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Det som händer under Almedalsveckan ska ha fokus samtal och
dialoger om aktuella samhällsfrågor. I syfte att stärka
Almedalsveckan som den demokratiska mötesplatsen den är, finns
ramverk och kriterier att förhålla sig till som deltagare.
Det övergripande ramverket för deltagande under Almedalsveckan
sätter grunden för vilka förväntningar som ställs för deltagande
under Almedalsveckan.
De specifika kriterierna gäller godkännande av medverkan i det
officiella programmet, som aktör i parken i Almedalen samt som
arrangör av aktiviteter på offentlig plats i Almedalsområdet.

Ramverk för deltagande
Deltagare, arrangörer och evenemang förbinder sig att;








Ha fokus på dialog om aktuella samhällsfrågor
Följa Almedalsveckans kärnvärden; Öppenhet, Tillgänglighet och
Ömsesidig respekt
Bidra till att göra Almedalsveckan till ett hållbart arrangemang
Var fritt från kommersiella inslag, såsom försäljning av
vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet
Följa svensk lagstiftning
Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande
frihet, rättigheter och skyldigheter

Ramverket används som vägledning

Ramverket visar grunderna som Almedalsveckan bygger på och hjälper
till att skapa förståelse för vad som förväntas av deltagare som planerar att
besöka/medverka på den demokratiska mötesplatsen.
Almedalsveckan skiljer sig från mässor och andra event eftersom det
handlar om att sälja och byta åsikter, inte varor eller tjänster.

Almedalsveckans vision
Almedalsveckan – den demokratiska
mötesplatsen för alla. En magisk
plats för dialog, utbyte och oväntade
möten, som bidrar till att utveckla
vårt samhälle.

Kärnvärden
Öppenhet, tillgänglighet och
ömsesidig respekt skapar den unika
Almedalsandan.

Vår historia
Sedan 1968 har Almedalen varit
platsen för politiska tal och
demokratiska samtal.
Under de dryga 50 år som gått sedan
första talet hölls i Almedalen har
Almedalsveckan utvecklats i takt med
tiden och tillsammans med alla
medarrangörer som bidrar med
evenemang och engagemang.

Deltagare och medskapare
Det unika med Almedalsveckan är
den stora bredd av aktörer inom
offentlig, privat och ideell sektor,
vilka tillsammans med politiska
företrädare och media, träffas under
en vecka i Visbys trånga gränder för
att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Har du frågor?
Telefon: 0498 - 26 93 10
Epost: almedalsveckan@gotland.se
Hemsida: www.almedalsveckan.info

Region Gotland, Almedalsveckan
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 93 10

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post almedalsveckan@gotland.se

Webbplats www.almedalsveckan.info
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Kriterier för det officiella programmet
Medverkande arrangörer och evenemang förbinder sig att:






Evenemanget behandlar en aktuell samhällsfråga
Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla
Evenemang ska genomföras på fysisk plats i Visby innerstad eller dess närhet
Arrangör ansvarar för att evenemang följer gällande svensk lagstiftning, till exempel
ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning, upphovsrättslagstiftning och
varumärkeslagstiftning, m fl

Följande godkänns inte för medverkan i det officiella programmet




Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
Evenemang som säljer eller lanserar en vara eller tjänst, eller som enbart visar upp
en verksamhet

Kriterierna används i handläggning

Dessa, mer specifika, kriterier syftar till att sätta ramen för medverkan i det officiella
programmet.
Kriterierna ligger till grund för handläggning av inkomna ansökningar om att få medverka i
det officiella programmet. Kriterierna ska bidra till att stärka Almedalsveckan som en
demokratisk mötesplats.

Kriterier för evenemang i parken i Almedalen
Medverkande arrangörer och evenemang förbinder sig att:







Följa det årligen fastställda tema, som ska belysa aktuella samhällsfrågor
Vara tillgängligt, kostnadsfritt och öppet för alla
Bidra till ett hållbart arrangemang
Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och
skyldigheter
Arrangör/medarrangör ansvarar för att evenemanget följer gällande svensk
lagstiftning, till exempel ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning,
upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning, m fl

Följande godkänns inte för medverkan i parken i Almedalen




Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
Evenemang som säljer eller lanserar en vara eller tjänst, eller som enbart visar upp
en verksamhet

Kriterierna används i handläggningen

Dessa, mer specifika, kriterier syftar till att sätta ramen för medverkan i det som sker i
parken i Almedalen, där Region Gotland ansvarar för arrangörskapet.
Kriterierna syftar till att ger vägledning till handläggare, som har som uppgift att ta fram
förslag på program/evenemang i Almedalen. Kriterierna ska bidra till att stärka parken i
Almedalen som platsen för politiska och demokratiska möten.

Läs mer på almedalsveckan.info
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Kriterier för aktiviteter på offentlig plats
Medverkande arrangörer och evenemang förbinder sig att:






Aktiviteter som sker på offentlig plats ska ha fokus på samhällsfrågor
Aktiviteter som sker på offentlig plats ska vara kostnadsfria, öppna och tillgängliga
för alla besökare mellan klockan 10.00-17.00
Bidra till ett hållbart arrangemang
Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och
skyldigheter

Följande uppfyller inte kriterierna för aktiviteter på offentlig plats




Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
Aktiviteter som syftar till att sälja/lansera en vara eller tjänst eller enbart visa upp en
verksamhet

Kriterierna används i handläggningen

Dessa, mer specifika, kriterier utgör en grund för bedömning i handläggning av upplåtelse
av offentlig plats som sker inom tekniska nämndens (TN) ansvarsområde. Kriterierna
syftar till att stärka Almedalsveckan som en demokratisk mötesplats.

Läs mer på almedalsveckan.info
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Almedalsveckans ramverk och kriterier
Från 2022 och framåt finns övergripande ramverk för deltagande, oavsett på vilket sätt som
deltagandet sker. Ramverket kompletteras med specifika kriterier som gäller för medverkan
under Almedalsveckan, i det officiella programmet, för arrangör och evenemang i parken i
Almedalen samt för att medverka med aktiviteter på offentlig plats.
Ramverket utgör grunden för kriterierna, flertalet av punkterna är desamma. Skillnaden
mellan ramverket och kriterierna är att de sistnämnda används vid handläggning av
medverkan. Uppfyller inte den sökande kriterierna godkänns inte ansökan.
Syftet med de olika delarna i ramverket och de specifika kriterierna finns förtydligat nedan.
Fokus på aktuella samhällsfrågor

Almedalsveckan är mötesplatsen för samhällsengagerade som vill föra dialog om olika
samhällsfrågor. Storleken på samhällsfrågorna har ingen betydelse, det viktigaste är att de
lyfts i syfte att bidra till att utveckla vårt samhälle.
Öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt

Förutsättningarna för Almedalsveckan är att värna om dess öppenhet, tillgänglighet och
den ömsesidiga respekten för varandra. Förutsättningar som måste finnas för att skapa tillit
och förtroende, det som brukar definieras som Almedalsandan.
Ett hållbart arrangemang

För att genomföra ett hållbart arrangemang måste alla arrangörer och deltagare ta ett
gemensamt ansvar. Det handlar inte bara om att bidra till ett miljömässigt hållbart
arrangemang, utan även ekonomiskt och socialt.
Fritt från kommersiella inslag

Almedalsveckan är en unik plats för dialog om samhällsfrågor och därför ska fokus ligga på
samhällsfrågan. Försäljning av vara eller tjänst eller att bara visa upp sin verksamhet utan
att det finns någon koppling till en samhällsfråga är inte tillåtet.
Följa svensk lagstiftning

Under Almedalsveckan gäller samma lagstiftning som under resten av året. Det är
arrangörerna som bär ansvaret att under sina evenemang alltid ha koll på att de följer
svensk lagstiftning. Arrangörerna är också ansvariga för innehållet, genomförandet och
säkerheten inför och under sina evenemang.
Främja vår demokrati

Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats för alla och det är viktigt att alla bidrar i sitt
agerande under Almedalsveckan med att främja samhällets demokratiska värden såsom
grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter.

Läs mer på almedalsveckan.info
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Punkter som finns i de specificerade kriterierna

Flera av punkterna i ramverket återfinns i kriterierna, såsom fokus på samhällsfrågor, öppet
och tillgänglig, fritt från kommersiella inslag och krav på arrangör att följa svensk
lagstiftning. Nedan presenteras punkter som finns i de specificerade kriterierna men inte
lika tydligt definierad i ramverket.
Kostnadsfritt och öppet för alla

Det som händer under Almedalsveckan ska vara kostnadsfritt och öppet för deltagare.
Därför godkänns till exempel inte evenemang med åldersgräns eller evenemang som enbart
är för specialinbjudna. Almedalsveckan sker i Visby innerstad och det kan innebära vissa
begränsningar i tillgänglighet med tanke på de medeltida lokalerna. Uppmaningen är att se
över förutsättningar så att alla ska kunna delta oavsett var evenemangen äger rum.
För de aktiviteter som sker på offentlig plats i Almedalsområdet finns också ett krav på
öppettider, vilket innebär att de arrangörer som medverkar med monter på offentlig plats
förväntas vara där mellan klockan 10-17 under de dagar de har tillstånd.
Fysisk plats i Visby innerstad eller dess omedelbara närhet

Almedalsveckan arrangeras årligen i Visby om det inte är något extraordinärt som påverkar
en fysisk mötesplats. Det finns inget synligt inhägnat festivalområde, men för att deltagarna
ska veta var alla evenemang äger rum och ha möjlighet att röra sig mellan evenemangen
finns ett krav på att en fysisk plats i Visby. Den geografiska begränsningen att platsen för
evenemanget ska ligga inom ca 20 minuters gångavstånd från Almedalens scen.
Antidemokratiska eller våldsbejakande budskap

Organisationer som står bakom antidemokratiska eller våldsbejakande budskap tillåts inte
delta som arrangörer i det officiella programmet, med aktiviteter på offentlig plats eller som
aktör i parken i Almedalen.
Följa det årliga temat

De evenemang som sker i parken i Almedalen ska följa det årliga temat som beslutas av
Region Gotland, de enda undantag som tillåts är de aktiviteter som partierna genomför
under sina halvdagar.
Kriterierna

Ramverk och kriterier beslutades av Region Gotland den 15 december 2021 och gäller från
och med 1 januari 2022.
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