagna uppdraget.
För att säkerställa att fotbollen har tillgång till den nya konstgräsplanen
behöver dock arbetet starta så snart som möjligt för att hinna med anläggandet
av konstgräsplan, oavsett lokaliseringen, innan nästa vintersäsong.
Anledningen till att regionstyrelsen föreslår att fortsätta utreda och gå vidare
med flytt av konstgräsplanen till Visborg från Rävhagen är flertaliga. Det första
är att ge möjlighet för ridsporten att utvecklas. Det är ett pågående uppdrag till
förvaltningen att se över hur ridsporten ska kunna utvecklas med hela
ridsports-Gotlands behov i fokus på Rävhagen, och med långsiktig tillgång till
hela den grusytan där konstgräset tidigare låg får ridsporten ännu större
möjligheter att få en verksamhetsanpassad yta för att på bästa sätt utvecklas
sporten. Det gäller både Wisby ridklubb som har verksamhet i området nu, och
resten av ridsports-Gotland. Det är konstgärsytan som har sanerats först och
när den är klar är det övrig yta som ska saneras. Det finns en utmaning för
saneringsprojektet var massorna ska slutförvaras, vilket i sin tur kan göra att
saneringen drar ut på tiden, den slutgiltiga tidsramen är ännu oklar. Det skulle
kunna, med konstgräset kvar på Rävhagen, innebära att ridsportens
utvecklingsyta blir än mer framskjuten.
En annan faktor är att placering av konstgräset utvecklar Visborg som det
idrott- och rekreationsområdet som det är utpekat att vara. I området finns
redan ICA maxi arena, beachvolleyboll, motionsspår, mountainbikespår,
utegym och naturgräsplaner. I planerna framåt finns idrottshall för gymnastik
och padel. En konstgräsplan kommer på rätt sätt utveckla området. Fler
människor kommer att vara i området och ge en tryggare och mer levande
känsla.
Dialog har i olika faser av den här frågan skett med aktörer som berörs av en
eventuell flytt. Gotlands fotbollsförbund ser positivt på en placering på
Visborg, men vill se en lösning på omklädningsmöjligheter. Wisby ridklubb har
uttryck att hela grusytan ger stora möjligheter att utvecklas. Det är P18 IK som
i dag har ett skötselavtal med Region Gotland om det aktuella området, en
dialog har även initierats med dem för att på bästa sätt få en naturlig övergång
av verksamheterna.
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Bedömning

För att få fortsatt utveckling av Rävhagen för ridsportens behov, och för att
fortsätta utveckla Visborg som den yta för idrott som det är bedömer
förvaltningen att en flytt behöver utredas vidare. Kostnadsbilden är annorlunda
nu mot vad den har varit tidigare gånger som frågan har varit uppe för beslut.
Stora delar av kostnaderna redan är upptagna i saneringsprojektet blir nu
kostnadsbilden betydligt lägre än i de tidigare uppskattningarna. Med en mer
hanterbar kostnadsbild och en tydligare utveckling av bägge ytorna samt en risk
att fördröja ridsportens utveckling ser förvaltningen positivt på att utreda en
flytt av konstgräset från Rävhagen till Visborg.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.

