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Regionfullmäktiges sammanträde 2018-06-18

KOMPLETTERINGAR

Ärende 10 – Delårsrapport 1 för 2018
Bilaga:
Månadsrapport för april
• Regionstyrelsen 2018-05-29 § 160
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-29

Ärende 27 - Avsägelser och fyllnadsval
Omedelbar justering önskas

a) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gotlands
fornvänner.
b) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelselen för
Strukturfond Södra Småland och Öarna.
c) Sven Bosarfves (M) avsägelse som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
d) André Fribergs (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden
e) Fyllnadsval för ersättare i Styrelsen för Länsteatern på Gotland (efter Lilian
Edwards, M)

M

Berit Onsjö,

f) Ny ersättare i tekniska nämnden (efter Karin Holm, S, bordlagt föregående sammanträde)
S
Linn Philip, Styrmansgatan 435, 621 50 Visby(
g) Ny ledamot i Gotlands fornvänner (efter Björn Jansson, S)
S
Charlotte Andersson,
h) Ny ersättare i Gotlands fornvänner (efter Charlotte Andersson, S)
S
Jonathan Carlsson,
i) Ny ledamot i styrelsen för Strukturfond Södra Småland och Öarna (efter Björn
Jansson, S)

S

Meit Fohlin,

j) Ny ersättare i socialnämnden (efter André Friberg, S)
Bordläggs till nästa sammanträde

k) Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Sven Bosarfve, M)
M
Patrik Karlsson,
Att ingå i ordningen efter Arne Eklund (M)

__________________________________________________________________

Ärende 37
•

Nya motioner 12 st.

•

Nya interpellationer 1 st.

ORDFÖRANDEN

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 160

Månadsrapport april 2018 Region Gotland

RS 2018/294

Regionstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
x Åtgärder utifrån nämndernas lämnade prognoser beslutas i samband med
delårsrapport 1:2018.
x Månadsrapport april 2018 bifogas i ärende om delårsrapport 2018:1 i regionfullmäktiges kallelse.
x

Efter april prognostiseras ett resultat på 123 miljoner kronor (mnkr) (jämfört med
127 mnkr i delårsrapport 1). Prognosen för nämnderna har försämrats med 40 mnkr
och avvikelsen beräknas till totalt -78 mnkr i jämförelse med budget. Trots att
nämndernas prognos är kraftigt försämrad vägs det upp av att skatteprognosen har
förbättrats med 20 mnkr (prognos 2018-04-27), finansiella intäkter 15 mnkr samt
även vissa andra poster på finansförvaltningen som sammanlagt uppgår till 4 mnkr.
De finansiella intäkterna består av utdelning från GEAB samt överskottsutdelning
från Kommuninvest. En preliminär bedömning av balanskravsresultatet utifrån den
här prognosen är ett underskott på 5-10 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sin prognos med 10 mnkr jämfört med
delårsrapport 1 och regionstyrelseförvaltningen räknar med ett något bättre resultat,
+ 5 mnkr jämfört med + 3 mnkr. Räddningstjänstens prognos beräknas bli 1 mnkr
bättre utifrån att tekniska nämnden beslutat om vissa åtgärder för att begränsa
underskottet. Anledningen till hälso- och sjukvårdsnämndens försämrade prognos är
några riktigt dyra vårdtillfällen samt högre läkemedelskostnader. Sen årsskiftet har
nya indikationer för hepatit-C läkemedel kommit vilket gör att kostnaden ökar. Även
kostnaden för cancerläkemedel är högre än tidigare.
Teknikförvaltningen har i början av året arbetat med att beräkna kostnader för
efterbehandling av deponier på Gotland. Utredningen var inte klar när delårsrapport
1 skrevs. I särskilt ärende till budgetberedningen rapporterades en förväntad framtida
kostnad på 107 mnkr som därmed ska redovisas som avsättning och belasta årets
resultat. I den fortsatta beredningen av ärendet har en förnyad bedömning gjorts.
Nämnden redovisar detta i sin månadsrapport och rapporterar att avsättningen bör
uppgå till 38,2 mnkr 2018. 37,2 mnkr för Slite deponi samt 500 tkr för Visby och
Tofta. Det medför att prognosen för teknikförvaltningen, tillsammans med vissa
andra förändringar, försämrats från +13 mnkr till -20 mnkr. En detaljerad beräkning
för Slite deponi redovisas i bilaga. För övriga deponier där åtgärder kan behövas,
krävs fortsatt utredningsarbete för att göra tillförlitlig uppskattningar av vilka belopp
som är aktuella.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 160 forts
RS 2018/294

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 3,0 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd då stora statsbidrag väntas
komma under året. Det kan ändå konstateras att nämnderna prognostiserar en
nettokostnadsökning på 4,2 procent. Det är för högt för att klara ett positivt
balanskravsresultat.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Utifrån förra
årets kostnadsnivå kan nettokostnaden för nämndernas verksamhet öka med 2,5
procent för att rymmas inom beslutad budget.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 588.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrag av Ulrica Jansson, bitr. ekonomidirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-21
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Justerande
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21 maj 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2018
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Månadsrapporten godkänns.
Åtgärder utifrån nämndernas lämnade prognoser beslutas i samband med
delårsrapport 1:2018.

Sammanfattning och bedömning

Efter april prognostiseras ett resultat på 123 mnkr (127 mnkr delårsrapport 1).
Prognosen för nämnderna har försämrats med 40 mnkr och avvikelsen beräknas till
totalt -78 mnkr i jämförelse med budget. Trots att nämndernas prognos är kraftigt
försämrad vägs det upp av att skatteprognosen har förbättrats med 20 mnkr (prognos
2018-04-27), finansiella intäkter 15 mnkr samt även vissa andra poster på
finansförvaltningen som sammanlagt uppgår till 4 mnkr. De finansiella intäkterna
består av utdelning från GEAB samt överskottsutdelning från Kommuninvest. En
preliminär bedömning av balanskravsresultatet utifrån den här prognosen är ett
underskott på 5-10 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sin prognos med 10 mnkr jämfört med
delårsrapport 1 och regionstyrelseförvaltningen räknar med ett något bättre resultat,
+ 5 mnkr jämfört med + 3 mnkr. Räddningstjänstens prognos beräknas bli 1 mnkr
bättre utifrån att tekniska nämnden beslutat om vissa åtgärder för att begränsa
underskottet. Anledningen till hälso- och sjukvårdsnämndens försämrade prognos är
några riktigt dyra vårdtillfällen samt högre läkemedelskostnader. Sen årsskiftet har
nya indikationer för hepatit-C läkemedel kommit vilket gör att kostnaden ökar. Även
kostnaden för cancerläkemedel är högre än tidigare.
Teknikförvaltningen har i början av året arbetat med att beräkna kostnader för
efterbehandling av deponier på Gotland. Utredningen var inte klar när delårsrapport
1 skrevs. I särskilt ärende till budgetberedningen rapporterades en förväntad framtida
kostnad på 107 mnkr som därmed ska redovisas som avsättning och belasta årets
resultat. I den fortsatta beredningen av ärendet har en förnyad bedömning gjorts.
Nämnden redovisar detta i sin månadsrapport och rapporterar att avsättningen bör
uppgå till 38,2 mnkr 2018. 37,2 mnkr för Slite deponi samt 500 tkr för Visby och
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Tofta. Det medför att prognosen för teknikförvaltningen, tillsammans med vissa
andra förändringar, försämrats från +13 mnkr till -20 mnkr. En detaljerad beräkning
för Slite deponi redovisas i bilaga. För övriga deponier där åtgärder kan behövas,
krävs fortsatt utredningsarbete för att göra tillförlitlig uppskattningar av vilka belopp
som är aktuella.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 3,0 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd då stora statsbidrag väntas
komma under året. Det kan ändå konstateras att nämnderna prognostiserar en
nettokostnadsökning på 4,2 procent. Det är för högt för att klara ett positivt
balanskravsresultat.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Utifrån förra
årets kostnadsnivå kan nettokostnaden för nämndernas verksamhet öka med 2,5
procent för att rymmas inom beslutad budget.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 588.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-april

Justerat
utfall

Avvik
else

Helårsavvikelse

Bokslut
2017

131

127

4

384

379

5

25

8

8

0

26

27

-1

1

123

119

4

358

352

6

24

59

50

9

176

198

-22

-3

teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

42

32

10

125

145

-20

0

17

18

-1

51

53

-2

-3

Byggnadsnämnden

5

7

-2

16

17

-1

10

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

4

4

0

11

11

0

0
1

Regionstyrelsen

Årsbudget Progn
os
2018

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden

varav

Kultur- och fritidsnämnden

0

0

0

-

0

0

Barn- och utbildningsnämnden

381

381

0

1 143

1 153

-10

8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

100

70

30

301

296

5

19

Socialnämnden

439

448

-9

1 318

1 338

-20

-8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

516

536

-20

1 568

1 603

-35

-54

1 635

1 623

12

4 917

4 995

-78

-2

Summa
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Resultaträkning, mnkr
Resultat
jan-april
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos 2018

Budget
2018

Bokslut
2017

1 400

4 111

4 300

4 270

-2 854

-8 819

-9 031

-8 803

-72

-235

-245

-257

-1 526

-4 943

-4 976

-4 790

1 684

5 078

5 073

4 944

0

20

7

19

-2

-32

-39

-22

156

123

65

151

Kostnads och intäktsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 3,0 procent i perioden. Den
externa nettokostnadsutvecklingen är 3,6 procent.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Om man
istället utgår från förra årets kostnadsnivå räknar på vad nettokostnaden för
nämndernas verksamhet kan öka för att rymmas inom beslutad budget kan ökningen
vara 2,5 procent.
Den nettokostnadsökning som varit under årets första fyra månader är därmed för
hög för att nå en budget i balans vid årets slut.
Kostnader och intäkter inklusive interna poster, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

1254,0

1 265,5

-0,9 %

Personalkostnader

1 085,8

1 050,7

3,3 %

9,2

7,7

19,2 %

13,2

11,1

19,5 %

0,8

0,6

22,7 %

10,9

10,4

5,1 %
8,0 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal

25,8

23,9

145,0

137,5

5,5 %

1 607,3

1 618,7

-0,7 %

140,7

151,3

-7,0 %

Summa kostnader

2 888,8

2 852,9

1,3%

Nettokostnad

1 634,8

1 587,4

3,0 %

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra
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Externa kostnader och intäkter, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

349,6

359,5

-2,7 %

1 085,8

1 050,7

3,3 %

9,2

7,8

19,2 %

13,2

10,9

20,7 %

0,5

0,5

16,1 %

10,9

10,3

5,5 %
8,2 %

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal

25,3

23,3

Förbrukningsmaterial, inventarier

125,6

118,2

6,3 %

Övriga kostnader

701,0

702,5

-0,2 %

Summa externa kostnader

1 962,3

1916,4

2,4 %

Nettokostnad

1 612,7

1 556,9

3,6 %

Personalstatistik och personalkostnader

Personalkostnaderna har januari till mars 2018 ökat från 789 mnkr föregående år till
814 mnkr. Det är en ökning på 3,1 procent. Lönerevisionen 2017 motsvarar 2,6
procent. Kostnadsökningen är därmed något högre än vad löneöversynen gav. Antal
anställda har ökat jämfört med 2017 men framförallt har de timanställda ökat.
Personalkostnadsökningen mellan 2016 och 2017 var på årsbasis väldigt låg, 1,4
procent. Det är inte rimligt att ha en så låg ökning under en längre tid utan att stora
strukturförändringar görs. Hur stor del av de beslutade besparingarna 2018 som
genomförs genom minskning av antal anställda är inte känt. Vi vet samtidigt att flera
förvaltningar aktivt rekryterar och att rekryteringsutmaningarna är stora.
I diagrammen nedan visas utvecklingen av antal tillsvidareanställda och antal
visstidsanställda från årsskiftet 2015/2016.

Antal tillsvidareanställda dec 2015 - mars 2018

5 853
5 809

5 806
5 791

5 809

201803

201802

201801

201712

201711

201710
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201708

201707

201706

201705
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201701

201612

201611

201610
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201512
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201412

59
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Antal visstidsanställda dec 2015-mars 2018

201803

201802

201801

201712

201711

201710

201709

201708

201707

201706

201705

201704

201702

201701

201612

201611

201610

201609

201608

201607

201606

201605

201604

201603

748

726

733

201602

201601

201512

724

201703

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Antal anställda per förvaltning
Förvaltning

Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltning

Antal anställda
mars 2017

Antal
anställda dec
2017

Antal
anställda
mars 2018

Förändring
jmf med
mars 2017

572

571

671

99

287

299

4

159

162

7

295
155
132

136

0

-132

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 090

2 103

2 188

98

Socialförvaltning

1 886

1 841

1 806

-80

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 441

1 451

1 479

38

Summa förvaltningar

6 571

6 548

6 605

34

Totalt*

6 554

6 510

6 588

34

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två
förvaltningar och som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas
varje person bara en gång.

Regionstyrelseförvaltningens ökning beror till största delen på omorganiseringen av
kultur- och fritidsverksamheten. Även övergången av medarbetarna på Inspiration
Gotland AB påverkar.
Socialförvaltningen fortsätter att minska antalet anställda. Det är en stor omställning
som pågår i organisationen eftersom det nu är så många färre ensamkommande barn
och unga.
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Sjukfrånvaro

Fram till mars 2018 har sjukfrånvaron ökat från 5,8 till 5,9 jämfört med årsskiftet.
Sjukfrånvaron har varit hög i början av året. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5
senast 2020. En förutsättning är att sjuktalet är oförändrat eller lägre i år. Männens
sjukfrånvaro har ökat från 2015 och framåt men verkar nu ha avstannat.
Regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har ett högre sjuktal jämfört med
vad som redovisades i delårsrapport 1 och vid årsskiftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett lägre sjuktal.

Sjukfrånvaro totalt 2015-2018
7,0
6,0

6.6

6.4

5.9

5.6

6.4

6.5

5,8

5.9

3.9

3.9

5,0
4,0

3.6

Totalt

3.1

Kvinnor

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

Sjukfrånvaro per förvaltning 2016-2018
7,1

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5,3

5,8

4,9

5,4

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Socialförvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

Samhällsbyggnadsförval...

Teknikförvaltning

Regionstyrelseförvaltn...

3,8

2016
2017
2018
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Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Ang. jämställt försörjningstöd
Region Gotland har sedan gammalt av rutin betalat ut försörjningsstöd till mannen i familjen.
Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper risk att
hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill
kontrollera sin partner.
En kartläggning är initierad av socialdepartementet men vi i Centerpartiet tycker att man
behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad
lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.
I väntan på lagstiftning finns det ingenting som hindrar att Region Gotland tar samma beslut
som flera andra kommuner (bland annat Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet
delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Därför föreslår jag att:
* Region Gotland snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda
parter i ett gemensamt hushåll.
Levide och Lokrume 17 juni 2018

Anna Andersson

Eva Nypelius

Centerpartiet

Centerpartiet

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred
I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala
situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland
ansvarar för många områden, bland annat; sjukvård, hamnverksamhet, skolor,
vatten och avlopp, äldrevård och omsorg.
Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland
har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel även i fredstid.
PWC har genomfört en revision ”Granskning av kris- och katastrofberedskap –
Region Gotland”. Granskningen avgränsar sig till regionstyrelse och HSN. Enligt
rapporten har regionen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig krisberedskap i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Det operativa ansvaret; att se till att det finns vatten, att skolor fungerar, att
medborgarna kan få information, att det finns mediciner, att
hamnverksamheten fungerar och mycket annat vilar på förvaltningarna
Jag yrkar därför att:
• Regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion,
och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att
klara den operativa krishanteringen.
2018-06-18

Claes Nysell

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående ungas sexuella hälsa
Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och
förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för
tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet
aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har
varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är
välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många
ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar
om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till
exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker
Wisbygymnasiet regelbundet.

Därför föreslår jag:
att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa
mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående konstgräsplaner
Spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot främst de marina ekosystemen. Plasten kan leda till
döden direkt genom att den fastnar i mag-tarmsystemet och hindrar matsmältning och näringsupptag.
Sekundärt kan de kemikalier, som finns i plasten, ändra ynglens beteende så att de blir ett lättare byte
för större fiskar.
Mikroplaster är mikroskopiskt små plastrester som förr eller senare hamnar i haven. Där får små och
stora djur i sig plasten. Mikroplaster kommer från många olika källor och de vanligaste är:
• Väg- och däckslitage
• Konstgräsplaner
• Industriell produktion och hantering av primärplast
• Tvätt av syntetfibrer
• Båtbottenfärg
• Nedskräpning
Det är granulatet som ligger (eller skall ligga) på konstgräsplanens botten, som är orsaken till
spridning av mikroplast till sjöar och hav. Anledningen till att det behövs granulat är dels för att ge
svikt i mattan och dels för att stråna ska hålla sig upprätta. Granulatet består av gamla bildäck,
nytillverkat industrigummi eller mer miljövänlig kork. När spelarna kliver av planen följer en del
granulat med under skorna. Snöröjning och snösmältning avlägsnar stora mängder granulat och de
rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna om det inte finns särskilda granulatfilter.
Nu finns det en ny form av konstgräs, som liknar vanligt gräs i utseende och känsla. Där används inget
gummi- eller plastgranulat och konstgräsmattan kan återvinnas.
I väntan på nationell lagstiftning finns det åtgärder, som snabbt kan vidtas på regional nivå. Ett enkelt
och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att sluta anlägga konstgräsplaner med
gammal teknik.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland inte anlägger konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används.
Bro 180617

Eva Gahnström

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland
Regionfullmäktige Gotland

De kommuner som är mest framgångsrika på att få ut människor i arbete, har skapat
organisationer som fokuserar helt och fullt på att få ut biståndsmottagare i arbete
eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. Det blir allt vanligare att kommuner
sammanför försörjningsstödet (med eller utan resterande delar av socialtjänsten)
med arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Man kan också ge ytterligare
redskap och göra resurser mer lättillgängliga genom att också tillföra ansvaret för
vuxenutbildning.
På Gotland ligger vuxenutbildningen under GVN, som är en utbildningsnämnd, men
den skulle kunna ligga närmare en mer arbetslivsfokuserad enhet. Även
näringslivsarbetet kan bidra till att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna
genom att bidra med kontaktnät och nätverk hos våra lokala arbetsgivare. I
exempelvis Solna Kommun har man lagt hela sin förvaltning som ansvarar för
arbetsmarknadsinsatser under stadens näringslivschef.
När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska kunna avslutas. Det första
mötet borde innehålla en arbetsmarknadshandläggare, som planerar insatser –
snarare än enbart en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. Man kan också
sätta upp olika tidsgränser för när Region Gotland ska ha berett plats för aktivering,
samt när biståndssökande ska vara aktiverad för att få sitt bidrag.
Tittar vi på kommuner som exempelvis Trelleborg så har man en gräns på 48 h för
det förstnämnda, och 5 dagar för det sistnämnda. Trelleborg har dessutom digital
ansökan och en automatiserad handläggning – vilket frigör resurser för att fokusera
mer på att få ut människor i arbete. En liknande modell borde vara möjlig för Region
Gotland när man nu digitaliserat ansökningsprocessen.
Det finns goda grunder för att kritisera Arbetsförmedlingen, men det är en myndighet
med stora resurser – som dessutom har ett skarpt uppdrag om lokal samverkan.
Avtal eller andra formaliserade samarbeten, där Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gemensamt planerar resurser och insatser kan frigöra mer
pengar och bättre verktyg. Exempelvis Solna Kommun har genom lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat göra fokuserade insatser där
kommunen aktivt kunnat jobba med särskilda målgrupper som ungdomar, nyanlända
och långtidsarbetslösa. Samverkan behöver ske frän politik och chefer, till
handläggning. Det finns exempel på̊ där samlokalisering av handläggning för
exempelvis arbetslösa ungdomar har gett goda effekter.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att

Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där
jobborienteringen stärks - bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
Regionfullmäktige Gotland

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte klarade gymnasiet, till att också vara den
första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller
kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet.
Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten
– inte minst i SFI – är otillräckliga. Reformerna behöver ta sikte på resultat och
ändamålsenligt resursutnyttjande.
Olika kommuner har valt olika väg. Först ut att tänka nytt var Nacka, som la
upphandling åt sidan och tog en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. Kommunen undviker
på så sätt att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
Fler aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Andra kommuner har därefter
gjort liknande reformer. Solna har nu tillsammans med en grupp andra kommuner
infört ett auktorisationssystem inom vuxenutbildning som även kommer omfatta SFI
framöver.
Växjö kombinerar auktorisation med att utbildningsanordnarna inte ersätts per
deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen,
successivt under kursen) och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter
examen matchas till ett jobb. Även Helsingborg kombinerar auktorisation med en
liknande ersättningsmodell vilket har lett till goda resultat och att kvaliteten på
verksamheten höjts. I Helsingborg har alla elever som läser inom vuxenutbildningen
inklusive SFI också ett jobbmål kopplat till sina studier, för att förhindra avhopp från
studierna och snabbare få människor i arbete.
Sundbyberg har infört auktorisation inom hela vuxenutbildningen (inklusive SFI), med
en liknande ersättningsmodell som i Växjö och Helsingborg. Sundbyberg har även
infört auktorisation inom arbetsmarknadsinsatser, vilket skapar en bred palett av
individuella vägar till jobb och möjligheten för auktoriserade leverantörer att
kombinera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, utifrån individens behov.
Dessutom utgår en sysselsättningsbonus när personen går till varaktigt arbete.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att

Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad
på att få människor i arbete, i enlighet med vad som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Modern, korrekt och rättssäker handläggning av
försörjningsstödet
Regionfullmäktige Gotland

Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan förklaras
av skillnader i behov, utan snarare är handläggarberoende. För att öka
rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera handläggningskostnaderna bör
Region Gotland införa en automatiserad biståndshandläggning. Trelleborgs kommun
var först ut med detta och har fått flera kommuner att följa efter. En förutsättning för
att ha en automatiserad handläggning är att man har en digitaliserad ansökan –
något Region Gotland infört.
Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men visst arbete mot bidragsbrott går
att göra som kommun även idag. Att använda hela lagrummet för hembesök är en
viktig del. En annan del är att använda de tekniska hjälpmedel som står till buds för
den ekonomiska granskningen; nya digitala hjälpmedel kan exempelvis ta fram
information om fastighetsinnehav, bilinnehav bakåt i tiden och nu, med mera. Det
kompletterar SSBTEK (digital bastjänst för ekonomiskt bistånd), som digitalt kopplar
upp socialtjänsten mot olika inkomstregister och bidragsutbetalande myndigheter
(samt a-kassorna).
Alla misstänkta bidragsbedrägerier bör anmälas. Helsingborg har under de senaste
10 åren arbetat med bidragskontrollanter för att upptäcka fusk, vilket sparat flera
miljoner åt kommunen. Här ska man komma ihåg att varje felaktigt utbetald krona är
en stöld från människorna som arbetet ihop dem – och det urholkar människors vilja
att bidra till vårt gemensamma.
I Sundbybergs kommun finns specifika tjänster för att följa upp felaktiga
utbetalningar, både internt och externt. Kommunen inledde 2017 ett arbete med att
erbjuda alla som söker försörjningsstöd första gången ett hembesök, vilket i 24
procent ledde till avslag. Liknande initiativ bör tas även på Gotland.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland ser över möjligheterna att införa en automatiserad
handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!
På Gotland brottas vi med frågor om hur vi skall få landsbygden och våra
serviceorter att blomstra. Samtidigt vill vi att staten skall utlokalisera
verksamheter till Gotland. En möjliggörare för dessa två ambitioner är att
regionen flyttar egen verksamhet till våra serviceorter.
Regionens kontorslokaler på Visborg är hyrda (kostnad ca 35 miljoner kronor
per år). Hyresavtalet löper ut under 2024. Om vi startar en process i dag, hinner
vi under ordnade former låta kloka förvaltningschefer och politiker se över
vilken eller vilka delar av verksamheterna som lika bra, eller bättre, kan skötas
från en serviceort.
Samtidigt skapar vi underlag för samhällsservice utan konstlade åtgärder på
landsbygden.
En bonus är att det blir lediga lokaler centralt i Visby för både statliga
verksamheter och övriga som ser på alternativ till Stockholm.
Vi yrkar därför att:
• Regionstyrelsen uppdras att planera för en försörjningsstrategi av
kontorslokaler som skapar långsiktig hållbarhet för Gotland genom
utlokalisering av verksamhet från Visby.
2018-06-18
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Claes Nysell

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott (TU)

Politiskt vill vi skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland till en av Sveriges bästa platser att driva företag på!
Näringslivet måste få en bättre status i det regionala arbetet. Vi är övertygade att Vision 2025 med 65 000 gotlänningar endast kan
uppnås genom att man i varje regionalt beslut prövar detta mot visionen. Bästa sättet att göra detta är att vi skapar en plattform för
det arbetet. Av denna anledning vill Vi skapa ett Tillväxt och Utvecklingsutskott (TU) - direkt underställt Regionstyrelsen.
Detta utskott tillsätts av Regionstyrelsen.
Representanter: Politiskt styre med fem politiker som fattar besluten. sex eller sju adjungerande representanter från näringslivet
ex. Handeln, turismen, jordbruket, byggsektorn, kulturen, högskolan, transporter samt näringslivsansvarig från Region Gotland
och Länsstyrelsen
Gotland har under många år försökt att komma uppåt i företagsklimat och företagandet. Det är inget självändamål att ligga högt på
listorna utan målet är en ökad tillväxt med fler arbetstillfällen och fler som bor på Gotland. Vi behöver ett nytt fokus och
gemensamma ansträngningar som når längre än välvilliga ord och käcka pamfletter, (Smidiga Gotland, Raka spåret, Förenkla helt
enkelt o s v).
Region Gotland behöver näringslivet för att vidga vyerna och förverkliga visionen för ön.
Näringslivet ska sköta verkställigheten och marknaden men Region Gotland har en skyldighet att ordna förutsättningarna.
Vi föreslår en lösning med fokus på näringslivet.
Ett politiskt utskott som lyder direkt under
Regionstyrelsen och som har ansvaret för Regionens tillväxt.
TU skall ha ansvar för Region Gotlands näringslivsenhet, etableringsbyrå, regionala utvecklingsmedel och de frågor som berör
dessa. Till TU skall representanter från det gotländska näringslivet adjungeras. TU skall pröva frågorna mot Vision 2025 och
tillväxtmålen.
Med näringslivet som drivkraft och motor för öns utveckling ska relationer
byggas, nätverk skapas och tillsammans med näringslivet ska framsteg kunna göras för att öns utveckling ska säkras.
Såväl i politisk ledning som bland tjänstemännen måste attityderna bygga på viljan och förmågan att se möjligheterna ökas!
Konkreta frågor skall behandlas gemensamt mellan näringslivet och Regionen Gotland, vare sig det handlar om ex.
parkeringsregler i Visby, handel, planer för byggande i Roma eller en utvecklingsplan för hela ön. En plan som ger Gotland
möjlighet att växa med näringslivet och näringslivet möjlighet att växa med Gotland.
Det skall vara politikens uppgift att
– Lyssna.
– Förenkla processerna.
– Följa vision 2025 för ett bättre näringslivsklimat på Gotland.
– Förbättra och öka tillgängligheten för företagare hos Region Gotlands tjänstemän.
– Ha rätt kompetens på rätt plats.
– Bygga ett långsiktigt förtroende med näringslivet på Gotland

Liberalerna yrkar att:
Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppgift att bilda ett TU (Tillväxt & Utvecklingsutskott)
direkt underställt Regionstyrelsen, för att främja näringslivsutvecklingen på Gotland.
Liberalerna på Gotland 2018-06-18

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Claes Nysell

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter.
Det tillhör framtidens sjukvård att ha ett patienthotell. Patienthotellet bör vara beläget nära
sjukhusområdet och vara en integrerad del av vårt sjukhus. Hotellboendet skulle innebära bra service
för anhöriga och vissa patienter vid behov. Intäktsmöjligheter kan finnas, besparingar kan göras,
servicenivån i vården kan öka. Ett patienthotell kan fungera som en del av vården och utgöra både en
del av en modern organisation och en avlastning för vårdavdelningarna.
Partners, syskon och annan anhörig till nyblivna mammor kan bo här, då det är begränsade
möjligheter på lasarettet för dem att övernatta. De nyblivna föräldrarna kan bo kvar på
sjukhusområdet en eller flera extra nätter efter förlossningen, om detta skulle önskas.
Liberalerna vill att man undersöker möjligheterna och formen för ett patienthotell. Att beakta är att
en patienthotellplats kostar bara hälften så mycket per dygn som en vårdplats på sjukhuset och bara
en fjärdedel av en plats på förlossningsavdelningen för den som vill stanna nära sjukhuset efter
förlossningen. Exempel finns på sådana beräkningar från andra patienthotell t ex i Gävle. Med
hotellets hjälp kan man frigöra vårdplatser som kan användas för att öka operationsverksamheten
och korta vårdköer. Det blir också lättare att undvika överbeläggningar på vårdavdelningarna.
Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare, framförallt inom kirurgin och det är nödvändigt att anpassa
verksamheten efter den utvecklingen.
Hotellet ska erbjuda en lugn, trygg och avslappnande miljö, ha några rum som är
handikappanpassade och allergisanerade. Rummen bör ha hotellstandard och vara utrustade med
trygghetslarm. Både enkelrum och dubbelboende. Övrig vårdanpassning sker efter bestämd
verksamhetsinriktning.
Restaurang och café kan nås på lasarettet.
Hotellet kan tas fram i dialog med medarbetare inom vården t ex barnmorskorna. Det finns många
goda exempel att inspireras av i landet. Regeringen har i vissa andra fall tillfört stimulansmedel, som
stått för en stor del av finansieringen vid etablering av ett patienthotell.
Patienthotell betraktas som en bra verksamhet. För både personal, patienter och anhöriga.
Liberalerna på Gotland yrkar därför
•

•

Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att ordna ett
patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggningar, för nyblivna föräldrar, för anhöriga
till nyblivna mammor och för andra patienter som kan skrivas ut fr lasarettet men vill känna
trygghet nära lasarettet i några dagar.
Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning men med
möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov av ett
patienthotell som komplement till lasarettet.

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund, L

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral
Utveckling ökar Gotlands möjligheter att möta framtida förändringar. Det går inte att satsa på att
ingen förändring behövs.
Beträffande vården finns ett ytterst viktigt och tydligt budskap från patienter och medborgare - man
önskar en ökad tillgänglighet till sjukvårdens första linje - primärvården. Liberalerna vill göra Hemse
vårdcentral till en vårdcentral med många möjligheter.
Av hälso- och sjukvårdens strategiska plan för 2019-2021 framgår att med närhet avses flera
dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten
och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet
och kompetens. Liberalerna vill att Hemse vårdcentral skall utgöra en sådan bas. Hemse vårdcentral
är redan idag en framgångsrik utbildningsvårdcentral och har ett bra teamarbete. Bra förutsättningar
för att utvecklas.
Vården har stora möjligheter att använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag. Både på
Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, det är en viktig strategisk fråga för hälsooch sjukvården på Gotland. Liberalerna vill skapa satsningar på fler it-lösningar, skapa
grundförutsättningar så den tekniska utrustningen är lättanvänd och tillgänglig samt med tillgång till
adekvat support.
Liberalerna vill också att en mobil röntgenutrustning tillhandahålls i Hemse för att underlätta t ex för
de äldre, som idag bara har lasarettet att tillgå för fastställande av vissa diagnoser som kanske kunde
ha lösts och behandlats i Hemse, med it-teknikens hjälp.
Liberalerna vill tillföra geriatrisk kompetens i Hemse för att möta den demografiska utmaning med en
åldrande befolkning, som vi vet kommer, speciellt på Gotland. Att bygga ut primärvården genom att
öka kompetensen förefaller förnuftigt både ur ekonomisk och humanitär synvinkel. Kanske att detta
kan bli modellen för att slippa bygga för många personalkrävande äldreboenden. En äldrevårdscentral
är målet.
Det behövs också resurser inom primärvården för cancerpatienter och det behövs mer uppföljning av
stroke och hjärtattacker i den nära vården.
För att uppfylla krav på kvalitet, tillgänglighet, kompetensutveckling, handledning och deltagande i
olika utvecklingsarbeten behövs en viss storlek på en vårdcentral. Vilken storlek detta innebär är
direkt relaterad till uppdragets utformning.
Jag yrkar:
•
•
•

Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans
Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterka som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp

•
•
•
•
•

Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser
Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund (L)

Visby 2018-05-30

Motion:
Till:

Ceremoni på Gotland, Veterandagen
Regionfullmäktige Gotland

Gotland, med sitt strategiska läge mitt i Östersjön, har under lång tid varit en central
del av det svenska försvaret. Redan år 1811 skapades Gotlands nationalbeväring,
som sedan kom att ligga till grund för den allmänna beväringsinrättningen, den tidens
allmänna värnplikt. När den militära närvaron var som störst på Gotland fanns inte
mindre än fyra regementen på ön, artilleri genom A7, pansar genom P18, luftvärn
genom LV2 och kustartilleriet vid KA3.
Många är de militärer – gotlänningar såväl som fastlänningar – som har utbildats och
tjänstgjort på Gotland, för att sedan via utlandsmissioner arbetat för att bevara fred
och skapa trygghet för alla oss andra. Dessa kvinnor och män vill vi moderater
årligen hedra och hylla.

Därför yrkar jag:
Att - region Gotland ser över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den
årligen återkommande veterandagen den 29:e maj.

Patrik Thored (M)

Anna Hrdlicka (M)

Robin Storm (M)

Visby 2018-06-18

Interpellation:
Till:

Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämndens ordf, Tommy Gardell

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv
förvalta sitt skogsinnehav.
Mina frågor är:
Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?

Ingemar Lundqvist (M)

