Projektplan
Ramprojekt för Vatten på Gotland – projektledning och kommunikation
Sammanfattning av projektet
Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland – projektledning och kommunikation är ett
ramprojekt för sju delprojekt som ska bidra till en god vattenhushållning på Gotland och
åtgärda några av de mest angelägna vattenproblemen på Gotland. De syftar till att vi ska ha
rent vatten för att kunna bo och leva på Gotland, samt att aktörer med betydelse för Gotlands
vatten ska sträva åt samma håll, så att vi samarbetar effektivt med de resurser vi har.
Ramprojektet ska utgöra projektstöd för delprojekten, ansvara för informationsspridning och
kommunikation för alla projekt, samt anordna en årlig vattendialog – en mötesplats för alla
med intresse för Gotlands vattenfrågor. Syftet är att höja kunskapsnivån om vatten på
Gotland, underlätta ökad samverkan och sträva efter ett helhetsperspektiv på vattenfrågor.

Bakgrund och problembeskrivning
Förstudie
Under 2012 och 2013 genomförde Länsstyrelsen och Region Gotland en förstudie för regional
vattenplanering, i samarbete med en grupp aktörer från näringsliv, ideell sektor och offentlig
förvaltning. Uppdraget kom från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, med syfte att undersöka
möjligheter för och behov av samverkansbaserad vattenplanering med helhetsperspektiv.
Bakgrunden var att HaV, på uppdrag av regeringen, hade tagit fram en strategi för hur man
ska kunna uppnå de svenska miljökvalitetsmålen genom en sammanhållen vattenpolitik.
Strategin beskriver att vattenfrågorna bara kan få en hållbar förvaltning genom att de
integreras i andra politikområden för att samordna resurser inom det vattenrelaterade
miljöarbetet 1. Målen för förstudien var att gemensamt prioritera viktiga vattenfrågor, dela
perspektiv och kunskap, samt att genom dialog och samverkan undersöka möjligheterna för
samordningsnytta. Deltagarna möttes i regelbundna träffar för utbyte, kunskapshöjning och
prioritering. Stor vikt lades på processdesign och mötesformer som underlättar samtal,
kreativitet och delaktighet. I projektet delades vattenfrågorna in i blått, grönt och grått vatten,
där blått innebär det livsuppehållande vattnet, det gröna står för bland annat biologisk
mångfald och jord- och skogsbruk, och det grå behandlar vattnet som recipient för till
exempel avlopp och miljögifter.
Bland de prioriterade frågorna fanns tillgång på vatten, skydd av vatten, samarbeten, samt
kretsloppslösningar för avloppshantering. Förstudiens utvärdering visade att samverkan
mellan de deltagande aktörerna var mycket uppskattad och att dialog får saker att hända. Nya
kontakter och kunskaper gör att man kan samarbeta och agera på nya sätt i vardagen.
Deltagarna uppskattade att Region Gotland och Länsstyrelsen samarbetade kring
övergripande vattenfrågor, samt att politiker deltog i gruppen.
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Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna för och behovet av att arbeta med
samverkansbaserad vattenplanering med helhetsperspektiv. Detta tog sig uttryck främst i
seminarierna, där många olika perspektiv lyftes fram och integrerades. Vidare inkluderades
olika planeringsperspektiv för framtida behov, såsom ekosystemtjänster, landskapsperspektiv
och klimatanpassning. Angreppssättet blev en framgångsfaktor som deltagarna önskade en
fortsättning på. Förstudien skapade en god grund att gå in i en mer åtgärdsinriktad fas för de
mest angelägna vattenfrågorna, och varaktiga samverkansformer önskades av deltagarna.

Projektansökan – ramprojekt med helhetsperspektiv och sju delprojekt
I december ansökte Länsstyrelsen på Gotland i nära samarbete med Region Gotland hos
Havs- och vattenmyndigheten om 15 miljoner kronor för 13 åtgärdsprojekt för Gotlands
vatten. I april beslutade Havs- och vattenmyndigheten att tilldela Gotland 7,5 miljoner.
Prioriteringar bland de olika delprojekten gjordes och ett ramprojekt samt sju delprojekt
utformades 2. Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland – projektledning och
kommunikation är både ett ramprojekt för de sju delprojekten, och en fortsättning på
helhetsperspektivet och samverkan från förstudien. I projektet ingår bland annat en årlig
vattendialog, en mötesplats och ett forum för alla med intresse i Gotlands vattenfrågor.
Angreppssättet med strävan mot helhetsperspektiv blev en framgångsfaktor och kommer att
fortgå i detta projekt. För att ytterligare förstärka helhetsperspektivet bör projektet koppla
ihop med andra processer och planer såsom vattenförvaltning, översiktsplan och
havsplanering.
I ramprojektet kommer helhetsperspektivet främst att ses som resultatet av en social process
där kunskap och perspektiv delas, stor vikt läggs vid informationsspridning och
kommunikation och att skapa en mötesplats för att Gotlands vattenproblematik ska få en god
förankring och spridning hos aktörer och allmänhet. Projektet kommer att sträva mot en
konstruktiv dialog och samverkan där olikheter behandlas som en tillgång och möjlighet till
lärande och ingen utesluts.

Syfte och mål
Projektets syfte
• Vi ska ha rent och tillräckligt vatten för att kunna bo, leva och ha ett långsiktigt
hållbart näringsliv på Gotland.
• Aktörer med betydelse för Gotlands vatten ska sträva åt samma håll, så att vi
samarbetar effektivt med de resurser vi har.
• Få aktörerna att mötas och tala med varandra, för en ökad samverkan kring
vattenfrågor.
Projektets mål
• Höja kunskapen om vattenfrågor hos aktörer med betydelse för Gotlands vatten.
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•
•
•
•

Ökad förståelse för olika perspektiv på vattenfrågor hos gotländska aktörer.
Anordna en årlig vattendialog för kunskapshöjning, samverkan och helhetsperspektiv
(4 st)
Ha huvudansvar för kommunikation och spridning av delprojekten och övergripande
vattenfrågor via projektweb, nyhetsbrev och vattendialog.
Samordna och stödja delprojektledarna i uppföljning, kommunikation mm

Utvärdering och avslut
Projektrapporten skall visa hur projektet arbetat med information och kommunikation, hur
den årliga vattendialogen har anordnats och vilka resultat den har nått, hur projektet lyckats
stötta delprojekteten, samt en utvärdering av hur projektet lyckats beakta helhetsperspektivet.
Detta kommer att ske under 2017.
En utomstående utvärderare kommer att anlitas för ramprojektetet och för de delprojekt som
så önskar.

Förväntade resultatindikatorer
- Alla delprojekt lika synliga i projektkommunikationen
- En genomförd vattendialog per år
- Bred representation i den årliga vattendialogen av organisationer från olika sektorer. Minst
40 deltagare i genomsnitt per år.
- Minst två möten med delprojektledarna per år
- Bred spridning av information via nyhetsbrev och web.
- Uppmärksamhet av projekten i media.

Projektorganisation
Uppdragsgivare
Havs- och vattenmyndigheten: Thomas Johansson, Johanna Egerup
Ansvar och befogenhet: Godkänna årlig redovisning och slutrapportering.
Projektgrupp
Jonas Nilsson, Region Gotland
Karin Fager, Länsstyrelsen
Sofia Scholler, Länsstyrelsen (projektledare)
Ansvar och befogenhet: Driva projektet
Styrgrupp
Region Gotland: Jan von Wachenfeldt, Ethel Forsberg
Länsstyrelsen: Karin Fager, Kjell Norman
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Ansvar och befogenhet:
- Fatta beslut i frågor som är avgörande i projektet, såsom godkännande av innehåll i
vattendialogen, eventuell omfördelning av medel mellan delprojekten längre 2015-2017, årlig
rapportering och slutrapport.
- Ansvara för att projektets resultat tas om hand och integreras i ordinarie verksamhet.

Referensgrupp
Förslag: Forum Östersjön, LRF, Gotlands vattenråd, Region Gotland – tjänstemän från
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen, Region Gotland – Politiker från
Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsmänden, Uppsala
universitet/Campus Gotland, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen,
organisation för turismföretag och företrädare för brunnsborrarna.
Ansvar och befogenhet: Få kontinuerlig information att sprida i den egna organisationen, samt
bidra med synpunkter, råd och kunskap under projektets gång.

Genomförande
Projektstöd
Projektet samlar delprojektledarna minst två gånger per år för att utbyta information,
erfarenheter och för att diskutera aktuella frågor, problem och möjligheter.
Vidare har projektet kontinuerlig kontakt med delprojekten angående spridning av
information från delprojekten, eventuella gemensamma utvärderingar, kontakt med
styrgruppen, samt andra frågor där delprojekten har behov av stöd.
Vattendialog
En gång per år anordnas en vattendialog – ett forum och en mötesplats för alla Gotlands
vattenfrågor. Mötet anordnas under en halvdag och vänder sig till alla på Gotland med
intresse för vattenfrågor. Deltagarna skall där få del av aktuella teman och ökad kunskap om
vattenfrågor, visa upp pågående projekt (inklusive delprojekten), dela perspektiv, diskutera
angelägna vattenfrågor och nätverka.
Kommunikation och spridning
Under projektet kommer stor vikt att läggas vid kommunikation och spridning, eftersom det
ses som en förutsättning för framgång. Detta kommer att ske främst genom:
- Projektweb: en webplats där all information om ramprojektet och delprojekten samlas
- Nyhetsbrev: ett nyhetsbrev som kommer ut minst fyra gånger per år med information om
ramprojektet och delprojekten.
- Eventuellt sida för projektet på Facebook.
- Vattendialog (se ovan)
- Pressmeddelanden vid viktiga händelser inom projektet.
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Tidsplan
Tidsplan aug 2014 till juli 2015:
Aktivitet
Vattendialog
Projektstöd - 3 möten
Projektstöd – övrigt
Nyhetsbrev
Projektweb
Ev. Facebook
Rapportering
Styrgruppsmöten
Referensgruppsmöten

Tid
December
Sept, nov, mars
Kontinuerligt och efter behov
Sept, nov, feb, april
kontinuerligt
kontinuerligt
Jan
Sept, Jan
Sept, Nov, Feb, Maj

Beslutspunkter och milstolpar
Projektets styrgrupp kommer att godkänna följande milstolpar:
- Innehåll i den årliga vattendialogen
- Godkänna kommande tidsplaner (3 st)
- Eventuell omfördelning av medel mellan delprojekten längre 2015-2017
- Årlig redovisning till HaV
- Slutrapportering till HaV

Budget
Administration
Kommunikation
Konferens, lokal mm
Utvärdering
summa
Finansiering
Havs- och vattenmyndigheten
Region Gotland
Länsstyrelsen

2014
240 000
125 000
100 000

2015
250 000
115 000
50 000

2016
250 000
115 000
50 000

465 000

415 000

415 000

2017
250 000
120 000
50 000
30 000
420 000

390 000
20 000
55 000
465 000

340 000
25 000
50 000
415 000

340 000
25 000
50 000
415 000

340 000
25 000
55 000
420 000
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Informationsspridning
I projektets kommunikationsplan presenteras de grupper som projektledningen har närmast
kontakt med, samt innehållet i kommunikationen med dessa.
Därefter förtydligas de kommunikationsvägar som är en del av syftet med ramprojektet.
Kommunikationsplan – se bilaga 1.

Rutiner
Projektgruppens möten dokumenteras och viktiga handlingar diarieförs.

Överlämnande och avslut
Vid projektslut över lämnar projektgruppen resultatet till styrgruppen, vilken ansvarar för att
det tas om hand och integreras i ordinarie verksamhet. Detta skall ske Projektet är avslutat när
resultatet är överlämnat till styrgruppen, projektgruppen har haft ett avslutande möte och
projektet är slutrapporterat till HaV 31 januari 2018.
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