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KOMPLETTERINGAR

Ärende 16 A. Avsägelser regionfullmäktige
• Tomas Petterssons (Fi) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
• Sören Söderholms (SD) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Ärende 16 B. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda
f) Ombud till årsstämma för Inspiration Gotland AB
M
Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro
g) Tomas Petterssons (Fi) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
h) Tomas Petterssons (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktiges valberedning
i) Torun Ströms (Fi) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen

j) Ersättare i regionstyrelsen (efter Torun Ström, Fi)
Fi
Gubb Marit Stigson, Signalgatan 10 C lgh 1003, 621 47 Visby

Ärende 17. Nominering av nämndemän till tingsrätt,
Förvaltningsrätt, Svea hovrätt och Kammarrätt
Vakant förslag efter att kallelsen gått ut.

Förslag på nämndeman i Förvaltningsrätten (vakant plats, Fi)
Fi
Peter Almcrantz, Biskopsgatan 6, 621 55 Visby
forts.

forts.

Ärende 19. Medborgarförslag; nya

Medborgarförslag; inkomna efter att kallelsen trycktes.
Karin Nyströms medborförslag om schablonavgift för de som aldrig lämnar sopor.
RS 2019/ 589

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Ärende 20-22. Interpellationssvar
• Socialnämndens ordförande Rolf Öströms (M) interpellationssvar på Jörgen
Benzlers (V) interpellation om LSS. RS 2019/436
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Ungers (M)
interpellationssvar på Lennart Peterssons (S) interpellation om konsekvenser för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av varslet mot Arbetsförmedlingen.
RS 2019/437

• Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) interpellationssvar på Saga
Carlgrens (V) interpellation om varför Region Gotland inte ansökt om medel
från Tillväxtverket för att utveckla sociala företag. RS 2019/438

ORDFÖRANDEN
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Svar på Jörgen Benzlers interpellation till mig om LSS
Utifrån den ekonomiska situation vi politiker i Region Gotland för närvarande verkar
under så har jag full förståelse att det framför allt inom Socialnämndens område finns
vissa orosmoln inför framtiden. Vi har ju att se till att de som mest behöver stöd och
hjälp i samhället också får det.
Vad gäller frågan om hur stor del underskottet inom LSS anses bero på övervältring
av kostnader från staten så är svaret att detta rör 2020 och att därför är svårt att veta
hur stora kostnader det då kommer att vara för LSS- verksamheten. Detta kan
bedömas först under hösten 2020.
Staten har lagt över kostnader för personlig assistans de senaste åren men det är
mycket svårt att bedöma hur stor del av kostnadsökningen inom personlig assistans
enlig LSS som beror på detta.
I det här sammanhanget kan sägas att tidigare volymökning nu har mattats av och
antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat, liksom antalet
brukare. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Prognosen för 2019 är en total kostnad för LSS om 63 mnkr medan kostnaderna
2018 var 66 mnkr. I delårsrapport 1 2019 anges att ett prognostiserat underskott för
LSS- verksamheten år 2019 är 15,8 miljoner kronor. Detta till trots att vi i relation till
rikets beräkningssiffror har en kostnad för verksamheten som är låg.
Som svar på frågan om kraven skall höjas i Socialförvaltningens bedömningar så är
det givna svaret att Socialförvaltningen alltid följer gällande lagstiftning och
rättspraxis och förvaltningens riktlinjer beslutade av socialnämnden.
Fråga ställdes också om det finns en risk att gotlänningar som får del av
socialnämndens insatser t ex inom äldreomsorgen eller socialtjänstens förebyggande
insatser för barn och unga drabbas om pengar behöver flyttas till LSS. Det svar jag
nu kan ge är att målsättningen givetvis är att de människor som tar del av
äldreomsorgen, eller barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt alla andra som vi
inom socialtjänstens verksamhetsområde på olika sätt ger stöd och service skall få de
stöd de är berättigade till enligt gällande lagstiftning på de olika områdena.

Rolf Öström
Ordförande Socialnämnden.
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Svar på Lennart Petersons interpellation om konsekvenser för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av varsel mot
Arbetsförmedlingen
Lennart Petersson (S) har frågat mig om jag delar den oro som företrädare för SKL och en rad
kommuner uttalat till följd av att arbetsförmedlingen får kraftigt minskad budget för sin
verksamhet. Han har också frågat mig vilka analyser jag som ansvarig ordförande gör, och
vilka tänkbara konsekvenser det kan innebära för min nämnd om arbetsförmedlingen på
Gotland tilldelas kännbara budgetminskningar.
Låt mig inleda med att detta är mycket rörlig materia.
Vi har och kommer förhoppningsvis även fortsättningsvis ha ett gott samarbete med AF. Vi
har förstått det som att AF kommer att göra betydande strukturella och organisatoriska
förändringar, ha en stor satsning på digital teknik och fokusera på personer med
funktionsnedsättning. Vi vet nu att kontoret i Visby blir kvar, men hur kontoret påverkas av
neddragningar är ännu inte känt.
Vårbudgetändringarna innehåller inga mer pengar till myndigheten men man kommer att
skjuta till medel till de arbetsmarknadspolitiska program som t ex, de lokala jobbspåren.
Idag har kommunerna inte något ansvar för arbetsmarknadspolitiken men har ändå tagit sitt
ansvar utifrån många olika perspektiv. GVN ansvarar för regionens "arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå", där de så kallade extratjänsterna, som varit statligt finansierade, spelat
en stor roll.
Socialförvaltningen är troligtvis den förvaltning som mest kommer att känna av AF:s ändrade
inriktning och fler personer kan bli bidragsberoende till följd av detta.
För att sätta det i perspektiv kan också nämnas att justeringen som görs i den nu gällande
statsbudgeten motsvarar ungefär 700 tjänster. Att Arbetsförmedlingen varslat hela 4500
personer är därför sannolikt en konsekvens av myndighetens tolkning av den
överenskommelse i riksdagen som gjorts mellan regeringen och dess stödpartier – där det slås
fast att Arbetsförmedlingen ska konkurrera med privata alternativ, genom ett system som
baseras på LOV. Att Lennart Peterssons (S) parti valt att gå med på en överenskommelse i
riksdagen, där Arbetsförmedlingen ser ut att behöva varsla ytterligare ett antal tusen personer
per år, är inget jag som nämndsordförande har för avsikt att recensera.

Jag som moderat kan däremot säga att jag tycker det är en intressant utveckling som pågår, där
stora möjligheter öppnar upp sig om regeringen agerar på rätt sätt. Debatten om vilket ansvar
kommuner har i genomförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken tror jag vi kommer få
se mer av under kommande år. Jag hoppas också att regeringens utredare som ska titta hur
LOV kan föras in i arbetsförmedlande, tittar på om kommunerna kan ta över ansvaret för
inkomststöd vid långvarig arbetslöshet – och låta staten ta ansvaret för personer utan
arbetsförmåga. Det är dock en debatt som hör hemma i Sveriges riksdag.
Andreas Unger
regionstyrelsens ordförande
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Svar på Saga Carlgrens interpellation ang. stöd till sociala
företag
Inledningsvis vill jag bara kort förklara socialt företagande. Sociala företag har en viktig
funktion i samhället. Men, det är också viktigt att påminna om att livskraftiga
arbetsintegrerande sociala företag inte kan beslutas fram av kommuner eller myndigheter. De
startas av engagerade människor med idéer och kunskap om hur behov i samhället kan lösas
genom ett socialt företagande. De som startar sociala företag har ofta ett starkt engagemang
för någon grupp som har särskilda behov på arbetsmarknaden och samtidigt ser möjligheterna
att arbeta på ett annat sätt och genom en ekonomisk affärsverksamhet skapa nya
arbetstillfällen. Där medarbetarna bidrar utifrån sin egen förmåga.
De sociala företagen säljer varor och tjänster men också platser för
arbetsträning,rehabilitering, daglig verksamhet mm till kommuner. Även om de sociala
företagen har en relation till den offentliga sektor skall de alltid vara fristående med eget
ansvar att fatta de beslut som behövs för att driva och utveckla företaget.
Under ganska många år nu har olika projekt pågått för att bidra till omställningen av de sociala
företagen från att de haft anställda handledare mm från Socialförvaltningen till att bli
självständiga företag. Regionen har åren tillbaka jobbat via Coompanion för att stödja de
sociala företagen.
Coompanion Gotland fick under 2018 ett utökat verksamhetsstöd från regionen på 400 000
kr.
Utöver detta sökte och beviljades regionen stöd från Tillväxtverket i juni 2018, ca 160 000 kr.
Medlen skulle användas till att ta fram en handlingsplan för att stödja utvecklingen av socialt
entreprenörskap och socialt företagande 2018-2020. Uppdraget lades på Coompanion Gotland
som då fick ytterligare 160 000 kr att arbeta med. Rapporten levererades under hösten.
I oktober kom Tillväxtverket ut med en utlysning steg två, en genomförandefas under 20192020. Regionstyrelseförvaltningen gjorde då bedömningen att utifrån underlaget som
Coompanion levererade i fas 1 så fanns det inte resurser och kompetens för att driva ett större
projekt och regionen ansökte inte om ytterligare medel. Utlysningen i Fas 2 omfattade max 2
miljoner kr med krav på 30% egenfinansiering. Regionen tackade alltså inte nej till stödet utan
valde att inte ansöka om stödet. Detta är i sig inte ovanligt, det finns många utlysningar om
medel som Regionen av olika skäl väljer att inte ansöka om.
Under Hösten 2018 ansökte Coompanion om ytterligare drygt 200 000 kr från Regionen för
att göra en nulägesbild, analys och förslag till utveckling för tre utpekade sociala företag på
Gotland. Regionstyrelsen beviljade ytterligare 100 000 kr i extra anslag. En rapport har lämnats
med en del slutsatser och rekommendationer.

Under 2018 fick alltså Coompanion Gotland 500 000 kr i direkt verksamhetsstöd från Region
Gotland och ytterligare 160 000 kr via projektmedel. Totalt 660 000 kr.
ALMI Gotland har erbjudit sig att stödja de sociala företagen inom ramen för sin rådgivning
men tyvärr har det visat sig att intresset varit svagt.
Det har visat sig att det är svårt att få ekonomisk bärkraft i de sociala företagen och regionen
har under en längre tid arbetat via Coompanion Gotland. Frågan är hur det arbetet blir mer
lyckosamt.
Jag har träffat Leader Gute samt Coompanion Gotland ang det projekt de nu driver om
”självständiga sociala företag”. Syftet med projektet är att möjliggöra sysselsättning för alla
genom att ge sociala företag på Gotland möjlighet att bedriva verksamhet på affärsmässig
grund och utan riktade bidrag. Projektet pågår till 2020-12-31.

Eva Nypelius
regionstyrelsens ordförande

