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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Årets resultat 113 mnkr
Årets resultat 2019 blev 113 mnkr och innebär en budgetavvikelse på +56 mnkr. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,5 procent
motsvarande 230 mnkr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr. Ytterligare en bidragande faktor var att
finansnettot fick en budgetavvikelse på +39 mnkr till följd
av en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i
kombination med nya redovisningsregler som innebär att
värdepapper ska värderas till verkligt värde. Även positiva
budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet. Tyvärr fortsätter nämndernas verksamhet att redovisa underskott, totalt
-42 mnkr, trots att nämndernas budgetramar ökades förhållandevis mycket 2019, totalt 4,0 procent motsvarande
195 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på
74 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster frånvärdepapper exkluderats.

Kortfattat om utfallet








Balanskravsresultat 74 mnkr
Budgetavvikelse +56 mnkr totalt
Vinster från fastighetsförsäljningar och markexploatering 30 mnkr, budgetavvikelse +10 mnkr
Skatteintäkter och generella statsbidrag, +48 mnkr i
budgetavvikelse
Finansnetto 14 mnkr, +39 mnkr mot budget
Nämnderna -42 mnkr jämfört med budget
Investeringar 497 mnkr

Finansiella nyckeltal
Procent

2017

2018

2019

Årets resultat / nettokostnader

3,1

3,8

2,2

Skatteintäkter och bidrag, förändring

5,0

2,7

4,5

Nettokostnader totalt, förändring

3,6

2,1

6,2

Nettokostnad nämnderna, förändring

3,0

3,8

3,8

42,0

43,1*

42,8

154

162

163

Soliditet
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet

på ökade kostnader för löner och sociala avgifter, förbrukningsmaterial, hyrpersonal och konsulter.
Fem nämnder klarar inte sin budget; hälso- och sjukvårdsnämnden -39 mnkr (2018, -38 mnkr), barn- och utbildningsnämnden -12 mnkr (2018, -27 mnkr), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden -6 mnkr (2018, 12 mnkr), miljöoch byggnämnden -3 mnkr (2018, 4 mnkr) och tekniska
nämnden -1 mnkr (2018, -3 mnkr). Regionstyrelsen och socialnämnden redovisar överskott.
De stora underskotten finns i den somatiska vården och
primärvården, grundskola, gymnasieskola, kollektivtrafik,
bygglov och räddningstjänst. Socialnämnden har stora underskott i verksamheterna LSS samt individ- och familjeomsorg men överskott i verksamheterna äldreomsorg och
flyktingmottagning.

Investeringsutgifter 497 mnkr
Årets investeringsutgifter uppgick till 497 mnkr (2018,
703 mnkr). Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till
886 mnkr, vilket är en för hög nivå för att kunna finansiera
med egna medel. Egenfinansieringen av investeringar var
89 procent totalt. För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 163 procent vilket överträffade målet på 100 procent.

Årets stora investeringsprojekt, mnkr






Vattenledning ”Södra linan”
Bräckvattenverk, Kvarnåkershamn
Reservkraft Visby lasarett
Polhemsskolan ombyggnad, Visby
Ankaret renovering för Kulturum, Visby

80
59
21
16
10

Låneskulden ökade med 95 mnkr

Låneskulden uppgick vid årsskiftet till 580 mnkr, en ökning
med 95 mnkr. Den ökade låneskulden har använts för att
finansiera investeringar. Räntekostnaderna för skulden var
oförändrade och ligger kvar på 7 mnkr per år. Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var 1,2 procent (2018, 1,4 procent). Likvida medel uppgick vid årets
slut till 116 mnkr (2018, 89 mnkr).

*Justerad till följd av byte av redovisningsprincip 2019

Mål för resultat och nettokostnader
Målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaderna uppnåddes. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökade med 4,5 procent. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med 6,2 procent. Målet om att
nettokostnaderna inte ska öka mer än skatteintäkter och
generella statsbidrag uppnåddes därmed inte. Den höga
nettokostnadsutvecklingen beror på väsentligt lägre intäkter från fastighetsförsäljningar jämfört med förra året samt
ökade kostnader för avskrivningar till följd av stora investeringar.

Underskott i nämnderna på -42 mnkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -42 mnkr (2018, -56 mnkr). Nettokostnaderna i
nämnderna ökade med 3,8 procent. Det beror bland annat

Soliditeten klarar inte målet
Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på finansiell styrka.
Soliditeten minskade med 0,3 procentenheter till 42,8 procent och uppnår inte målnivån på 45 procent. Den främsta
förklaringen är att resultatnivån har varit otillräcklig i förhållande till nivån på investeringsutgifterna.

Sammanfattning

Regionen uppnår målen för årets resultat och egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten. Däremot uppnås inte målen för nettokostnadsökning
och soliditet. Nämndernas underskott trots ökade budgetramar är problematiskt och kräver ett fortsatt aktivt arbete för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Rev. Budget

Bokslut 2019

4 300

4 179

4 051

4 002

-9 236

-9 136

-9 035

-8 974

-245

-255

-248

-237

-5 181

-5 212

-5 232

-5 209

Skatteintäkter

3 929

3 953

3 946

3 929

Generella statsbidrag och utjämning

1 334

1 358

1 360

1 359

82

99

74

79

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

15

56

35

21

Finansiella kostnader

-40

-42

-40

-36

Årets resultat

57

113

69

64

- realisationsvinster
- orealiserade vinster/förluster värdepapper
Årets resultat e. balanskravsjusteringar

-15
-24
74

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse netto, mnkr
Bokslut
2019
Regionstyrelsen

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

14

8

3

2

1

0

Regionstyrelseförvaltningen

12

7

3

Tekniska nämnden

-1

-1

-11

varav
Politikerorganisation

varav
Teknikförvaltningen

1

2

-8

Samhällsbyggnadsförvaltning

-2

-3

-3

Miljö- och byggnämnden

-3

-4

-2

-4

-3

-2

fd Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1

-1

0

Barn- och utbildningsnämnden

-12

-9

-6

-6

0

5

5

-10

-5

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-39

-30

-30

Summa

-42

-46

-46

varav
fd Byggnadsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi
3 februari 2020

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2020/78
6 februari 2020

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2019 - regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

•

2019 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns.

Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med Anvisningar för årsredovisning och bokslut 2019.
•

Verksamhetsberättelse 2019 med bilagor

•

Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt ärende
tillsammans med övriga nämnders underlag

•

Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med delårsrapport 2

•

Uppföljning av den internationella strategin – underlag från RSF till
kommande redovisning för hela Region Gotland

•

Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands årsredovisning

•

Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse – kommer ingå i
Region Gotlands årsredovisning

samt
•

Resultat 2019 politikerorganisationen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Verksamhetsberättelse 2019

1 Sammanfattning
En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har planerats,
påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen. Detta
tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att både på kortoch lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv riktning.
En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under
året. Bland annat har nya mål satts i styrmodellen, beslutsstödsystem införts, nytt intranät
lanserats, arbete med den regionala utvecklingsstrategin intensifierats, likaså arbetet med organisationskultur samt framtagande av nya strategier och riktlinjer. Kraft har också lagts på
social hållbarhet, utveckling totalförsvar, exploatering samt Region Gotlands ekonomiska
förutsättningar.
De brukarundersökningar som genomförts under året visar i huvudsak att förvaltningens
kunder är nöjda med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna
kunder som medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå
har blivit relativt undansatt under en period men är nu under utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera aktiviteter och utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats såsom
utveckling av kundtjänstfunktion, arbete med sociala medier, meröppna bibliotek, utveckling av e-tjänster och e-arkiv.
Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som externt. Att utveckla
verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som nätverk, råd, kommittéer, samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
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Förvaltningens resultat i 2019 års medarbetaruppföljning visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete och att de
vet vad som förväntas av dem. Samtliga medarbetarindex visar på gröna resultat, vilket är
en förbättring jämfört med 2017 års uppföljning. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar
av förvaltningen och har också ökat något generellt. Insatser görs inom bland annat det
hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade
yrkesgrupper har genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och
rekrytera medarbetare.
Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 2017-2019. För
2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets överskott återfinns främst i centrala
anslag avseende bidrag, fackliga företrädare samt förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar och ställer också
höga krav på förvaltningens verksamhet framåt. Utveckling av större betydelse är bland
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annat pågående arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, organisationskultur, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling av processer och anpassningar i organisationen.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Under 2019 har en rad viktiga händelser inträffat som har väsentlig betydelse för såväl regionstyrelseförvaltningen som regionstyrelsen och regionen som helhet.
Arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. Aktiviteter
har också genomförts för att förstärka den strategiska planeringen inom området social
hållbarhet. 30 dialogmöten har genomförts för att ge underlag för en reviderad kulturplan
och en utredning är gjord kring kulturkonsulentverksamheten. Meröppna bibliotek har introducerats och projektet bokstart har visat goda resultat. Solbergabadet har renoverats och
en anläggningsstrategi är under framtagande.
För att skapa hållbar tillväxt har nya riktlinjer beslutats inom området fastighetsförvaltning och exploatering. En överenskommelse har träffats med Länsstyrelsen kring utveckling totalförsvar och ett operativt samverkansforum har etablerats med polisen. Program
Klintehamn 2030 har genomförts och dessutom 100 företagsbesök på 100 dagar med syfte
att stärka näringslivets förutsättningar.
En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under
året. Nya mål är framtagna inom ramen för styrmodellen, ett nytt beslutsstödsystem är infört, ett nytt intranät är lanserat, utvecklingsarbete är påbörjat för en organisationskultur
baserad på tillit, en ledarstrategi och också riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling
är beslutade. Allt med syfte att bidra till måluppfyllelse och stärka regionen framåt.
Utifrån det ekonomiska läget beslutades i budgetberedningen om en rad uppdrag och åtgärder för framtida kostnadssänkningar. Ett regiongemensamt effektiviseringsprogram har
startats med sju ingående projekt. Ett stort ansvar ligger på förvaltningen att driva, leda och
följa upp såväl program som flera projekt. Detta parallellt med att förvaltningens egna ramar reducerats ytterligare vilket också ställer krav på fortsatta åtgärder.
Under året har det nya regionkansliet tagit form. Genom att samla expertkompetens och
funktioner har regionens informationshanteringsprocess förstärkts.
Funktionen politiska sekreterare har införts och under året har rutiner och arbetsformer
utvecklats för att skapa bästa möjliga förutsättningar framåt.
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3 Förväntad utveckling
Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar och ställer också
höga krav på regionstyrelsens och förvaltningens verksamhet framåt.
Följande utveckling förväntas ske som påverkar uppdraget och måluppfyllelsen.
Regionens styrkort och mål från 2020 är fastlagda och beslutade vilket ger en tydlig riktning för förvaltningens arbete och prioriteringar framåt. Detta såväl i det mer utåtriktade
arbetet som i den egna verksamhetsutvecklingen.
Den regionala utvecklingsstrategin tar form och kommer framåt att spela en viktig roll
som sammanhållande kraft för andra strategiska ställningstaganden och styrande dokument.
En anpassning av regionens styrmodell kommer att behövas och för att förstärka arbetet
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krävs ett tätare samarbete över verksamhetsgränser inom regionen kring de regionala utvecklingsfrågorna.
Med koppling till den regionala utvecklingsstrategin ska kulturplanen revideras och det
fritidspolitiska programmet arbetas om. En anläggningsstrategi ska tas fram och bidragshanteringen utvecklas. Viktiga beslut som ska ge långsiktig effekt.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland ligger till grund för utvecklingen av konceptet servicepunkter. Biblioteken får en viktig roll och utvecklingen av
såväl fasta som mobila bibliotek måste fortsätta.
Beslut är fattat att utveckla den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som
kommer att ske i nära samarbete över förvaltningsgränser men där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll. Mark- och exploateringsarbetet har en fortsatt ökad betydelse då Region Gotland driver flera avgörande utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och Östercentrum.
Att vara ett nationellt utpekat särskilt viktigt område för säkerhet och beredskap ställer
krav. Samarbete såväl inom regionen som med externa aktörer är avgörande.
För att möta utmaningen kring kompetensförsörjning görs stora aktiviteter kring arbetsgivarvarumärket, ledarskap, bemanningsplanering, heltid som norm, breddad rekrytering
och organisationskultur. Stora satsningar som kräver långsiktighet, uthållighet och fortsatt
kraftsamling för att bli framgångsrika och ge effekt.
För att utveckla organisationskulturen finns fyra tydliga utmaningar identifierade. Samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling och dessutom stolthet
och organisationsförståelse. Områden som behöver förbättras och drivas såväl i de tjänster
som förvaltningen levererar som i det egna inre arbetet.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. För att kunna digitalisera med optimal effekt krävs tydliga genomarbetade processer. Möjligheterna är många,
lärande och samordning över verksamhetsgränser avgörande.
Att förändra arbetssätt och att effektivisera förutsätter god förmåga till verksamhetsutveckling. Kunskapen kring kvalitet och förändringsledning behöver stärkas och det relativt
nya medlemskapet i SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) ger en bra grund.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Att ha rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad och dessutom med rätt
säkerhet är avgörande. Mycket arbete återstår för att säkerställa efterlevnaden av den nya
dataskyddsförordningen och införandet av e-arkiv ställer höga krav. En fortsatt utveckling
av informationsförvaltningen i regionen behövs.
För att öka kvaliteten i ärendeberedning och förbättra servicen till medborgarna behöver
utvecklingen från regionupplysning till kvalificerad kundtjänst fortsätta. Här finns en potential till förbättring identifierad i såväl interna kartläggningar som i externa jämförelser.
Det påbörjade effektiviseringsprojektet kring organisation och lokalisering av den samlade
måltidsverksamheten kommer att ge viktiga underlag till fortsatt utveckling. Att genomföra kostnadsminskningar samtidigt som livsmedelspriserna ökar och krav finns på kvalitetsökning är en stor utmaning. Starkare helhetsgrepp om processen över organisationsgränser är en förutsättning för att lyckas.

5 (48)

Region Gotland
Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2019

Området försörjning/facility management har möjlighet till ytterligare samordningsvinster
om frågorna hanteras än mer förvaltningsövergripande. Ett mer samlat grepp och stärkt
strategisk ledning efterfrågas.
Kravet på kvalitet, ökad effektivitet och sänkta kostnader ställer höga krav på regionens
chefer. För att ge förutsättningar till ett hållbart ledarskap krävs ett väl utvecklat chefsstöd.
För att balansera behov med givna resurser krävs ett nära samarbete mellan olika stödfunktioner och en väl utvecklad dialog med de chefer stödet riktas till.
För att säkerställa en verksamhet med god kvalitet i balans med en hållbar ekonomi och ett
högt medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga stor kraft på
att utveckla det förvaltningsinterna arbetet. Här märks speciellt frågor som internkommunikation, arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning. Att
stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering kommer att utmana samtliga
verksamheter men också ge stora möjligheter till kvalitetsförbättring och effektivitet. Kompetensförsörjning och bemanning är en märkbar utmaning och också behovet av att kompetensväxla i takt med att nya roller och funktioner uppstår och andra avvecklas. För att säkerställa att kvalitet kan nås inom ramen för förvaltningens uppdrag behöver ständigt insatser göras för att anpassa organisation och processer på ett värdeskapande sätt.

4 Perspektiv samhälle
En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har planerats,
påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I det följande redovisas regionstyrelseförvaltningens bidrag till måluppfyllelse för respektive
mål inom perspektivet samhälle. Det strategiska arbetet som sker syftar till att på lite längre
sikt uppnå måluppfyllelse medan det operativa arbetet som görs ger en mer direkt effekt.
4.1

Social hållbarhet (mål 1-6)
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål 1: God folkhälsa

En aktivitet som prioriterats 2019 är att utveckla beredskapsförmågan och civilt försvar.
Utifrån det förändrade omvärldsläget, samt nya överenskommelser mellan staten och SKR,
är inriktning och förväntningar stora när det gäller Region Gotlands planering och förmåga
att kunna hantera samhällsstörningar i hela hotskalan (inkl höjd beredskap). Under året har
kompetensutvecklingsinsatser genomförts (utbildningar och övningar). Vidare har medverkan skett i Länsstyrelsens utvecklingssatsning totalförsvar (UT).
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Beträffande aktiviteten framtagande av program för god jämlik jämställd hälsa har ett förslag färdigställts efter remissbehandling. Programmet kommer att behandlas politiskt i början av 2020.
För att följa upp och revidera mat- och måltidspolicyn pågår inhämtande av kunskap om
tillvägagångssätt samt erfarenheter från tidigare uppföljningar. Uppföljningen ingår i uppdraget/effektiviseringsprojektet att se över organisation och lokalisering av måltidsverksamhet.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•
•

•

•

•

•

Inför införandet av den nya tobakslagen som började gälla 1 juli 2019 har information getts till allmänheten, näringslivet och andra aktörer som berörs.
Fortsatt fokus på implementering av program för förebyggande av självmord samt
uppstart av revideringsarbete.
Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika gemensamma initiativ och
bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för fortsatt aktivitet.
Ekonomi i balans för medborgare korrelerar med en god folkhälsa. Här bidrar förvaltningen med möjligheten att besöka budget- och skuldrådgivare. Dock är väntetiden idag 7-8 veckor.
Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag
och måltidsupplevelser. Mat och måltider bidrar till god folkhälsa så väl genom förebyggande för sjuka och äldre liksom lärande för barn och elever.
Inom kultur- och fritidsområdet arbetas för en god folkhälsa genom att stärka människors livskvalitet genom att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och
meningsfull fritid.
Ett samarbete mellan HR och regional utveckling pågår för att tillsammans se på insatser och aktiviteter som kan höja livsvillkoren för regionens anställda och i förlängningen då även Gotlands medborgare.

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
•
•
•

Tvärsektoriell samverkan kring alkohol-, narkotika, tobak- och dopingfrågor.
Analysarbete kring barn- och ungas psykiska hälsa.
Kunskapsökning kring sexuell hälsa och ungdomar med hjälp av statsbidrag för projekt kring ensamkommande och sexuell hälsa/relationer/jämställdhet.

Mål 2: Gotlänningarna känner sig delaktiga

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Upptagen aktivitet i verksamhetsplan 2019 är att driva genomförande av handlingsplan för
ökad delaktighet genom tillgänglighet och medborgardialog. Ett förslag är framtaget men
skall omarbetas efter att ärendet återremitterats.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•

Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd bidrar förvaltningen med systematiska former för delaktighet för berörda intresseorganisationer.
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•

•

•

•

•

•
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Förvaltningen har medverkat till dialog med näringslivet främst inom Visby Centrum
kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dialoger förs även med
frivilligorganisationer kring trygghet och integration samt psykisk hälsa.
Under året har vid olika tillfällen och på olika platser på Gotland funnits möjlighet
för utvecklingsaktörer att vara delaktiga i processen för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi.
Kultur och fritid skapar förutsättningar för ett aktivt föreningsliv på Gotland genom
att ge bidrag och upplåta lokaler. En ständig dialog förs såväl med gotländska kulturlivet, bland annat genom nära dialog via nätverk till exempel för Fria professionella
kulturskapare, men även med länsinstitutioner, samt med idrottsföreningar genom
bland annat GI/SISU. Dialog sker även via brukarenkäter direkt med medborgare.
Gotlänningarnas möjlighet till delaktighet i samhället ökar då särskilt utsatta människor genom ställföreträdarskapet ges möjligheter till delaktighet på lika villkor (överförmyndarnämndens verksamhet).
Under året har arbetet med att ta fram e-tjänster fortsatt. En kartläggning av möjligheterna för en mer interaktiv hantering av medborgarförslag, där medborgare kan få
rösta på vilka förslag man tycker är viktigast, har genomförts
Inom måltidsorganisationen sker direktkontakt med flera tusen av våra medborgare
varje dag. Uppföljning sker bland annat via brukarmöten och instagramkonto för
måltid.

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
I början av perioden skedde en stor samhällsförändring när många människor sökte
sig till Sverige – och därmed även Gotland – bort från krig och oroligheter. Mycket
arbete har lagts ner på utmaningarna detta förde med sig - att ge människorna rätt
förutsättningar att komma in i samhället. Tillsammans med Länsstyrelsen formulerades en integrationsstrategi för regionen som vägledning för det mångfacetterade arbetet som har bedrivits utifrån den.
• Almedalsveckan har ställt krav på intensifierat säkerhetsarbete för att skydda den demokratiska mötesplatsen med anledning av nya riskbedömningar.
• Under perioden har en e-tjänsteplattform etablerats där medborgarna enklare kan
komma i kontakt med Region Gotland. Idag finns mer än 170 olika tjänster, bland
annat för att lämna medborgarförslag.
• Samverkanssystemen för barn och vuxna, BarnSAM och VuxenSAM, har under perioden stärkt sin verksamhet vilket leder till en förenklad och bättre hantering för de
medborgare som behöver stöd i komplexa situationer.
•

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

En prioriterad aktivitet 2019 är att följa upp och rapportera struktur och process för FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta arbete
påbörjades under hösten med intervjuer som ska ligga till grund för en utvärdering av strukturen för dialog och samråd med personer med funktionsnedsättning. Det nytillträdda tillgänglighetsrådet har fått utbildning och information kring antagna strukturer och regelverk.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•

En Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts och antagits av regionfullmäktige.
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I arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi är särskilda resurser
avsatta för att jämställdhetsintegrera dokumentet.
• Genom ett initiativ av SKR har Region Gotland deltagit i Modellregioner. Region
Gotland har där haft utbytesträffar med regionerna Värmland och Västerbotten, vilka
har handlat om att utveckla styrning, genomförande och uppföljning av jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsansvaret.
• Flera av de aktiviteter som görs för regionens medarbetare påverkar också jämställdheten. Tex kan nämnas insatser inom arbetsmiljö, lönebildning och arbetstider.
•

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
•

•

•
•
•

Genom såväl deltagandet i Modellregioner samt framtagandet av en handlingsplan
för Jämställd regional tillväxt har arbete bedrivits för att jämställdhetsintegrera det
regionala tillväxtarbetet.
Förvaltningens strategkompetens har bidragit i olika delar av regionens processer för
att jämställdhetsintegrera verksamheten, till exempel genom deltagande i arbetet med
regionens jämställdhetsplan utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt utbildningar och
workshops mot olika delar av organisationen. Som ett konkret resultat av insatserna
kan ses att 2018 års verksamhetsberättelser från respektive förvaltning innehöll långt
fler jämställdhetsanalyser än tidigare. Det finns nu även en utökad bildbank med inkluderande bilder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
Under 2018 och 2019 genomfördes kunskapshöjande aktiviteter kring HBTQ för
medarbetare i Region Gotland.
Lönerna inom Region Gotland är nära helt jämställda sett till median och medellöner. Satsningar har genomförts som gett en positiv förflyttning.
Synen på jämlika arbetsförhållanden mellan män och kvinnor har satts på dagordningen för att diskuteras och prioriteras.

Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter för 2019 inom detta område men har ändå
insatser som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse.
Förvaltningen har en samordnande roll i BarnSAM, som fortsätter utvecklas och ger
förutsättningar för en förenklad hantering för barn och föräldrar i utsatta situationer.
• Ett Operativt SamverkansForum (OSF) mellan Region Gotland och polisen har bildats under året. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt att öka samarbetet mellan berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
• Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts.
Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
• En ny överenskommelse har träffats med Röda Korset Gotland i syfte att finansiera
dess stödverksamhet för ensamkommande. I takt med gruppens etableringsprocess
har stödet kommit att anta en mer universell karaktär. Överenskommelsen har därför
breddats jämfört med tidigare år i det att den nu även avser stöd till andra unga
vuxna i behov av stärkta framgångsfaktorer.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•
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Inför att barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag 2020 har en rapport och
GAP-analys tagits fram som kunskapsunderlag om lagen och hur väl regionen är förberedd på att leva upp till den. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats
och i samverkan med Länsstyrelsen har en konferens på temat genomförts.
• Inom kultur- och fritidsområdet bidras till målet genom skapande av förutsättningar
till meningsfulla aktiviteter genom t ex uthyrning av anläggningar, bidragsgivning och
aktiviteter. Vidare pågår ett arbete att införa en kulturgaranti för barn i grundskolan.
• Näringsriktiga måltider i förskola, skola och gymnasium ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor.
•

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
Mycket av arbetet som beskrivs i främst mål 1 och 3 ger påverkan även i mål 4. Utöver detta innebär framför allt samarbetet med polisen som nu formaliserats genom
OSF, och tidigare rymdes inom Tryggare Gotland, att villkoren för barnen påverkas
genom brottsförebyggande och trygghetsskapande fokus.
• Den fleråriga överenskommelsen med Röda Korset och dess stödverksamhet för ensamkommande och strax fyllda 18-åringar är betydelsefullt för uppväxtvillkoren för
särskilt utsatta barn
•

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Måluppfyllelsen stärks generellt genom förvaltningens kultur- och fritidsverksamhet. Genom bidrag inom såväl fritid som kultur stöttas det Gotländska föreningslivet. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapas förutsättningar för föreningar
att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Biblioteken arbetar med demokratiutveckling
och social inkludering genom verksamheter som främjar små barns språkutveckling, barn,
unga och vuxnas läsning, medie- och informationskunnighet och digital inkludering.
Specifika aktiviteter inom området enligt verksamhetsplan 2019:
•
•

•

•

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•
•

Under året har Region Gotlands andra meröppna bibliotek öppnat i Slite. Nästa steg
under 2020 är att öppna i Hemse.
Projektet ”stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra biblioteken för fler har bidragit till
aktiviteter som utbildning, workshops, seminarier, reporterskola, behovsanalys av
hemsida, skyltning och undersökningar.
Projektet ”digital först” genomförs för att stärka egna kompetensen att möta medborgarnas behov. Här genomförs fortbildning för egen personal, deltagande i seminarier bland annat om digitalt utanförskap, datorkurser för ovana användare, utställningar om källkritik, mm.
I projektet ”bokstart” för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos barn har
bhv-sjuksköterskor påbörjat bokstartsamtal. Samarbete har inletts med förskolor för
kapprumsbibliotek. Mediakampanj för allmänheten.
Process för ny kulturplan 2021 är uppstartad. Dialogmöten är genomförda under
hösten, samtidigt som tidplan för 2020 tagits fram.
Handlingsplan för genomförande av filmstrategin är framtagen och godkänd av samverkande filmaktörer. Initiala träffar med aktörer och fria professionella är genomförda. En första uppföljning är genomförd med filmaktörerna.
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Arbetet pågår med att ta fram en strategi för idrottsanläggningar, en första redovisning gjord till kultur- och fritidsberedningen (KFB) kring inventering. Ett första utkast till strategi har presenterats för KFB. Intern remiss utsänd under november, förslag kommer att presenteras tidigt 2020 för KFB.
• Arbetet med att ta fram en fritidsplan avvaktas i väntan på att strategin för anläggningar blir klar.
• En rapport är framtagen med förslag på förändringar av konsultorganisation. Presenteras för politiken i början av 2020.
• Kulturgaranti för barn beräknas kunna införas under 2020. Kartläggning är gjord och
rapport finns. Dialog förs med berörda kring inköp av nytt bokningssystem.
•

Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Att utveckla konceptet rörande servicepunkter i enlighet med strategin för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland är en prioriterad aktivitet. I november beslutade regionstyrelsen att ett projekt med servicepunkter på landsbygden ska genomföras under tre år
(2020-2023).Under sista delen av året har ett projektdirektiv tagits fram och fokus i projektet ligger främst på faktainsamling.
En annan prioriterad aktivitet är framtagande av ny strategi och handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby, vilket pågår. Under december godkände regionstyrelsen förslag till
remissversion. Planen är att ett förslag föreligger regionfullmäktige i juni 2020.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Projekt dubbel markanvisning syftar till att skapa nya bostäder även utanför Visby.
Under året har det i syfte att åstadkomma nybyggnation av bostäder utanför Visby
även sålts mark i Slite till AB Gotlandshem.
• Arbetet efter Landsbygdsutveckling 2.0 fortsätter genom metoden rörande Lokala utvecklingsplaner (LUP). Detta arbete har fokus på att stärka attraktiviteten på olika
platser, såväl när det gäller besöka som leva och verka.
•

Under planperioden 2016-2019 har det varit ett generellt stort fokus på landsbygdens förutsättningar för att vara levande och attraktiv. En viktig utgångspunkt för detta har de demografiska förändringarna på Gotland varit som skapar utmaningar och förändringsbehov i
bland annat Region Gotlands egen verksamhet, men också behov av aktiviteter för att motverka en i delar icke önskvärd utveckling. Viktiga insatser kopplat till detta har varit framtagandet och antagande av en strategi för långsiktigt hållbar service, dubbel markanvisning
och arbetet landsbygdsutveckling. Det senare genom utveckling och implementering av
metoderna kring lokala utvecklingsplaner.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

4.2

Ekonomisk hållbarhet (mål 7-13)
EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer.
En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram och remissbehandlats. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra regionens mål och ambitioner kring bostadsförsörjningen. Förväntat antagande av regionfullmäktige i februari 2020.
En övergripande fastighetspolicy tillsammans med nya riktlinjer för fastighetsförvaltning
(bebyggda fastigheter), riktlinjer för lokalförsörjning, riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
har under året godkänts i regionfullmäktige.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Projekt dubbel markanvisning har gått in i en genomförandefas och kommer inom
ett par års sikt bidra med bostäder i Visby, Klintehamn och Hemse.
• Projekt Brodösen har startat upp och kommer att bidra med ca 30 byggklara villatomter i Visby under 2020.
• Fortsatt implementering samt utveckling av Exisamprocessen, vars syfte är att tydliggöra och påskynda samhällsbyggnadsprocessen inom regionen.
•

Planperioden 2016-2019 har varit intensiv avseende nya bostadsbyggnadsprojekt och förvaltningen har genom bland annat exploateringsplanen varit med och initierat tillskapandet
av närmare 800 nya bostäder. Under perioden har förvaltningen även haft ansvar för bostadsförsörjningsgruppen, vilken hanterar bostäder för nyanlända och sociala samt medicinska förturer. Sedan hösten 2019 har ansvaret gått över till socialförvaltningen.
Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som indirekt bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Skolmåltider är viktiga för att
elever ska orka prestera. Städning av lokaler är av vikt för att elever och personal trivs och
kan hålla sig friska.
Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Genom kompetensplattformen, så
kan aktörer samlas kring gemensamma utmaningar och förslag till lösningar avseende kompetensförsörjningen på Gotland.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

I november beslutade regionstyrelsen om att projektet ”Bo, leva och verka på Gotland” ska
genomföras under 2020-2022. Projektet syftar till att samla kunskap och undersöka vilka
som är drivkrafterna till varför man väljer att flytta till ön, samt varför man lämnar. Fokus
kommer att ligga på personer i åldersspannet 20-45 år. Under 2019 har ett projektdirektiv
tagits fram, samt planering av projektet.
Gotland har under perioden 2016-2019 haft en relativt låg arbetslöshet (medelvärde 5,9%)
vilket innebär både för- och nackdelar. Det har varit väldigt positivt för den enskilda individen att hen är i sysselsättning. Dock har minskad tillgång till kompetent arbetskraft minskat
företags möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga och också begränsat offentliga
och andra aktörers möjligheter att bidra till tillväxtfrämjande åtgärder och strukturer. Gotland har, med sitt ö-läge, också svårt att attrahera och rekrytera kompetens från fastlandet.
Begreppet kompetens har satts i ett nytt ljus. En rad olika initiativ för att bredda rekrytering
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och tillvarata all befintlig kompetens har inletts. Exempel på detta är projektet Norma, insatser i projektet Kompetenta Gotland, samt arbetet med att säkerställa god tillgång till
olika former av validering
Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Genom kompetensplattformen kan aktörer samlas kring gemensamma utmaningar och förslag till lösningar avseende kompetensförsörjningen på Gotland.
Under perioden 2016-2019 har en rad olika insatser för att, utifrån den lokala arbetsmarknadens behov, stärka matchad yrkesutbildning för vuxna genomförts. Exempel på sådana
insatser är yrkeshögskoleutbildningen Drift och underhållstekniker och etablerandet av
Teknikcollege Gotland. För att stärka samverkan med Uppsala universitet har t ex kontinuerliga diskussioner förts kring tekniskt basår. Utöver detta har även möjligheten att driva
yrkeshögskoleutbildningar på en högre utbildningsnivå tillsammans med Uppsala universitet undersökts.
Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

En aktivitet i verksamhetsplan 2019 kopplat till målet är att aktualitetspröva de gotländska
ståndpunkterna avseende koncessionstrafiken inför nästa upphandling Under hösten 2019
har arbetet inletts med dialoger med berörda aktörer inom det gotländska samhället samt
insamling av data och förutsättningar som underlag för revidering av ståndpunkterna för
antagande årsskiftet 2020/21. Nya ståndpunkter ska utgöra underlag för Trafikverkets
kommande upphandling av färjetrafiken, men också som underlag i diskussioner kring utveckling av flygtrafiken
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Under 2019 fick Gotland, i samverkan mellan Region Gotland, UUCG och Tillväxtverket igång ett öppet och konkurrensneutral LoRa nät (för sakernas internet) som
under 2020 kommer att byggas ut över hela Gotland. Det fysiska nätet följs upp av
ett öppet lab på universitetet där forskare, studenter och företag gemensamt kan utveckla applikationer som kan stödja det Gotländska näringslivet
• Under 2019 fick Gotland ja från några av mobilaktörerna som vill prioritera ön i sin
5G utbyggnad. Arbetet kommer att koordineras så att det även bidrar till ökad robusthet i det Gotländska nätet. Gotland låg ännu 2019 på topp vad gällde nätbyggnad
och mobiltäckning, strax efter Stockholm.
Under
2019 har elvägsprojektet Electroad startat, förvaltningen har bidragit med lo•
kal support till projektet. I projektet Energicentrum som startade under hösten ingår
en särskild del om hållbara transporter.
• Ett sedan tidigare påbörjat samverkansprojekt med fokus på att förbättra infrastrukturen kring Visby flygplats har fortsatt och åtgärder planeras 2019 och framåt. Förvaltningen har under planperioden 2016-2019 också bidragit i regionens biogassamordningsprojekt och deltagit i förstudie LBG med Energikontor Sydost.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

En specifik aktivitet i verksamhetsplan 2019 är att utveckla kvalitetssäkrade beredningsoch beslutsprocesser avseende projekt- och företagsstöd. Arbetet är påbörjat, bland annat.
sker det genom att Region Gotland arbetar tillsammans med Region Västerbotten och Region Värmland i metodutvecklingen avseende jämställdhetsintegrering. Nya riktlinjer för företagsstöd har utarbetats och kommer föreslå beslutas under kvartal ett 2020.
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Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Tjänstepersoner från RSF; TKF och SBF som har företagskontakter har tagit fram
fem principer för bemötande som ska implementeras under 2020.
I samverkan mellan regionens tjänstepersoner, politiker, Landshövding och näringslivets representanter har en gemensam grundsyn och en påbörjad handlingsplan för
ökad tillväxt/ årets tillväxtkommun 2020 tagits fram. Gemensam plan förväntas färdigställas kvartal ett 2020.
Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och näringslivsklimat besökte
politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag ”100 företagsbesök på 100 dagar”. Med samma agenda men lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året.
Resultaten av företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser.
Ett nytt mötesforum, Byggforum, startades med syfte att öka förståelsen och utveckla processer i bygglovshanteringen.Regionen företräds av avdelnings- och enhetschefer från TKF och SBF, näringslivet representeras av företagsledare från fastighets- och byggbranschen på Gotland.
Utifrån LOV och Region Gotlands roll gentemot företag inom vård och omsorg har
ett arbete startat med syfte att öka förståelsen för hur vi gemensamt kan jobba för att
möta framtida demografiska utmaningar.
Process för att få fler SME-företag att delta i Region Gotlands upphandlingar är initierad. Dialog och samverkan med näringslivet påbörjas Q1 2020.
En översyn av företagsfrämjande systemet pågår och två förstudier är genomförda.
En av förstudierna har resulterat i en såddfond som finansieras med 50 procent från
näringslivet och 50 procent regionala utvecklingsmedel. Företag i tidiga skeden (start
ups) i en inkubatorprocess är målgruppen. Den andra förstudien syftar till att engagera och organisera privat riskkapital (affärsänglar) och rapporteras i början av 2020.
Projekt ERDA (Effektiv Regional Digital Agenda) kom igång under 2019 tillsammans med flera institutioner på Uppsala Universitet och med stöd av Tillväxtverket.
Tanken är att universitetet bidrar till hur digitalt stöd kan förbättra företagens affärsmöjligheter. I steg två genomförs anpassade utbildningar/utvecklingsprojekt.
Region Gotlands arbete med upphandling har under året stärkts genom tillskapande
av en egen enhet för upphandling med en anställd upphandlingschef.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Under planperioden 2016-2019 har arbetet intensifierat. Ett flertal olika samverkansinsatser
har genomförts. Samarbete och samverkan med näringslivet och dess företrädare har utvecklats och manifesterats i olika former. Som exempel kan nämnas att det under perioden
regelbundet genomförts 2 frukostmöten per år under olika teman med ett relativt stort och
brett deltagande från näringslivet. Vidare så har alla tjänstepersoner inom Region Gotland
(ca 100) som har en myndighetsfunktion kopplad till företagens vardag identifierats och ett
antal möten har genomförts under temat bemötande. I detta sammanhang har även fem
principer utarbetats och anammats som handlar om bemötande.
Företagsbesök där representanter från Region Gotland, politiker och tjänstepersoner besöker olika företag med en tydlig agenda har mot slutet av perioden ökat avsevärt.
Inom styrkeområdena mat- och livsmedel och besöksnäring så har det utvecklats flera samordnings- och samarbetsgrupperingar. Inom mat- och livsmedel kan nämnas att det har arrangerats två årliga konferenser för att manifestera kraften och förutsättningarna för näringens utveckling på Gotland. Inom besöksnäringen har mycket gjorts i samverkan med
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näringen inom arbetet med den regionala besöksnäringsstrategin och samverkan fortsätter i
form av en styrgrupp för genomförandet av strategin.
Mål 13: Ökad folkmängd

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Varumärkesplattformen för platsvarumärket Gotland, som i sin tur har nya inflyttare som en särskild målgrupp, utvecklas. En
funktion som boendeförmedlare till studenter har upphandlats och tillhandahåller också inflyttarservice i fråga om relevant information för presumtiva inflyttare. Aktiviteter för att
vara en attraktiv arbetsgivare pågår för fullt. Arbetet kring bo, leva och verka på Gotland är
också ett initiativ för ökad folkmängd. Ett levande kulturarv, kulturscen, ett brett stimulerande fritidsutbud och bra mat och måltider på våra skolor och äldreboende stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland.
4.3

Ekologisk hållbarhet (mål 14-18)
EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

En prioriterad aktivitet i 2019 års verksamhetsplan är att arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas handlingsplaner inom miljöprogrammet. Detta har pågått under
året, arbetet har dock fördröjts av resursbrist hos berörda förvaltningar och i många fall
brister i arbetssätt. Nämndvisa handlingsplaner fungerade inte som avsett. Strukturerade arbetsformer samt rutiner har ofta saknats, men de förvaltningar och verksamheter som har
den största påverkan på miljöarbetet har inkommit med information.
En annan aktivitet är att påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta
öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Strategier för att öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommande upphandling (mejeri, kylt & fryst) har diskuterats i
olika mötesforum. Ett fortsatt nära samarbete sker kring meny och receptarbete och information till verksamheten skapar förutsättningar för att fortsätta ökningen av närproducerat och ekologiskt.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•
•

Revidering av reseriktlinje inom Region Gotland.
Minskad användning av kemikalier i städverksamheten.
Inköp av fossiloberoende fordon där så är möjligt samt en ständig översyn av körrutter och samlastning för transporter.

Under planperioden 2016-2019 kan konstateras att ekokommunutveckling vad gäller att nå
egna och bidra till att nå nationella och globala miljö- och hållbarhetsmål går för långsamt.
I nyckeltalsjämförelser med andra kommuner och regioner ligger Region Gotland sällan i
mittenskiktet utan i topp på några, men tyvärr i bottenskiktet på andra.
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

Aktivitet upptagen här är att delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart
energisystem. Förvaltningen har bidragit i Energimyndighetens arbete med den färdplan till
ett hållbart energisystem på Gotland som lämnades in i april. Sökt och startat upp etapp 1
av Energicentrum Gotland. I övrigt deltagit i styr- referensgrupper och medverkat i seminarier inom ett antal av de energiprojekt som pågår på ön, samt initierat förstudie om elflyg
till Gotland.
Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Förvaltningen bidrar genom aktivt arbete i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt,
såväl externa som interna, bland vilka kan nämnas
•
•
•
•
•

samordning och uppföljning av VA-planen
vatten i odlingslandskapet (Länsstyrelsen, LRF)
samarbetsprojektet Blått centrum Gotland (Länsstyrelsen, UUCG)
Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp
SCARCE-projektet (värderingsmodeller vid vattenbrist, SGU, RISE).

Ett antal större vattenrelaterade ärenden har handlagts, under året kan speciellt nämnas Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning i Slite, företaget SMA Mineral planerade kalktäkt i
Klintehamn samt ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk.
Vattenfrågorna har under perioden 2016-2019 varit om möjligt ännu mer i centrum av
samhällsdebatten än tidigare, främst på grund av ett antal nederbördsfattiga år vilket fått extra mycket uppmärksamhet. Hela perioden har präglats av låga grundvattennivåer och för
2018 och 2019 även utbredd högsommartorka, vilket medförde stora konsekvenser för det
gotländska samhället. Förvaltningen har följt utvecklingen, aktivt deltagit i framtagandet av
en helt ny VA-planering för Region Gotland, liksom i ett flertal andra interna och externa
samarbeten. Försöksverksamheten Blått centrum Gotland etablerades under perioden, vilket genererat en rad projekt, ofta med forskningsanknytning samt aktiviteter i rollen som
regionalt kunskapscentrum.
Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

En aktivitet är att öka användningen av digitala mötesformer inom Region Gotland. Regionens reseriktlinje går i linje med detta. Skype används mer och mer vid exempelvis möten
och rekryteringar.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Inom måltid finns en aktivitet för att meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska
måltider, minskad andel kött och ökad ekologiska och närproducerade livsmedel. Detta arbete fortlöper bland annat med att säsongsanpassa insatser gällande råkostutbudet för att
öka andelen grönsaker som är i säsong och närproducerat. Fler kök kommer erbjuda fristående vegetariskt alternativ. En framgångsfaktor för att lyckas är uppnå en allmän acceptans för hållbara måltider.
En annan aktivitet är att ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan för
att minska svinn inom måltid. En modell är identifierad och arbete ska ske för att genomföra rutinmässiga mätningar. Mätningar görs för att få fram en baslinje och därefter ta fram
lämpliga åtgärder.
Några andra insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse:
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Få in klimatmål i RUS både som eget område och horisontellt.
Delaktighet i utformande av klimatkrav i upphandlingar.
Deltagande i Vinnova-projekt om regionala koldioxidbudgetar.
Samverkat med Länsstyrelsen i arbetet med ny regional energi- och klimatstrategi.
Deltagande i Biogas Reserch Center för att få underlag till ny biogasstrategi för Gotland.
• Satsning på fossiloberoende fordon där så är möjligt.
• Förändring av infrastruktur inom IT-området medför bland annat drift och övervakning nu kan ske från centralt håll, minskar åkande mellan lokaler för att avhjälpa fel.
•
•
•
•
•

Under planperioden 2016-2019 har de ekologiska inköpen utvecklats från ca 21,5 till 28,5
procent. Närproducerat har utvecklats från ca 15 till 17 procent.
18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska vara klar i
slutet av 2020 och peka ut inriktningen för utvecklingsarbetet för olika gotländska aktörer.
Under året har det varit extra fokus på att skapa förutsättningar för byggnation av studentbostäder med 12-månaders kontrakt och hyreslägenheter. Pågående försäljningsarbete med
bland annat. Romapaketet samt Korsbygården i Lärbro för att stimulera tillväxt och aktiviteter på landsbygden. Dubbel markanvisning pågår där så är lämpligt.
Arbetet med att ta fram ett program för Klintehamn har tagit avstamp i en genomförd
medborgardialog, varefter de ambitioner och behov som framkom av dialogen fått utgöra
själva uppdraget för programmet. Det delvis nya arbetssättet med en dialogbaserad process,
som möjliggjort ett fördjupat lokalt engagemang, har upplevts som positivt av alla inblandade parter. Programmet antogs 23 september av regionfullmäktige
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats under planperioden men löpt långsamt på
grund av resursbrist. I början av 2020 startar projektet på nytt och ny översiktsplan för
Gotland beräknas kunna antas årsskiftet 2022/23

5

Kvalitet (mål 19-22)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller
tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Inom målområdet kvalitet är samtliga fyra mål tillämpliga och ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan. Beslutade aktiviteter i planen syftar indirekt, tillsammans med ordinarie verksamhet, till att uppnå god kvalitet i skola, vård och omsorg samt att tillgänglighet till Region Gotland upplevs god. Detta utifrån regionstyrelseförvaltningens uppdrag
och mål att vara en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för Region Gotland
och Gotland.
Då förvaltningen har ett uppdrag som vänder sig till hela Region Gotland och syftar till att
stärka måluppfyllelse för samtliga verksamheter beskrivs förvaltningens kvalitet inte uppdelat per respektive mål utan som en helhet.
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Resultat brukarundersökningar

Förvaltningen har under året genomfört/tagit del av brukarundersökningar för ett antal
tjänster. Förutom via enkäter sker uppföljning av kundnöjdhet även i dialogform. Undersökningarna visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda med verksamheten. De
målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som medborgare/brukare.
Inom IT området har 3 tjänsteområden undersökts utifrån nöjd-kund-index (NKI):
• Den digitala arbetsplatsen ökar från 63 till 66
• Telefonin ökar från 72 till 73
• Serverdriften tappar från 84 till 81
• Total kundnöjdhet IT ligger kvar på samma nivå som 2018, 73
Vid dialoger har det framkommit att leveranstiden för WiFi upplevs som lång. Förklaringen
till detta beror på brist på externa tekniker.
Inom måltidsområdet följs kvalitet upp dels genom daglig kontakt med gästerna, genom
pictogram och NKI-mätningar samt i kunddialoger på olika nivåer inom organisationen.
2019 års NKI ligger nära föregående år (66 i jmf med 67), visar överlag små variationer och
det är svårt att se några uppenbara enskilda utvecklingsområden. Svaren i fritextfältet, synpunkter på hur maten lagas, beställningsförfarandet och överlag en blandning av positiva
kommentarer och förslag på utvecklingsområden, är i linje med vad som förmedlas i kundmöten. Resultatet visar att 84% känner till överenskommelsen mellan måltid och den egna
förvaltningen och att samma andel, 84%, anser att den egna verksamheten får den måltidsservice som överenskommits.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En brukarenkät som riktar sig till besökare på allmänhetens bad (114 svarande) ger, på en
6-gradig skala där 6 är bäst, följande medelvärden kring:
• Badet motsvarar mina förväntningar – 4,7 (4,8)
• Jag känner mig trygg och säker på badet - 5,6 (5,4)
• Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen – 5,2 (5,2)
• Det är städat och fräscht i simhallen – 5,3 (5,2)
• Personalen hälsade mig välkommen – 5,5 (5,5)
• Personalen kunde svara på mina frågor – 5,5 (5,6)
• Badets öppettider passar mig – 4,5 (4,6)
• Nöjd med badets utbud – 4,7 (4,8)
Undersökningen visar att öppettiderna är en fråga som berör många och det är svårt att nå
upp till allas förväntningar.
När det gäller enkäten för bokning/bidrag/fritidsanläggningar så inkom 142 svar. Skala
1-10, där 10 är bäst.
• Bokningsservice som helhet – 7,7 (7,4)
• Om du tänker bidragshandläggningen som helhet – 7,8 (7,0)
• Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar – 7,4 (6,9)
• Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem – 6,4 (6,7)
• Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen,
hur nära ett sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer – 5,8 (6,3)
• Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning – 8,1 (8,6)
• Motsvarar hemsidan dina förväntningar – 6,7 (6,1)
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Resultatet visar att såväl bokning och bidragshandläggningen levt upp lite bättre till förväntningarna. Svaren kring anläggningarna är dock sämre än förra året det vill säga man
förväntar sig mer.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörerna upplever att
veckan till stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges bedömningen
7,9. Under de senare åren har fokus legat på att samordna den service och support som ges
inom Region Gotland och de delar som ingår i Almedalsveckan som projekt (program,
presscenter, trafik, säkerhet, markupplåtelse samt allmänna frågor). När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region Gotland ger arrangörerna betyg
mellan 5,1 och 5,2 på en sexgradig skala vilket pekar på att den gemensamma service som
regionen ger, ligger på en fortsatt mycket god nivå. Sedan 2017 har betyget ökat med 0,50,6 enheter inom alla tre områden.
Andra tjänster har framför allt följts upp i dialogform i olika forum så som strategiska nätverk/koncernledningsgrupp m fl. Detta för att skapa delaktighet i utveckling av verksamheten.
Tillgänglighet

Upplevelsen av regionens service påverkas genom alla de möten och dagliga kontakter som
sker med och inom Region Gotlands olika verksamheter. Nedan följer ett antal insatser, utvecklingsarbeten och mätningar som genomförts för att nå ökad tillgänglighet:
•

•

•

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•

•

Servicemätningens resultat för Region Gotland som helhet, visar en försämring vad
gäller tillgängligheten på telefon generellt för regionen under 2019. Tillgängligheten
gäller andelen kontakt med handläggare inom 60 sekunder inom olika verksamhetsfrågor vilken i årets mätning har försämrats (44 procent). Detta resultat ligger under
genomsnittet i andra likvärdiga kommuner (2018: 47 procent, 2017: 37 procent).
Ett utvecklingsarbete för att utveckla regionupplysningen till kundtjänst pågår. För
att skapa utrymme för mer tidskrävande samtal behöver andelen interna samtal till
funktionen minska avsevärt. Som internt stöd infördes under året en ny digital telefonkatalog. Målet var att minska antalet interna samtal med 50 procent. Resultatet
blev en minskning med 19 procent. En del av resultatet förklaras av att antalet samtal
ökade strax efter införandet. Även e-postkontakterna till regionupplysningen ökade
något, eftersom många medarbetare ville ställa frågor och även uppdatera sin information i telefonkatalogen.
Tillgänglighet är i fokus i arbetet med hemsidan. Målsättningen är att gotland.se ska
uppfylla samtliga krav i de internationellt etablerade rekommendationerna när det
gäller tillgänglighet. Under året har ytterligare vidtagits. Arbetet följer den åtgärdsplan
som gjordes, efter att en extern genomlysning av webbplatsen gjordes.
Aktivt arbete med regionens centrala Facebooksida är viktigt för upplevelsen av
regionens tillgänglighet. Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation bara ökar. Regionens Facebooksida hade vid årsskiftet 2019/2020 drygt
7 800 följare, vilket är en ökning med drygt 1 300 sedan förra årsskiftet. En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin samhällskommunikation tas fram årligen. Målsättningen är bland annat att öka antalet följare i olika sociala medier, öka produktionen av egna berättelser och öka användningen av film och
bild i berättandet.
För att öka tillgängligheten till biblioteken under obemannade tider och för att uppleva att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen har
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det under året öppnats två meröppna bibliotek. I Roma öppnades det första meröppna biblioteket i april 2019 och har idag 120 registrerade meröppetlåntagare. I december öppnades det andra meröppna biblioteket. Detta i Slite som nu har ca 30
meröppna låntagare. Under 2020 planeras även biblioteket i Hemse bli meröppet.
Budget- och skuldrådgivningen har god tillgänglighet per telefon. Under hösten
infördes telefontider för att bättre kunna planlägga besökstider. Väntetiderna för personligt besök ligger på 7-8 veckor vilket är en ökning från 2015-2016 då väntetiderna
var 4-5 veckor. Orsaken till de längre köerna är liksom ifjol att fler besökare än tidigare ansöker om skuldsanering vilket innebär mer administrativt arbete.
Mina meddelanden för digital kommunikation med medborgarna är infört. Arbetet
med att införa Mina sidor är påbörjat.
Genom utbyggnaden av e-tjänster, som idag är fler än 170, ökas tillgängligheten till
Region Gotland. Exempelvis kan man via e-tjänst idag lämna in bygglovsansökningar, anmäla och betala till flertal tjänster, 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan
En förstudie pågår kring e-arkiv och kommer att avrapporteras i början av 2020.

Utvecklingsarbeten

Inom varje förvaltning ska det finnas ett organiserat sätt att leda och utveckla kvalitetsarbetet. För att säkerställa en god kvalitet ska processer, rutiner och arbetssätt följas upp, analyseras och förbättras vid behov. Regionstyrelseförvaltningen är en relativt ny förvaltning
och fokus har varit att få ihop helheten. Detta har genomförts samtidigt som ett stort besparingsarbete genomförts. Det systematiska kvalitetsarbetet har därför varit relativt undansatt men är nu under utveckling. Bland annat har en kartläggning genomförts där ett urval
av chefer inom förvaltningen intervjuats om systematiskt kvalitetsarbetet.
Kartläggningen har sammanställts i en rapport som visar följande utvecklingsområden:
Skapa en kultur som ser värdet av att utveckla verksamheten tillsammans med dem
verksamheten är till för
• Mer systematiskt ta reda på kunders och intressenters behov
• Förbättra samverkan mellan avdelningar och verksamheter inom förvaltningen – bli
mer processorienterade
• Skapa mål och system för att följa upp kvalitet
• Tydliggöra kvalitetsnivåer
• Fortsatt diskussion om styrning och stöd
Dessa utvecklingsområden kommer bland annat hanteras i verksamhetsplaneringen 2020.
•

I det följande beskrivs arbetet med de aktiviteter som upptagits i verksamhetsplanen 2019
för att ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse i verksamheterna:

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•
•
•
•

Arbetet med att ta fram en beskrivande karta över samtliga styrande dokument inkl
modell för framtagande, implementering, revidering och uppföljning har inte genomförts utifrån bristande resurser men har nystartas under 2020.
På budgetberedningen rapporterades arbetet med att beskriva förutsättningarna och
planen för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar.
Etablerande av regionkansli med processansvar för informationshantering har genomförts.
Implementeringen av beslutsstödsystem fortlöper, alla delprojekt är påbörjade och
utbildning och utrullning är genomförd. Alla chefer har lagt budget för 2020 i systemet. Verksamhetsplaner för 2020 kommer inom kort finnas i system.
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Säkerställande av att modell för objektsförvaltning tillämpas inom Region Gotland
fortlöper. Under 2020 ligger fokus på sjukvården som med Framtidens vårdinformations miljö (FVM) har behov av att etablera objektsförvaltning i större omfattning.
Ett sammanhållet program för ekonomisk stabilitet i Region Gotland 2020-2022 är
beslutat. En programledare är utsedd som ska hålla ihop de olika projekten.
Förändrad planeringsprocess är implementerad. Där ska bland annat samtliga
nämnder tidigare i processen beskriva större investeringsbehov framåt.
Nya mål i styrkortet för mandatperioden är beslutade i regionfullmäktige. Indikatorer är beslutade av regiondirektör och information ges till RSAU i januari.
Kartläggning av processer pågår inom HR för att effektivisera och digitalisera.
Detta bland annat genom projektet Digital HR där målsättningen är att digitalisera
för att uppfylla kraven gällande dataskyddsförordning men även att hitta effektivare
arbetssätt för att frigöra resurser för bland annat stöd.
Riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling finns framtagna.
En processkartläggning av prioriterade områden för fortsatt digitalisering och effektivisering har genomförts inom förvaltningen. Åtgärder tas nu vidare på avdelningsnivå med stöd av förvaltningens digitaliseringsgrupp.
Förseningar beträffande beslutade ombyggnationer av kök föreligger för Terranova
och Gråbo samt Södervärn. Planering av upprustning av mottagningskök och
Strandgärdets kök pågår. En uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga kvarvarande ombyggnader av kök utifrån tidigare kostutredning har presenterats.
Arbetet med att implementera den regionala mat och livsmedelsstrategin fortskrider. Detta bland annat genom samarbetsforum mat och livsmedel med Länsstyrelsen, privata aktörer, organisationer och universitet. Strategin sträcker sig till 2027.
Inom förvaltningen pågår framtagande av nyckeltal för utvärdering och uppföljning. Avdelningarna har kommit olika långt och detta arbete behöver intensifieras.
Förvaltningen har utvärderat gällande finansieringsmodell och ny modell för telefoni införs från 2020. Infrastrukturen för telefoni kommer då att anslagsfinansieras.
Framtagande av objektsförvaltningsplaner för samtliga förvaltningsobjekt pågår.
Avdelningarna har här kommit olika långt.
Kommunikationsplan för förvaltningen har avvaktats nya intranätet. Arbetet intensifieras under 2020.
Arbetet med att säkerställa digital nämndhantering inom överförmyndarverksameten är genomfört.
Inkomna synpunkter

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Totalt inkom 148 synpunkter till regionens brevlåda under 2019. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 62 av dessa. Övriga fördelades till berörda nämnder.
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Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

1 tycker att informationen på hemsidan var bra kring EUvalet

5 rör baden - klagomål på öppettider, omklädningsrum,
fel information om öppettider på dörren och på gotland.se
även att ljudnivån kan vara för hög.

1 berömmer regionens kompetenta medarbetare och den
korrekta informationen från regionupplysningen

1 tycker att det är långt knappval när man ringer Region
Gotland och att sjukvårdens knappval borde ligga först
4 rör maten inom äldreomsorg och skola - dålig mat och
att maten ibland tar slut på skolan
1 tycker att Region Gotland borde bli bättre på att berätta
allt bra som görs inom Region Gotland
1 missnöjd med posthanteringen kring kallelser till vården
1 tycker att det är skräpigt bakom ishallen
2 handlar om vigslar - en tycker att det är dyrt att betala
1100:- för en borglig vigsel och en ifrågasätter regelverket
för vigslar
2 personer tycker att öppettiderna i ishallen bör utökas
samt att säsongen bör förlängas och inte sluta i mars
1 rör regionens medverkan/initiativ i olika galor - finns
många områden som behöver uppmärksammas

Åtgärder
Alla personer, förutom sex, som vill ha svar har fått personliga svar och synpunkterna behandlas i respektive verksamhet. Detta bland annat beroende på att synpunkterna är inkomna sent under året.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter jan-dec 2019

Analys och eventuella åtgärder

Av de inkomna synpunkterna som hanterats av förvaltningen kan 42 inte klassas som positiva eller negativa utan är mer av förbättringskaraktär. Det är 18 negativa synpunkter och 2
positiva. Förbättringsförslagen är många och inom alla områden t ex, att upprätta en skatebordpark i Slite, att alla blommor på Almedalsveckan borde vara gotländska och förslag
vad Region Gotland kan göra för att motverka klimatförändringar: Det inkommer även
synpunkter av mer frågekaraktär såsom t ex varför vi serverar viss sorts mat. Samtliga synpunkter hanteras inom verksamheten och ger underlag för dialog och förbättring.
5.2

Delaktighet

Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som externt. Att utveckla
verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som framtidens förväntningar.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

För utveckling av verksamhet med regioninternt fokus sker dialog i forum som kunduppföljningsmöten, råd av olika slag som kvalitetsråd och upphandlingsråd, produktionsmöten,
leverantörsmöten, kommittéer, strategiska nätverk och samverkansmöten. Dessutom sker
dialog i dagliga möten och genom besök och avstämningar.
För utveckling av verksamhet med externt fokus sker dialog med en rad aktörer. Det handlar t ex om intresseföreningar, myndigheter, Uppsala universitet, företag, föreningar, organisationer och nätverk. Dialogerna sker i en rad olika former och forum och det kan t ex
handla om nätverksmöten, riktade gruppmöten, referensgrupper och utvecklingsgrupper
och olika råd.
Inom förvaltningen sker detta arbete med olika grad av planering och ett identifierat utvecklingsbehov är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet som också omfattar detta område.
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Under året beslutades att inrätta en samrådsgrupp för personer med funktionsnedsättning
inom regionstyrelsens verksamhetsområde. Första mötet sker i januari 2020.

6

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Regionstyrelseförvaltningen har en roll både i att leda, driva och utveckla det regionövergripande personalstrategiska arbetet och att också utveckla medarbetarområdet i den egna förvaltningen. I detta kapitel kommenteras både förvaltningens inre arbete och aktiviteter som
görs i det regionövergripande perspektivet.
6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

Majoriteten av förvaltningens medarbetare är motiverade. 92 procent upplever sitt arbete
som meningsfullt, 80 procent upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet och
76 procent ser fram emot att gå till arbetet. Samtliga värden inom området har gått fram
något jämfört med medarbetaruppföljningarna 2017 och 2018.
Aktiviteter som genomförts i verksamheterna utifrån tidigare medarbetaruppföljning som
syftar till att möjliggöra för medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling har bland annat varit att arbeta med att tydliggöra roller och ansvarsfördelning samt översyn av mötesstrukturer för att åstadkomma bättre samarbete. Aktiviteterna som genomförts bedöms ha
gett positivt effekt då värdena förbättrats sedan föregående mätningar.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå har under året genomförts ett antal insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt. Bland annat har tre löften för Region Gotland tagits fram, en grupp med kommunikation och HR från alla förvaltningar har skapats
för att planera och genomföra aktiviteter som syftar till att attrahera och behålla medarbetare utifrån ett koncernperspektiv. Under hösten påbörjades ett arbete med att implementera regionens arbetsgivarlöften.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En strategi för sociala medier kopplat till arbetsgivarvarumärket har utarbetats och ett arbete har påbörjats för att attrahera nya medarbetare genom sociala medier och gotland.se.
Ett antal mässor har genomförts med regionens medverkan, både på Gotland och på fastlandet. En ny redaktion för att samordna arbetsgivarkommunikation med samhällsinformation är på gång.
Vidare har arbeten med digital introduktion och skapande av en Pre-boardingprocess samt
att synliggöra regionens karriärvägar påbörjats, utöver detta har en förmånsbroschyr för
medarbetare i region Gotland tagits fram.
Regionens nya intranät är på plats, utbildningsinsatser har ägt rum under hösten, och implementering fortsätter under 2020.
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Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom området har haft en positiv utveckling under perioden, från
81 procent nöjda medarbetare 2017 till 83 procent nöjda 2019. Bedömningen är att förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Medarbetarna är fortsatt överlag nöjda med sina ledare. Drygt 80 procent av medarbetarna
upplever att cheferna visar förtroende för sina medarbetare och att de ges förutsättningar
att ta ansvar i sitt arbete. I 2017 års undersökning var ett utvecklingsområde att cheferna
inte visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser i tillräckligt hög omfattning. Glädjande har andelen positiva rörande uppskattning från chef ökat från 67 procent 2017 till 72
procent 2019.
Aktiviteter som genomförts inom området utifrån tidigare medarbetaruppföljning har
bland annat varit utformning av spelregler för en god arbetsmiljö samt översyn av mötesstrukturer. Exempel på andra aktiviteter har varit att träna på att ge och få feedback samt
att ge varandra tydlig återkoppling samt teambildningsaktiviteter.
De aktiviteter som genomförts bedöms har gett positiv effekt då värdena inom frågorna
har förbättrats.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

Utvecklingsuppdraget Ett Region Gotland har pågått hela året. Syftet är att få gemensam
organisationskultur för Region Gotland som ska bidra till intern stolthet, enhetlighet och
engagerade medarbetare. I slutänden ska det gynna medborgare, brukare, kunder, dvs dem
vi är till för. Arbetet har bland annat bestått av en kartläggningsfas för att utifrån det resultatet föreslå aktiviteter för en förflyttning mot önskat läge. Under hösten redovisades kartläggningen och arbetet med resultatet fortsätter i en genomförandefas under 2020.
Som en aktivitet i organisationskulturarbetet har en utbildning i förändringsledning för regionens chefer tagits fram under hösten. Ett antal chefer har genomfört utbildningen under
2019 och övriga chefer inom regionen genomgår utbildningen under 2020.
En reviderad ledarstrategi för region Gotland finns framtagen och har synkats med organisationskulturarbetet. En plan för implementering samt igångsättande av aktiviteter utifrån
strategin finns. Innehållet i chefsutbildningarna är uppdaterade utifrån strategin samt ett antal ytterligare utbildningar igångsatta utifrån delen i strategin som handlar om Byggstenar i
ledarskapet.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Dialoger förs kring hur resurserna kan användas på bästa sätt och vilket stöd cheferna behöver för att kunna utföra sitt arbete. För att utveckla information riktad till chefer skickar
HR-avdelningen ut ett informationsbrev via mejl till regionens chefer fyra gånger per år.
Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom området har gått framåt under perioden, från 75 procent
nöjda medarbetare 2017 till 78 procent nöjda 2019. Bedömningen är att förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

En majoritet av medarbetarna, 86 procent, är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som
förväntas av dem i sitt arbete. Däremot upplever endast 64 procent att arbetsplatsens mål
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följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jämfört med 2018 års temperaturmätning har frågan gått framåt med 5 procent-enheter, men är fortfarande att betrakta som ett utvecklingsområde.
Aktiviteter som genomförts utifrån tidigare medarbetarundersökning har bland annat varit
att tydliggöra roller och ansvarsfördelning, att arbeta med mål och roller, bland annat genom information och dialog om regionens mål, koncernledningsgruppens fokusområden,
avdelningens uppdrag och resultat samt ett medvetet arbete för ökad förståelse för rolltagande och verksamhet
Dialoger har också förts kring verksamhetsplanen. Vidare har arbete gjorts för att förtydliga
arbetsgruppers grunduppdrag samt upprättande av tydliga medarbetarkontrakt.
De aktiviteter som genomförts har till delar gett positiv effekt i resultatet på förvaltningsnivå. Medarbetarnas upplevelse av att veta vad som förväntas av dem i sitt arbete har
dock gått tillbaka lite, men har fortfarande ett mycket högt värde.
Samtliga nyanställda medarbetare och chefer bjuds in till en förvaltningsgemensam introduktion. För att förstärka chefsintroduktionen bjuds även nyrekryterade chefer in till en
särskild introduktion.
Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom frågeområdet har haft en positiv utveckling under perioden,
från 77 procent nöjda medarbetare 2017 till 79 procent nöjda 2019. Bedömningen är att
förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)

Bidrag till måluppfyllelse

Under perioden har det psykosociala arbetsmiljöindexet gått tillbaka marginellt, men är
fortfarande ett bra värde, och förvaltningens sjuktal klarar inte regionens målvärde om 4,5,
bedömningen är därför att förvaltningen delvis bidrar till måluppfyllelsen
6.4.1

Arbetsmiljö/sjuktal

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Förvaltningens sjuktal under perioden var 5,8, vilket innebär en liten ökning jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 5,6. Hälften av avdelningarna har ett sjuktal
över regionens målnivå om högst 4,5. Jämfört med föregående period ses en ökning av
sjuktalet framför allt vid avdelningarna kommunikation, kultur och fritid samt måltid.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid måltid (7,9) och försörjning (7,3) kvarstår,
bland annat beroende på såväl långtidssjukskrivningar som kortare sjukfrånvaro.
Arbetet inom måltid och städverksamheten är kvinnodominerat, fysiskt tungt och stressigt.
Åtgärder som genomförts för att minska sjuktalet har bland annat varit att förbättra den fy-
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siska arbetsmiljön genom att arbeta löpande med att åtgärda brister samt att utöka hjälpmedel, bra utrustning och arbetsredskap. Vid måltidsverksamheten har pooltjänst införts samt
köp av städ och tvättjänst förväntas ha en positiv effekt framåt.
Under perioden har en kartläggning av läget i måltidsverksamheten gjorts. Resultatet av
kartläggningen visar bland annat på en tung och stressig fysisk miljö där medarbetarna har
svårt att ta ut flextid eller ha ork för träning på sin fritid. Vilka åtgärder som ska vidtas utifrån kartläggningen är ännu ej beslutade. En kartläggning av läget vid försörjningsverksamheten kommer att påbörjas under våren 2020.
Vid kultur och fritid beror ökningen av sjuktalet bland annat på ökning av sjukskrivningar
>90 dagar. Rehabiliteringsutredningar pågår och kontakt med HR har tagits för att få stöd i
arbetet.
Vid kommunikationsavdelningen beror det höga sjuktalet både på kort- respektive långtidssjukfrånvaro. Ett flertal rehabiliteringsutredningar pågår i samverkan med HR. Möjliga faktorer som kan ha bidragit till det högre sjuktalet är förändringar i verksamheten och att
fortsätta arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är av vikt.
Förvaltningens pågående rehabiliteringsärenden har ökat jämfört med föregående år. Den
vanligaste orsaken för ett rehabiliteringsärende är långtidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro som rehabiliteringsorsak är också relativt vanlig och har ökat jämfört med föregående
år. De sjukdomstyper som är mest frekventa är fysiska sjukdomar, psykisk ohälsa samt infektion/förkylning. Infektion/förkylning är den sjukdomstyp som ökat mest jämfört med
föregående år. En stor majoritet av rehabiliteringsärendena bedöms övervägande inte vara
arbetsrelaterade.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har en föreläsningsserie kring livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt sömn genomförts under
perioden.
I 2019 års medarbetaruppföljning angav cirka 65 procent av medarbetarna att de har en
rimlig stressnivå i arbetet, respektive att de får stöd vid hög arbetsbelastning av sin chef. En
majoritet, 78 procent, får tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Cirka 60 procent anger att arbetsplatsen är fri från konflikter och att det är lätt att få saker
genomförda på densamma. Efter 2017 års uppföljning, då endast 49 procent av medarbetarna var av uppfattningen att arbetsplatsen var fri från konflikter respektive 61 procent att
det var lätt att få saker genomförda, har ett antal verksamheter arbetat med frågeställningarna, vilket gett resultat, men de är fortfarande utvecklingsområden på förvaltningen.
Psykosocial arbetsmiljöindex, var 74, vilket innebär en liten tillbakagång jämfört med 2018,
då värdet var 75, jämfört med 2017 har dock indexet ökat med 3 procentenheter och bedöms som ett grönt värde.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå pågår ett antal aktiviteter för att få ned sjuktalen och få friskare
medarbetare. En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy är framtagen och har gått vidare för politiskt beslut. Ett arbete pågår med framtagande och förankring av en regionövergripande
riktlinje för friskvård. Investeringar har genomförts i regionens gemensamma gym på Kor-
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pen genom inköp av utrustning. Vidare har företagshälsovårdsutbudet setts över och utvecklats i en mer proaktiv riktning. Samarbeten med andra aktörer som Försäkringskassan
har skett kontinuerligt.
Utbildningar inom området har skett löpande, bland annat en satsning på Det svåra samtalet som chefer och nyckelpersoner fått möjlighet att ta del av. Föreläsningar kring vad det
innebär att vara anställd i Region Gotland, dvs regler och riktlinjer samt hur vi tillsammans
bidrar till en god arbetsplats och arbetsmiljö, har genomförts ett flertal gånger vid olika arbetsplatser och fortsätter under 2020.
Under året har medel för tidig lokal omställning från Omställningsfonden motsvarande
cirka 4,5 mnkr fördelats ut till förvaltningarna, medlen har använts till kompetensutveckling
samt stöd vid ohälsa.
6.4.2

Jämställdhet

I jämställdhetsplanen finns ett antal aktiviteter beslutade inom områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor. Nedan beskrivs delar av förvaltningens arbete under 2019.
Jämställdhetsplanen har gåtts igenom vid arbetsplatsträffar. Vid tillsättning av tjänster försöker arbetsgivaren i möjligaste mån att tillgodose önskemål utökning av sysselsättningsgrad för de medarbetare som så önskar för att minska antalet oönskade deltider. Ett arbete
med att förbereda inför heltid som norm pågår.
I samband med analys av lönekartläggningen har yrkesgrupperna bibliotekarie och receptionist/telefonist ansetts haft ett lägre löneläge i jämförelse med andra likvärdiga befattningar, varför de prioriterades i lönerörelse 2019. Satsningen på receptionist/receptionist
bedöms ha gett effekt, däremot kommer en fortsatt satsning på bibliotekarier utifrån jämställdhet att göras i lönerörelse 2020 tillsammans med badvaktmästare och chefer inom
måltidsverksamheten.
Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som revideras årligen vid medarbetarsamtalet. Utvecklingsplanen ska innehålla insatser såsom utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter som kan bidra till att medarbetaren har den kompetens som
behövs för att möta framtidens krav.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

82 procent av medarbetarna upplever att det fungerar bra att förena arbete med föräldraskap på arbetsplatsen. För att öka möjlighet att kombinera föräldraskap med arbetet förs
bland annat dialoger kring mötesstrukturer.
Få känner sig diskriminerade på arbetsplatserna, i medarbetaruppföljningen 2019 angav 94
procent att arbetsplatsen var fri från diskriminering, 2018 var värdet 91. Vidare vet 89 procent vem de ska vända sig till om de blivit utsatta för, eller ser någon annan bli utsatt för,
kränkande särbehandling, 2018 var resultatet 87 procent.
Efter 2018 års medarbetaruppföljning uppmanades samtliga chefer att informera sina medarbetare om vilket stöd som finns att få för den som utsätts för kränkande särbehandling
samt vart man vänder sig, vilket kan vara en faktor till att kunskapen hos medarbetarna
ökat något.
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Medarbetarundersökning 2019

Regionstyrelseförvaltningen hade en mycket bra svarsfrekvens, 88 procent av medarbetarna
besvarade medarbetarenkäten. Årets resultat visar att samtliga index är gröna, vilket innebär
något förbättrade resultat jämfört med föregående stora medarbetarundersökning 2017.
Förvaltningen har en stor andel engagerade medarbetare, det finns också en energi och tydlighet. Medarbetarna upplever framför allt en förbättrad teameffektivitet. Även områdena
ledarskap och hållbart medarbetar engagemang har gått framåt något samtidigt som den
psykosociala arbetsmiljön backat något. På frågan kring hur troligt det är att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän har förvaltningen förbättrat sitt
resultat jämfört med föregående år.
Förvaltningens utvecklingsområden rör framför allt konflikter på arbetsplatsen, om det är
lätt att få saker genomförda samt att få regelbunden feedback av sin chef.
De största förbättringarna jämfört med uppföljningen 2018 rör arbetsfördelningen på arbetsplatsen, uppföljning av arbetsplatsens mål samt att lära sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.
Enkätresultatet ger en god grund för fortsatt utveckling och handlingsplaner utifrån 2019
års undersökning är under framtagande i samtliga verksamheter.
6.6

Rekryteringsutmaningar

En uppdaterad kompetensförsörjningsplan som är kopplad till regionens övergripande plan
finns. De aktiviteter som genomförts under årets för att klara rekryteringsutmaningarna är
bland annat att arbeta med lönebildning med syfte att kunna behålla, attrahera och rekrytera medarbetare. Flera av förvaltningens yrkesgrupper bedöms vara svårrekryterade på
grund av löneläget, såsom t ex seniora kommunikatörer och HR-specialister
För att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare behöver
förvaltningen erbjuda mera konkurrenskraftiga löner till bland annat nämnda grupper. I lönerörelse 2019 genomfördes särskilda satsning gentemot vissa svårrekryterade grupper och
förvaltningen kan konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats genom satsningen.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En intern rekryteringsutbildning har genomförts för en förbättrad och mera kvalitetssäkrad
process. Andra aktiviteter som vidtagits är en breddad rekryteringsprocess med fokus på att
sprida annonser till potentiella sökanden samt marknadsföring av verksamheter genom att
synas i olika sammanhang. Övriga aktiviteter som pågått under året är att arbeta med arbetsmiljö, engagemang, digitalisering och effektivisering av processer samt rätt använd
kompetens, vilket ska bidra till mera attraktiva och meningsfulla uppdrag.
Att ta emot praktikanter och praoelever ingår i regionens strategiska kompetensförsörjningsplan för att på sikt attrahera ny kompetens. Under året har förvaltningen vid två tillfällen tagit emot högstadieelever, vilka genomfört en praovecka i grupp vid fem olika verksamheter, dvs gruppen har prao gemensamt en dag per verksamhet. Under hösten påbörjades planeringen inför ytterligare två prao-tillfällen under våren 2020 .
För att ytterligare stärka sina anställningar i regionen har 13 medarbetare från städ- respektive måltidsverksamheten under hösten påbörjat att ta B-körkort, en satsning som finansieras via medel från Omställningsfonden.
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Förberedelser inför Heltid som norm har pågått under perioden utifrån framtagen handlingsplan inom områdena organisation, bemanning, delaktighet samt arbetsmiljö. Vid samtliga rekryteringar eller förändringar gällande bemanning strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar.
Förvaltningen och kommunal har tillsammans bjudit in arbetsplatsombud och skyddsombud till information och dialog. Vidare har regionens projektledare för heltidsresan bjudits
in för att informera och ha dialog vid försörjnings- respektive måltidsavdelningens ledningsgrupper. En workshops är genomförd för samtliga medarbetare vid måltid med syftet
att ta konkreta steg mot heltid som norm, belysa, besvara och överkomma eventuella problem eller hinder som kan uppkomma vid införandet av heltid. Måltidsverksamheten ska
också, som en av flera pilotverksamheter i regionen, ingå i projektet kring strategisk bemanning och resursoptimering under 2020.
Som en del av resultatet med Heltidsresan kan ses att antalet medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad vid städenheterna har minskat med fem jämfört med föregående år,
vid måltidsverksamheten har antalet dock ökat med två. Vidare har den genomsnittliga
sysselsättningsgraden, både för totalt antal anställda samt för deltidsanställda, ökat något
vid ovan avdelningar jämfört med föregående period.
I årets medarbetarundersökning gick indexet Attraktiv arbetsgivare fram från -17 till -11,
vilket är ett av de bättre värdena i regionen. Värdena varierar stort mellan avdelningarna.
Vad som driver ambassadörerna, dvs de medarbetare som angav att det är mycket troligt
att de skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän, är bland annat att
de känner sig stolta över att arbeta i regionen, känner sig respekterade av sin chef och får
också stöd av sin chef när det behövs. Kritikerna, dvs de som inte kan rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän, anger bland annat lågt löneläge och ständiga besparingar som anledningar.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå har HR-avdelningen en projektledare centralt som samordnar
förvaltningarnas delprojekt i Heltidsresan. I arbetet med heltidsresan finns också en samordning till projektet Norma som handlar om breddad rekrytering och projektet som är under uppstart kring strategisk bemanning och resursoptimering.
6.7

Ledarskap

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Enligt höstens genomförda medarbetaruppföljning är 86 procent av förvaltningens chefer
nöjda och engagerade, vilket är ett förbättrat resultat jämfört med 2017 års undersökning
då engagemanget/nöjdheten var 82 procent. Cheferna upplever att de har ett meningsfullt
arbete, är motiverade i arbetet och är också stolta över att arbeta i regionen. De är insatta i
arbetsplatsens mål och vet hur verksamheten bidrar till att nå de övergripande målen. Det
främsta utvecklingsområdet är framför allt en rimlig stressnivå i arbetet.
För att möjliggöra ett hållbart ledarskap för både enhetschefer och avdelningschefer, t ex
genom färre antal underställda medarbetare och/eller mera renodlat processansvar, har fyra
nya enheter bildats under perioden; enheterna ekonomi och upphandling respektive kommunikation och kansli har delats upp i två enheter, vidare har en kulturenhet samt ett regionkansli bildats. Under hösten 2018 genomfördes en omorganisation vid avdelningen kvalitet och digitalisering, där ytterligare en enhet bildades. Totalt har följaktligen 5 nya enheter
bildats sedan 2018.
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Förvaltningens enhetschefer hade föregående år i snitt 25 månadsanställda medarbetare, nu
är genomsnittet 20 medarbetare per chef. Antalet medarbetare varierar relativt mycket beroende på vilken typ av verksamhet chefen har ansvar för.
Andra åtgärder som genomförts för ett hållbart ledarskap är dialoger kring arbetsmiljö, arbetsbelastning, omfördelningar och omprioriteringar samt kollegiala utbyten för att samla
kompetens och kunskap. Arbete pågår för att skapa bra strukturer för ledningsgrupper och
stöd till chefer i syfte att utveckla rationella rutiner och processer som stöd i ledningsarbetet samt för strategiskt tänk. Vidare har livsstilsföreläsning kring återhämtning genomförts för en av avdelningarnas chefer och dess stödfunktioner
6.8

Lönebildning

För att underlätta rekryteringen av bristyrken gjordes i lönerörelse 2019 satsningar mot
upphandlare, HR-specialister, löneassistenter, kommunikatörer, samt handläggare vid överförmyndarnämndens kansli. Sedan satsningen genomfördes i början av året har rekryteringar av HR-specialist, kommunikatör samt löneassistent genomförts med lyckat resultat.
För att få än bättre effekt behöver lönesatsningarna på svårrekryterade yrkesgrupper fortsätta.
För att nå ökad jämställdhet prioriterades bibliotekarier och receptionist/telefonist i årets
lönerörelse. I 2019 års lönekartläggning kan noteras att satsningen på receptionist/telefonist gett effekt, dock kommer en fortsatt jämställdhetssatsning gentemot bibliotekarier att
fortsätta under 2020.
En analys och diskussion kring prioriteringsbehov i lönerörelse 2021 har påbörjats.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå genomförs lönekartläggningar årligen efter varje löneöversyn
och samtidigt görs även en sammanställning av hela regionens yrkande på lönebudget för
bristyrkessatsningar och jämställdhet, detta lyfts sedan till budgetberedningen. Vidare har
utbildningar i lönebildning genomförts för chefer inom ett antal förvaltningar, utbildningarna för övriga förvaltningar kommer att genomföras löpande.
6.9

Personalvolym

Under perioden har det totala antalet månadsanställda vid förvaltningen ökat med åtta jämfört med föregående period, av dessa är fyra tillsvidareanställningar och fyra tidsbegränsat
anställda.
Ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare beror främst på tillfälliga dubbelanställningar, men också på satsningen på ett beslutsstödsystem i regionen

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Då antalet månadsanställda överstiger antalet årsarbetare med en, torde detta innebära att
antingen sysselsättningsgraden minskat för befintliga medarbetare alternativt att nyanställda
medarbetare anställts in på en lägre sysselsättningsgrad.
Den faktiskt arbetade tiden har ökat med totalt åtta månadsanställda medarbetare, av dessa
har den arbetade tiden för tillsvidareanställda årsarbetare ökat med nio och för tidsbegränsat anställda minskat med en. Ökningen av den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda
harmonierar relativt väl med ökningen av antalet anställda årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden för timanställda har under perioden ökat med en årsarbetare.
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Personalkostnaderna för regionstyrelseförvaltningen har ökat med 5,2 procent under januari-december förhållande till samma period 2018. Den faktiskt arbetade tiden har för
samma period ökat med cirka 9 årsarbetare. Utöver effekt av löneöversyn så uppskattas
förvaltningens volymökning till 2 procentenheter. Vilket följer mönstret i tidigare analys.
Totalt antal anställda (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-12-31
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

635

631

4

45

41

4

680

672

8

Antal årsarbetare (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-12-31
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

603

595

8

41

41

-1

644

637

7

Faktiskt arbetad tid timmar
Motsvarande period
föregående år

2019 jan - dec
Tillsvidareanställda

Diff. (procent)

888 672

870 699

2

Visstidsanställda

66 009

68 527

-4

Timavlönade

76 849

74 971

3

1 031 530

1 014 196

Totalt

7

2

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Resultat

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på ytterligare sänkta kostnader.
Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 20172019. För 2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget.
Årets överskott återfinns främst i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare samt
förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnadsbudgeten och hyresbudgeten. Vidare återfinns överskott i verksamheten i form av löner och andra verksamhetskostnader. Överskotten har parerat kostnadsförda förstudier i exploateringsprojekt och
satsningar som beslutsstödsystem.
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Förvaltningen redovisar 2019 en nettokostnadsutveckling på 5,0 procent i jämförelse med
föregående år. Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018 års utfall en nettokostnadsutveckling med 8,6 procent. Resultatet blev 3,6 procentenheter lägre.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Netto

Budget
-417 875
348 115
2 115
403 246
335 601

Helår 2019
Utfall
-448 948
346 152
2 081
429 244
328 529

Resultat
+31 073
+1 963
+34
-25 998
+7 072

Avskrivningar
Internränta
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

25 458
1 253
0
110
-362 422
0

20 848
1 059
-3
166
-362 422
-11 823

+4 610
+194
+3
-56
0
+11 823

7.1.1

Resultat per avdelning

Nedan redovisas resultat per avdelning. Efter tabellen ges en kort förklaring. I bilaga 5 redovisas respektive avdelnings verksamhetsberättelse som ger en mer utförlig bild.
Avdelning
(mnkr)

Budget
2019

Utfall
2019

Resultat

Årsprognos
delår 2

Besparing
2019

Besparingskrav 2020

Kvalitet & digitalisering

47,4

45,2

+2,2

+/-0

-2,0

-0,7

HR

51,2

50,1

+1,1

+0,5

-1,0

-1,0

Måltid

0

-2,0

+2,0

+1,0

-1,0

-1,0

Försörjning

0

-0,8

+0,8

+1,8

-1,0

-1,5

Ekonomi

41,1

42,3

-1,2

-0,8

-1,0

-0,5

Kommunikation

14,8

14,9

-0,1

-0,2

-1,0

-0,2

Regional utveckling

29,2

30,3

-1,1

-0,5

-1,0

-0,5

111,9

111,9

+/-0

+0,5

-7,0

-0,7

66,8

58,7

+8,1

+5,3

-1,0

-0,4

362,4

350,6

+11,8

+7,6

-16,0

-6,5

Kultur- och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt RSF
Tabell 4: Resultat per avdelning

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Kvalitet & digitalisering (+2,2 mnkr)

Avdelningen redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. I huvudsak förklaras överskottet av svårigheter att kunna installera och driftsätta WiFi i den utsträckning som planerats då externa
konsulter inte haft resurser tillgängliga beroende på dagens byggboom. Värt att notera är att
inom resultatet har avdelningen hanterat minskade intäkter för återlämnade datorer från
UAF samt haft ökade kostnader för digitaliseringssatsningar.
HR (+1,1 mnkr)

Avdelningen visar ett överskott på 1,1 mnkr. Det är till stor del två poster som utgör överskottet. Den ena är facklig tid, här läggs til stor del besparingen för 2020. Den andra avser
personalkostnader. Under flera år har personalomsättningen varit hög. Överskottet består
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till stor del av glapp mellan ersättningsrekryteringar och korttidsfrånvaro som ej ersatts.
Denna problematik behöver hanteras så att de medarbetare som finns på plats överbelastas.
I årets resultat har även särskilda HR-satsningar hanterats inom avdelningens ekonomi.
Måltid (+2,0 mnkr)

Avdelningens överskott på 2,0 mnkr är en effekt av försenade ombyggnationer +0,6 mnkr,
överskott på personalkostnader +1,0 mnkr samt lägre verksamhetskostnader +0,3 mnkr.
Livsmedelskostnaderna uppgår till 39 mnkr vilket är 3,5 mnkr mer än budgeterat samtidigt
visar intäkterna ett överskott i motsvarande nivå.
Försörjning (+0,8 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett plusresultat med 0,8 mnkr. Överskott finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel och varuförsörjning, +1,4 mnkr och fordon
+0,4 mnkr. Vaktmästeriet redovisar ett underskott på -1,0 mnkr varav regionens samlade
portokostnader står för -0,8 mnkr. Städverksamheten redovisar för första gången ett
mindre underskott.
Ekonomi (-1,1 mnkr)

Verksamhetsmässigt håller sig avdelningen inom budget. Avvikelsen på -1,1 mnkr för 2019
beror på att kostnaderna för licenser och införande av beslutstöd samt att kostnader för
konsultstöd i processen kring trafikupphandlingen hanterats inom avdelningen. Utan dessa
kostnader skulle resultatet för avdelningen sluta på ett överskott på knappt två miljoner.
Kommunikation (-0,1 mnkr)

Avdelningens resultat 2019 blev -0,1 mnkr, ett underskott som i huvudsak förklaras av
merkostnader i samband med flytten av regionupplysningen i Hemse.
Regional utveckling (-1,1 mnkr)

Avdelningens underskott på -1,1 mnkr beror i huvudsak på effekter av förändrad lagstiftning. Numera ska förstudier i exploateringsprojekt redovisas som driftkostnad. Tidigare har
dessa utgifter ingått i exploateringsbudgeten. Under året har avdelningen därför belastats
med 3,4 mnkr för förstudier samt 1,3 mnkr för utrangering av tidigare utredningar. Denna
kostnadsökning har till stor del kunnat balanseras av en intäktsredovisning av erhållna statsbidrag för regionens arbete med att hantera samhällsstörningar. Utöver detta har avdelningen hanterat en obudgeterad kostnad för kommunal subvention för drift av ett trygghetsboende 0,6 mnkr.
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Kultur- och fritid (+/- 0 mnkr)

Avdelningen som helhet redovisar ett nollresultat. Fritidsverksamheten redovisar +0,2
mnkr, kulturverksamheten redovisar ett mindre underskott på -0,4 mnkr, biblioteksverksamheten uppvisar ett underskott på -1,4 mnkr vilket hänförs till Almedalsbiblioteket. Utöver detta redovisas i den gemensamma verksamheten ett överskott på +1,6 mnkr. Överskottet i gemensam verksamhet beror på etableringsersättning för nyanlända som i huvudsak erhålls för att täcka merkostnader främst inom bibliotek och annan kulturverksamhet.
Ersättningen motsvarar i stort redovisade underskott för dessa verksamheter.
Förvaltningsgemensamt (+8,1 mnkr)

Under förvaltningsgemensamt redovisas ett flertal olika verksamhetskostnader. Det samlade resultatet uppgår till +8,1 mnkr. I huvudsak beror överskottet på förseningar i investeringar som lett till överskott i förvaltningens kapitalkostnadsbudget +4,0 mnkr och att näringslivsanslaget inte nyttjats fullt ut +2,2 mnkr. Positiv avvikelse redovisas även för parti-
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stöd (ungdomsdel) +0,5 mnkr, diverse medlemskap +0,1 mnkr, semesterlöneskuldsförändring +0,4 mnkr samt mindre överskott beroende på personalrelaterade orsaker. Förvaltningens nyinrättade kanslienhet redovisar ett nollresultat.
7.1.2

Kostnads- och intäktsanalys per kostnadsslag

Nettokostnadsutveckling

Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018 års utfall en nettokostnadsutveckling med 8,6 procent. Detta till följd av det stora överskott, + 24,4 mnkr, som förvaltningen
redovisade 2018. I samband med delårsrapporterna gavs nämnderna i uppdrag att hålla
nere nettokostnadsutvecklingen. Anpassningar har gjorts utifrån detta uppdrag och för att
förbereda verksamheten inför kommande års budgetförutsättningar. Förvaltningen redovisar 2019 en nettokostnadsutveckling på 5,0 procent i jämförelse med föregående år, dvs 3,6
procentenheter lägre än vad budgeten tillät. Nettokostnaden 2018 uppgick till 334 mnkr att
jämföras med 351 mnkr 2019.
Personalkostnader

Personalkostnadsutvecklingen 2018 till 2019 uppgår till +5,2procent, från 329 mnkr till 346
mnkr. I årets lönerevision var löneutvecklingen 3,1procent. Den faktiska arbetade tiden har
för samma period ökat med ca 9 årsarbetare vilket motsvarar en ökning på 2 procent. Kostnaderna för sjuklön har stigit vilket även syns i förvaltningens sjuktal. Semesterlöneskulden
minskade för andra året i rad och är nu 22,3 mnkr att jämföras med 22,7 mnkr vid förra
årsskiftet. Personalkostnaderna i förhållande till budget redovisar trots kostnadsökningen
ett överskott på 2,0 mnkr.
Övriga kostnader

En stor del av regionstyrelseförvaltningens budget avser bidrag till näringsliv, föreningar
och kultursamverkan. I budget 2019 hade 69,4 mnkr avsatts till detta. Utfallet blev 66,2
mnkr, ett överskott på 3,2 mnkr jämfört med budget. Näringslivsanslaget redovisar ett
överskott på 2,2 mnkr och partistödet till ungdomspartierna 0,5 mnkr. Inom kultur och fritidsverksamheten är det fram för allt stödet till föreningsägda samlingslokaler som uppvisar
överskott, 0,5 mnkr.
Utbildnings- och resekostnaderna är något lägre i år. Under året har 6,8 mnkr används
till detta jämfört med 7,1 mnkr under 2018.
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Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 18,8 mnkr jämfört med 14,6 mnkr föregående år. Kostnadsökningen hänförs framför allt till pågående arbete med organisationskultur, digitalisering, införande av beslutsstödsystem, externfinansierade projekt samt förstudier vid exploateringsprojekt. Den nya kommunala redovisningslagen ställer krav på att
förstudier i exploateringsprojekt numera redovisas som driftkostnad. Detta har påverkat
konsultkostnaderna med 1,8 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 39,0 mnkr att jämföras med 37,0
mnkr föregående år. Kostnadsökningen beror både på prisutveckling, ökad andel ekologiska livsmedel samt ökad volym.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 3,2 mnkr från 69,8
mnkr till 66,6 mnkr. Minskningen mellan åren beror på teknikförvaltningens hyresjustering
till följd av införande av komponentavskrivning samt sänkt internränta. I jämförelse med
budget redovisas ett överskott på 0,9 mnkr, detta bland annat till följd av förseningar och
senareläggning av ombyggnation av kök.
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Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger något högre än föregående år, 21,9
mnkr jämfört med 19,6 mnkr. I förhållande till budget, 26,7mnkr, redovisas +4,8 mnkr i
avvikelse. Kostnaderna för avskrivning och internränta beräknas öka i takt med att förvaltningen genomför investeringar.
Intäkter

Förvaltningen har stora avvikelser mellan budget och utfall vad gäller intäkter. Utfallet 2019
uppgår till 449 mnkr att jämföras med 431 mnkr föregående år. I förhållande till budget redovisas ett överskott på 31 mnkr. Den stora avvikelsen mellan budget och utfall förklaras
av att större projekt med extern finansiering inte budgeterats samt att intäkterna för resultatenheterna ökat till följd av ökad volym. Detta gäller framför allt inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
7.1.3

Summering av besparingspaket 2017-2019

En relativt stor del av regionens samlade besparingsprogram 2017-2019 riktades mot intern
service och administration. Regionstyrelseförvaltningens del uppgick, inklusive kultur och
fritid, till 60 mnkr. Detta motsvarar en kostnadssänkning på närmare 8 procent. Att redan
initialt få hela betinget fördelat över en längre tidshorisont har underlättat planeringen och
förutsättningarna att få genomslag.
Den interna fördelningen av besparingen utgick från en rimlighetsbedömning av förvaltningsledningen och fördelades sedan efter beslut i regionstyrelsen per avdelning och år.
De besparingsåtgärder som genomförts har i huvudsak handlat om:
•
•
•
•
•

förändringar i utbud
sänkta ambitionsnivåer
fokus på samordning och samarbete
ökad standardisering och förändrade arbetssätt, genom exempelvis digitalisering
sänkta bidragsnivåer

Ekonomiskt har förvaltningen klarat besparingarna men en viss oro föreligger inför kommande års besparingar. En farhåga är att det utrymme som behövs för satsningar som kan
ge framtida effektiviseringar nu är borta. Detta samtidigt som exempelvis verksamhetsutveckling genom digitaliseringen i koncernen ses som en möjlighet att uppnå besparingarna.
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Då besparingsarbetet och införande av nya arbetssätt fortfarande pågår är det i vissa avseenden svårt att förutse effekter på lite längre sikt. En av de frågor som diskuterats mest under åren är det förändrade stödet till första linjens chefer främst gällande ekonomi och HR.
Övriga förvaltningar har tydligt signalerat att man är oroad över minskningen av stödresurser. Man är nöjd med innehållet i de tjänster som erbjuds men ser att behovet av stöd är
större än det som kan erhållas. För att mildra effekterna har bland annat beslutsstödsystem
införts och kraven på antal månadsrapporter från nämnd till regionstyrelsen minskat.
Internt inom regionstyrelseförvaltningen har besparingarna lett till en obalans mellan uppdrag och resurser. Ytterligare kraft behöver läggas på att etablera nya arbetssätt. Detta för
att på bästa sätt tillgodose verksamheternas behov i balans med en god arbetsmiljö.
Andra effekter som märks är bland annat minskad städfrekvens i administrativa lokaler, avveckling av tryckt informationsmaterial som medför minskad synlighet för Region Gotland
framför allt för grupper som inte har digitala kanaler. Neddragen service i form av support
och öppettider, ändrade taxor och förändring av vissa bidrag.
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Investeringar

Investeringsbudgeten, inklusive kompletteringsbudget, uppgick 2019 till 175,7 mnkr. Under
året har totalt 45,6 mnkr överflyttats till tekniska nämnden vilket betyder att budgeten i
bokslutet uppgår till 130,1 mnkr. Utgifterna under året uppgår till 21,5 mnkr. Fördelning
per investeringstyp framgår av nedanstående tabell. En mer detaljerad investeringsrapport
per projekt framgår av bilaga 4.
Investeringstyp (tkr)

Budget

Pott
IT-investeringar
Ombyggnation kök
Landsbygdsutveckling
Kultur och fritid
Summa
Exploatering
Försäljningsomkostnader fastigheter*
Försäljningsomkostnader exploatering*
Summa RSF totalt

3 400
28 526
7 100
4 000
15 837
58 863

Överfört
till TN
0
0
-3 400
0
-15 799
-19 199

Budget efter
överföring
3 400
28 526
3 700
4 000
38
39 664

Utfall
3 284
17 988
0
0
38
21 310

Kvar av
budget
116
10 538
3 700
4 000
0
18 354

116 875
0

-26 379
0

90 496
0

0
153

90 496
-153

0

0

0

75

-75

175 738

-45 578

130 160

21 538

108 622

Tabell 5: Investeringar
*) Regleras mot försäljningsinkomst.

Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid, försörjning och kultur och fritidsverksamheterna.
IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Vidare planeras utveckling av E-tjänster, digital långtidslagring och utbyggnad av trådlösa
nät.
Ombyggnation kök

Under året har investeringsbudget motsvarande 3,4 mnkr överflyttats till tekniska nämnden. Detta avser ombyggnation av Wisby gymnasiets-, Gråboskolans- och Terra Novaskolanskök. Kvarvarande medel avser mottagningskök 1,2 mnkr, Strandgärdets kök 2,2 mnkr
och Södervärnskolans kök 0,3 mnkr.
Landsbygdsutveckling

Iordningställande av cementplattan i Hemse ishall beräknas ske först 2020.
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Kultur och fritid

För upprustning av Hemsebadet har avsatts 15,5 mnkr. Genomförandet kommer enligt nu
gällande planering ske 2020. Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i Roma
i april. I december öppnades även Slite bibliotek och på tur står Hemse.
Exploatering

Under året har investeringsmedel, uppgående till 26,4 mnkr överförts till tekniska nämnden
för Visborg, Brodösen och Järnvägen Södercentrum. Kvarvarande medel för exploatering
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uppgår till 90,5 mnkr. Vad gäller övriga projekt så pågår vissa förstudier. Kvarvarande medel, budgeterade hos regionstyrelseförvaltningen kommer begäras i kompletteringsbudget.
Tekniska nämnden hanterar eventuell kompletteringsbudget för överflyttade medel.
7.3

Ekonomi (mål 27-32)

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella och mål 27-30 samt 32
avser regionen som helhet och följs upp centralt. Indirekt arbetar förvaltningen mot målen
kring ekonomi och årets resultat. Detta bland annat utifrån arbetet som skett med kostnadssänkningar.
Mål 31, Regionens materiella tillgångar ska vårdas, är av annan karaktär och ska följas upp
av nämnden.
Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Under 2019 har ett antal aktiviteter pågått i syfte att bidra till måluppfyllelsen. Dessa syftar
bland annat till att få tydlighet i processerna.
I arbetet med att ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning,
förvaltning, avyttring har arbetats med att skapa samsyn. Detta genom regelbundna träffar
inom lokalförsörjningsgruppen. Gruppen har bland annat gått igenom alla bebyggda fastigheter för statusuppdatering och kunskapsdelning. Gruppen har också arbetat med bedömning kring framtida användning alternativt avyttring av tomställda lokaler. Uppdraget har
hamnat på lägre prioritet efter uppdraget med att se på möjligheterna att minska lokalkostnaderna som en del i effektiviseringsprogrammet.
Riktlinjer för investeringsprocessen har implementerats. Information har getts till teknikförvaltningens projektavdelning, ekonomichefsnätverket samt koncernledningsgruppen.
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Projektet med införandet av kategoristyrning av upphandling har avslutats och har gått in i
ordinarie strategiskt upphandlingsarbete.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

1.

God folkhälsa

X

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

X

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

X

X

X

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

X

X

X

12. Ett gott näringslivsklimat

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

10. God tillgång till vuxenutbildning

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

14. Utveckla Gotland som ekokommun

X

X

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

X

X

X

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

X

X

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP
X

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

X

X

X
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32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Perspektiv: Samhälle

Förvaltningen påverkar utvecklingen av det Gotländska samhället på flera olika sätt genom
arbete inom ordinarie grunduppdrag. Förvaltningen har också identifierat utvecklingen av
det Gotländska samhället som ett prioriterat utvecklingsområde framåt. För året finns en
rad prioriterade aktiviteter där flertalet tydligt är kopplade till de regionala målen i styrkortet
men där ett fåtal också prioriteras för att säkerställa utvecklingen i grunduppdraget.
Avser mål: 1-18
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Leda och driva processen att ta fram förslag till regional utvecklingsstrategi/RUS

X

Revidera varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland samt sätta arbetsformer för genomförande och utveckling av turism-, besökare- och inflyttarverksamhet

X

Utveckla och förankra ny vision för Almedalsveckan

Genomförd

X

Avser mål: 1 God folkhälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla beredskapsförmåga och civilt försvar i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap och Länsstyrelsen genom att etablera en
beredskapsorganisation

X

Ta fram program för god och jämlik hälsa

X

Påbörja uppföljning och ev revidering av mat- och måltidspolicy

X

Genomförd

Avser mål: 2 Gotlänningarna känner sig delaktiga
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Driva genomförande av handlingsplan för ökad delaktighet genom tillgänglighet och medborgardialog.

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 3 Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad
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Följa upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 5 Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Införa ”meröppna bibliotek” för att öka tillgängligheten under obemannade tider

Påbörjad

Genomförd

X
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Genomföra projektet ”Stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra biblioteken för
fler

X

Genomföra projektet ”Digital först” för att stärka egna kompetensen att möta
medborgarnas behov

X

Genomföra projektet ”Bokstart” för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos barn

X

Starta processen för ny kulturplan 2021

X

Implementera filmstrategin

X

Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program

X

Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar

X

Genomföra översyn av konsulentorganisationen

X

Införa kulturgaranti för barn

X

Avser mål: 6 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla koncept rörande servicepunkter i enlighet med strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Genomförd
X

Ta fram handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby

X

Avser mål: 7 Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ta fram process och styrdokument för köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning

Genomförd
X

Ta fram plan och riktlinjer för bostadsförsörjning

X

Avser mål: 11 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna avseende koncessionstrafiken
inför nästa upphandling

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 12 Ett gott näringslivsklimat

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Utveckla kvalitetssäkrade berednings- och beslutsprocesser avseende projektoch företagsstöd

Påbörjad

Genomförd

X
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Avser mål: 14 Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas handlingsplaner
inom miljöprogrammet

X

Påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta öka andelen
ekologiska och närproducerade livsmedel

X

Genomförd

Avser mål: 15 Ställa om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart energisystem

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 16 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Aktivt bidra i samarbetet Blått centrum Gotland

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 17 Gotlands klimatavtryck ska minska
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla ekonomimodell för ökad användning av digitala mötesformer inom
Region Gotland

X

Meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska måltider, minskad andel
kött och ökad ekologiska och närproducerade livsmedel

X

Ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan för att minska
svinn

X

Genomförd

Avser mål: 18 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomföra dubbel markanvisning

X

Ta fram ny översiktsplan för Gotland

X

Genomförd

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Perspektiv: Verksamhet

Förvaltningen påverkar utvecklingen av verksamheten på flera olika sätt genom arbetet
inom ordinarie grunduppdrag. För att bidra till måluppfyllelse i styrkortets verksamhetsperspektiv arbetar förvaltningen med prioriterade aktiviteter inom utvecklingsområdena koncernstyrning, stöd och service till övriga förvaltningar och också kvalitet i den egna förvaltningen. De flesta aktiviteterna går tydligt att relatera till målen i styrkortet. För att säker-
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ställa utveckling inom förvaltningens grunduppdrag och koncernledningsgruppens prioriterade områden drivs också ett antal prioriterade aktiviteter utöver de som direkt relaterar till
målen i styrkortet.
Avser mål: 19-22
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga styrande dokument
inkl modell för framtagande, implementering, revidering och uppföljning

X

Beskriva förutsättningar och ta fram plan för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar

X

Etablera regionkansli med processansvar för informationshantering

X

Implementera beslutsstödsystem

X

Säkerställa att modell för objektsförvaltningen tillämpas inom Region Gotland

X

Arbeta fram ett nytt program för ekonomisk stabilitet i regionen, 2020-2022

X

Implementera förändrad planeringsprocess

X

Ta fram nya mål i styrkortet för mandatperioden

X

Kartlägga processer inom HR för att effektivisera, digitalisera och kvalitetshöja
stödet

X

Ta fram riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Ta fram arbetssätt för att involvera de vi är till för i utvecklingen av vår verksamhet

X

Processkartlägga prioriterade områden för fortsatt digitalisering och effektivisering

X

Driva planerade redan beslutade ombyggnationer kök

X

Ta fram en uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga kvarvarande ombyggnationer av kök utifrån inriktningen i tidigare kostutredning.
Implementera den regionala mat- och livsmedelsstrategin

X
X

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning

X

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Utvärdera gällande finansieringsmodell samt föreslå ev förändringar

X

Ta fram systemförvaltningsplaner för samtliga förvaltningsobjekt

X

Ta fram förvaltningsgemensam kommunikationsplan

X

Säkerställa informationsredovisning för förvaltningen

X

Säkerställa digital nämndhantering vid överförmyndarnämndens kansli

X
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Avser mål: 19 God tillgänglighet till region Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Utveckla kundtjänstfunktionen i Region Gotland genom ökad samverkan
(kundtjänstråd) och gemensamma riktlinjer

X

Införa ”mina sidor” för medborgare

X

Införa ”mina meddelanden” för digital kommunikation med medborgarna

X

Revidera Servicepolicy för Region Gotland

X

Förstärka kommunikation intern och extern med Region Gotland som avsändare genom fortsatt utveckling av en gemensam grafisk profil

X

Ta fram strategi för sociala media 2019

X

Utvärdera KIB-funktionen

X

Upphandla och implementera nytt programsystem för Almedalsveckan

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Implementera ny plattform för mediafiler

X

Genomföra förstudie för e-arkiv samt säkra framtida finansiering

X

Utarbeta handlingsplan utifrån de brister som gjorts kända i Region Gotlands
arkivhantering

X

Avser mål: 23 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram och genomföra plan för arbetet med arbetsgivarvarumärket för att
stärka attraktionskraften och möta rekryteringsutmaningarna

X

Samordna och driva regionens arbete med heltid som norm

X

Besluta om och implementera nytt intranät för Region Gotland

X

Utreda organisatorisk hemvist för kansligrupperna kopplade till ÖN, VN och
budget- och skuldverksamheten

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Utveckla information riktad till chefer och medarbetare genom tex chefsportal,
intranät och nyhetsbrev

X

K valitet i den egna verksamheten

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Genomföra utbildningar i våra befintliga digitala system

X

Säkerställa förvaltningens arbete med införandet av ”Heltid som norm”
Utifrån kommunikationsplan genomföra aktiviteter för stärkt intern kommunikation

X
X
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Avser mål: 24 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram en ny ledarstrategi samt påbörja implementeringen av den

X

Påbörja arbetet med en utvecklad organisationskultur

X

Ta fram utbildningar kring förändringsledning för alla chefsnivåer

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Definiera framtidens stöd och service - utifrån beskrivningen av första linjens
chefsuppdrag och ekonomiska förutsättningar, identifiera, utveckla och beskriva formerna för leverans av det nära stödet

X

K valitet i den egna verksamheten
Aktivt bidra till Region Gotlands gemensamma arbete med att stärka organisationskultur och hållbart ledarskap

X

Lyfta fram förvaltningens olika befattningar inom ramen för regionens arbete
med att stärka arbetsgivarvarumärket

X

Avser mål: 25 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Fortsätta lönebildningsarbetet med jämställdhet och brist för konkurrenskraftiga löner

X

Genomföra löneutbildningar för alla chefer i syfte att öka kunskap kring att
sätta lön samt regionens lönekriterier

X

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram gemensam definition av strategroller i förvaltningen

X

Avser mål: 26 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Samordna aktiviteter kring arbetsmiljö och hälsa för sänkta sjuktal och friskare
medarbetare, fortsatt arbete för att nå mål 4,5procent år 2020

X

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram och genomföra aktiviteter för att förbättra balans mellan uppdrag och
resurser

X
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Avser mål: 31 Regionens tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

X

Implementera riktlinjer för investeringsprocessen

X

Införa kategoristyrning av upphandling

x
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Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll
Bilaga 4: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
Bilaga 5: Sammanfattande text - RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/92
13 november 2019

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2019 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2020.



Kontrollpunkterna ”beredning av företagsansökningar” och ”policys och
riktlinjer” överförs till 2020 års interna kontrollplan.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att
bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.
Bedömning

I 2019 års plan är 14 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom
regionstyrelseförvaltningen och 8 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning av
ärenden. Då checklistan ännu inte har tagits fram så föreslås kontrollen flyttas till
2020 års plan. Även punkten ”policys och riktlinjer” har inte genomförts därför
föreslås även den överföras till 2020 års plan.
Kontrollen kring ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” avser ett
arbete som är upptaget i VP2019 för regionstyrelseförvaltningen, nämligen ” Följa
upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är ett större arbete som har
påbörjats men som är tänkt att slutföras senare under hösten och sedan rapporteras i
särskild ordning.
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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 2018/92

I de 11 bilagda rapporterna framgår resultat, analys och förslag på åtgärder för
respektive kontroll.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2019:
Bilaga 1 – Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Bilaga 2 – Upphandling (avtalstrohet)
Bilaga 3 – Löneutbetalning (avtalstrohet)
Bilaga 4 – Projektmodell
Bilaga 5 – GDPR (informationsklassning)
Bilaga 6 – Måltidsprocessen (egenkontroll)
Bilaga 7 – Måltidsprocessen (kuponghantering)
Bilaga 8 – Posthantering
Bilaga 9 – Drivmedel (biogas)
Bilaga 10 – Föreningsstöd (utbetalning i Interbook Go)
Bilaga 11 – Föreningsstöd (granskning av sökta föreningsstöd, aktivitetsstöd)
Regionstyrelsens plan för internkontroll 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Maica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2019

RS 2018/92
AU § 331

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2020.
x Kontrollpunkterna ”beredning av företagsansökningar” och ”policys och riktlinjer” överförs till 2020 års interna kontrollplan.
x I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
x

I 2019 års plan är 14 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 8 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning av
ärenden. Då checklistan ännu inte har tagits fram så föreslås kontrollen flyttas till
2020 års plan. Även punkten ”policys och riktlinjer” har inte genomförts därför
föreslås även den överföras till 2020 års plan.
Kontrollen kring ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” avser ett
arbete som är upptaget i VP2019 för regionstyrelseförvaltningen, nämligen ” Följa
upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är ett större arbete som har
påbörjats men som är tänkt att slutföras senare under hösten och sedan rapporteras i
särskild ordning.
I de 11 bilagda rapporterna framgår resultat, analys och förslag på åtgärder för
respektive kontroll.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382 forts
RS 2018/92
AU § 331
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2020-01-27 15:21

Bokslut - Resultatrapport RSF
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19
417
-753
-25
-1
-362
362

875,0
586,0
458,0
253,0
422,0
422,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 19 - Mån 13 19
448
-777
-20
-1
-350
362
11
11

951,2
643,3
847,6
059,5
599,2
422,0
822,8
822,9

31 076,2
-24 057,3
4 610,4
193,5
11 822,8
0,0
11 822,8
11 822,9

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Verksamhet
Text

12
14
15
1
22
26
28
29
2
30
31
35
36
3
61
6
92
97
9
Totaler

Stöd till politiska pa
Nämndadministration
Övrig politisk verksam
Politisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Näringslivsfrämjande å
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd m
Kultur o fritidsverksa
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insat
Kommungem. administrat
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2020-01-27 15:24

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 19 - Mån Jan 19 - Mån 13 19
13 19
0,0
7 235,0
0,0
9 933,0
-4 932,0
9 070,0
-4 932,0
26 238,0
0,0
0,0
-15 907,0
64 296,0
-9 786,0
10 386,0
-26,0
689,0
-25 719,0
75 371,0
-500,0
4 515,0
-27 157,0
57 693,0
-6 931,0
33 481,0
-8 591,0
59 370,0
-43 179,0
155 059,0
-627,0
1 184,0
-627,0
1 184,0
-44 997,0
224 024,0
-298 421,0
298 421,0
-343 418,0
522 445,0
-417 875,0
780 297,0

Intäkter
Kostnader
Utfall
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13
19
19
0,0
6 588,8
-381,7
9 405,8
-4 494,9
8 520,4
-4 876,6
24 515,0
0,0
4 689,6
-17 486,2
63 774,0
-7 047,1
3 958,1
-95,0
699,3
-24 628,3
73 121,0
-5 000,2
7 442,0
-28 482,0
59 451,2
-8 907,5
36 818,7
-10 106,8
60 785,2
-52 496,5
164 497,1
-930,0
784,0
-930,0
784,0
-51 676,1
224 687,1
-314 343,8
311 946,1
-366 019,9
536 633,2
-448 951,3
799 550,3

Nettoavvikelse
646,2
908,9
112,5
1 667,6
-4 689,6
2 101,2
3 689,0
58,7
1 159,3
1 573,2
-433,2
-1 361,2
100,6
-120,6
703,0
703,0
6 016,0
2 397,7
8 413,7
11 823,0
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Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Projekt

14000
14020
14040
28015
28020
28027
28041
28045
28514
28550
28551
28553
28556
28662
28670
28671
28672
28673
28674
28700
80104
81003
81004
81006
81007
81008
81009
81010
81011
81012
81013
81014
81015
81016
81019

Text
Förvärv/ kommande försälj
Försäljning Bostadsmark
Försäljning Fastighet
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
PC som tjänst inkl surfpl
Intranät uppgradering
Landsbygdsutveckling
Teknisk plattform
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Investering måltid ombygg
Investeringspott RSF
Trådlösa nät
Kontorsprogr. Officepaket
Windows 10
Windows server 2016 cal
Dokumenthanteringssystem
Trådlösa nät Äldreboenden
Meröppet bibliotek
Expl Övrigt generellt
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckl
Torslunden Visby N
Förtätningsprojekt Visby
Industrimark
Gråbo 1:3
Roma Ekgatan
Oddvalds Klinte
Talgoxen Hemse
Kopparslagaren Terra Nova
Kopparslagaren Terra N VA
Infrastruktur yttre A7

2020-01-27 15:28

Årsbudget
netto
Jan 19 - Mån 13 19
0,0
0,0
0,0
2 592,0
1 200,0
0,0
800,0
4 000,0
2 774,0
8 000,0
3 350,0
3 700,0
3 400,0
1 000,0
338,0
2 972,0
0,0
4 000,0
1 500,0
38,0
0,0
10 609,0
3 000,0
6 364,0
6 740,0
4 500,0
3 000,0
7 000,0
10 000,0
1 500,0
1 500,0
500,0
4 300,0
1 000,0
22 000,0

Utfall
netto
Jan 19 - Mån 13 19
3,0
51,2
99,2
52,5
0,0
42,5
925,0
0,0
986,1
8 000,6
3 395,4
0,0
3 284,1
10,5
0,0
2 987,1
159,5
0,0
1 428,8
37,9
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelse
-3,0
-51,2
-99,2
2 539,5
1 200,0
-42,5
-125,0
4 000,0
1 787,9
-0,6
-45,4
3 700,0
115,9
989,5
338,0
-15,1
-159,5
4 000,0
71,2
0,1
-75,0
10 609,0
3 000,0
6 364,0
6 740,0
4 500,0
3 000,0
7 000,0
10 000,0
1 500,0
1 500,0
500,0
4 300,0
1 000,0
22 000,0
Sida 1/2

Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
81020
81021
Totaler

Projekt
Text
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden

2020-01-27 15:28

Årsbudget
netto
Jan 19 - Mån 13 19
6 000,0
2 483,0
130 160,0

Utfall
netto
Jan 19 - Mån 13 19
0,0
0,0
21 538,4

Avvikelse
6 000,0
2 483,0
108 621,6

Sida 2/2

Region Gotland
Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 4: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
Administrativa tjänster

2019

2018

2017

Lönehantering - antal lönespecifikationer

102 037

99 722

97 107

Antal hanterade fakturor

185 000

183 000

174 000

Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

82

73

65

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 172

1 033

1 070

3,23

3,42

3,70

91

91

87

36 182

34 741

33 681

Antal besök på regionarkivet

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 682

2 094

2 764

297 589

330 228

317 176

103 963

104 237

104 580

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal, regionupplysningen

Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kronor

70,50

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 583

5 983

7 709

29 090

34 106

36 486

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

-

pensionärer

4 400

4 695

4 594

-

funktionshindrade

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

379 043

383 944

395 987

Antal beställda portioner inom förskola

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

258 141

249 214

218 038

88 433

77 976

80 988

286 397

285 393

301 007

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

29,3

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

93,1

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

20

20

20

5 671

5 299

5 945

8,69

7,53

9,01

168 960

169 143

173 101

0,89

0,93

0,86

Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen
(HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar
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Verksamhetsberättelse
2019

Ekonomi
Avdelningschef: Åsa Högberg
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning. Ansvaret omfattar att leda,
styra och samordna området ekonomi, styrning och upphandling genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet sker
inom områden som:
•
•
•
•
•
•

Ekonomistyrning
Styrmodell inkl utformning av
styrkort
Förvaltning av ekonomiska medel
Upphandling, avtal och inköp
Ekonomisk redovisning
Budget

•
•
•
•
•
•

Controlling
Intern kontroll
Finansiering
Ekonomiadministration
Koncernstatistik, rapportering och
uppföljning
Försäkringar

Viktigare händelser
Viktigaste händelsen under året som har påverkat en stor del av avdelningen är implementeringen av beslutsstödsystem. Systemet sattes i drift den 11 november men kommer att
rendera en hel del arbete även under 2020. Under våren togs underlag till ett nytt styrkort
fram tillsammans med de förtroendevalda. Enheten ekonomi och upphandling delades och
en ny upphandlingschef anställdes.
Måluppfyllelse
Kvalitet

Inga undersökningar är gjorda under året avseende våra samarbetspartners upplevelse. Det
kan dock konstateras att ytterst få klagomål inkommer. I arbetet med att utveckla verksamheten spelar ekonomichefsnätverket en central del. De har varit referensgrupp i arbetet
med att implementera beslutsstödet. Gruppen har också varit aktiv i arbetet med kategoristyrning inom upphandling.
En ny lag trädde i kraft 1 januari, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Den innebär ett antal nya redovisningsrekommendationer som påverkar avdelningens
arbete. Bland annat behöver årsredovisningen omdisponeras och till viss del förändras för
att följa den nya rekommendationen om förvaltningsberättelsen. Information om effekter
av de nya rekommendationerna har getts till förvaltningarnas ekonomichefer.
Uppföljning av nyckeltal inom ekonomiservice har gjorts. Där framgår bland annat att antal
påminnelser har sjunkit med två procentenheter sedan 2016. Kundförlusterna har minskat
med drygt 650 000 kronor under samma period. De flesta supportärendena i ekonomisupporten handlar om returpost från vår leverantör Inexchange. Under 2019 har 86 nya användare av fakturasystemet utbildats.
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Ekonomi

Avdelningen arbetar mycket med utbildning. Under året har utbildning till behörig beställare genomförts vid 18 tillfällen. 357 anställda har gått utbildningen vid dessa tillfällen.
Medarbetare från avdelningen deltar som utbildare i såväl Vägen till ledarskap som Chefskolan. Inför lanseringen av beslutstödet gavs cheferna tillfälle att lära känna systemet vid 11
tillfällen varav två var i Slite och ett i Hemse. Sammanlagt medverkade cirka 200 personer.
Medarbetare

Antalet medarbetare i avdelningen har ökat under 2019 trots det som sagts om besparingar.
En permanent utökning har skett då avdelningen har fått medel för att anställa en controller med särskilt ansvar för beslutsstödet. Övriga utökningar har varit dubbelanställningar,
både centralt i avdelningen och på enhet Upphandlingsstöd. Dessa kommer inte att finnas
kvar under 2020.
Totalt sett bra svarsfrekvens på medarbetarenkäten (98%). Arbete pågår i avdelningen med
att ta fram en handlingsplan. Viktigt att fokusera på mål, värderingar och uppföljning samt
att skapa bättre arbetsklimat utan konflikter.
Svaren är i vissa avseenden svårtolkade och det krävs arbete i de olika enheterna för att se
vad som gör att man vet vad som förväntas av en, men är inte insatt i arbetsplatsens mål.
Arbete pågår med att förtydliga avdelningens uppdrag så att alla medarbetare kan känna sig
hemma i det.
Sjuktalet har sjunkit med 1,0 vilket är mycket bra. En stor orsak är avslutandet av en långtidssjukskrivning.
Rekryteringar har pågått kontinuerligt under året inom de olika enheterna. Det märks att
konkurrensen hårdnat och att löneläget är viktigt vid rekrytering.
Ekonomi

Verksamhetsmässigt håller sig avdelningen inom budget. Avvikelsen för 2019 beror på att
kostnaderna för licenskostnad och införande av beslutstödet ligger på avdelning Ekonomi
samt att kostnaderna för konsultstöd i processen kring trafikupphandlingen finansierats av
enhet Upphandlingsstöd. Utan dessa kostnader skulle resultatet för avdelningen sluta på ett
överskott på knappt två miljoner. En särskild redogörelse för beslutstödskostnaderna görs
nedan.
Besparingspaketet 2017-2019 har inneburit att avdelningen minskat sin bemanning. För att
kunna ge så gott stöd som möjligt till förvaltningarnas chefer har utbudet ändrats. Kraven
på antal månadsrapporter med prognos från nämnderna till regionstyrelsen har minskat
från sju till tre. Från 2020 kommer beslutstödet att underlätta för cheferna och skapa möjlighet att ändra arbetssätt för ekonomistödet.
Samhälle

Avdelningen bidrar på olika sätt i arbete som påverkar måluppfyllelsen inom samhällsperspektivet. Främsta bidraget är det arbete som sker inom upphandling, men även i exploateringsarbetet är vår kompetens efterfrågad.

Utveckling på sikt
Kommande år kommer troligtvis avdelningens arbete och arbetssätt att förändras. Fler processer kommer att digitaliseras. Införandet av beslutstöd kommer att innebära ändrade ar-
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Ekonomi

betssätt för chefer som i sin tur kommer att påverka hur stödet ges. I dagsläget är inte kompetensförsörjningsfrågan särskilt avgörande för avdelningen, men troligtvis kommer det
framledes att bli svårare att hitta nyckelkompetenser.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal

2019

2018

2017

185 000
82%

183 000
73%

174 000
65%

2019

2018

2017

49
3,3

Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto
Varav beslutsstöd

46
4,3

54
4,2

Budget
2019

740
41 894
41 154
0

Beslutstödsinförande

Licenskostnad
Fastpris start, ekonomimodul, budget och
prognos samt målstyrningsmodul
Fastpris leveransgodkänd, ekonomimodul,
budget och prognos, målstyrningsmodul
samt IT-lösning
Konsultkostnader
varav
styrgrupp
ekonomimodul
personalmodul
Budget och prognosmodul
målstyrningsmodul
tekniska lösningar inkl molnet
Totalt

0

Bokslut
2019

Avvikelse

1 282
43 624
42 342
2 925

+542
-1 730
-1 188
-2 925

1 337
284

-1 337
-284

413

-413

891

-891

98
114
537
42
49
51

-98
-114
-537
-42
-49
-51

2 925

-2 925
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Försörjning
Avdelningschef: Ronny Larsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området försörjning. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området samt att strategiskt planera, operativt genomföra, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och
utbildning, följa upp och analysera utvecklingen. Arbetet omfattar följande områden:
•
•
•
•
•

Fordonsförsörjning/bilpool
Varuförsörjning
Hjälpmedelsförsörjning
Trygghetslarm och kameraövervakning i hemmet
Städservice

•
•
•
•
•

Transportservice
Vaktmästeriservice och kontorsrumsservice
Bårhusverksamhet
Post- och pakethantering
Passerkort/ID-korthantering

Viktigare händelser
Året har präglats av arbete med service och stöd åt våra olika förvaltningar samt medborgarna med i huvudsak olika former av hjälpmedel. Vi har haft utbildning för alla medarbetare i HLR inklusive hjärtstartare och diverse utbildningar på de olika enheterna. På medarbetarsidan har vi haft ett antal rehab-fall av ganska omfattande slag och vi har aktivt arbetat
med att få ner antalet sjukskrivningar. Medarbetarenkäten visar åter på bättre resultat än tidigare år. Resultatet har gått från bra till bättre överlag. Finns dock vissa områden som har
förbättringspotential. Dialoger pågår med HSF att samla mer hjälpmedelsverksamhet hos
oss i stället för att som idag ha det spritt. Det finns dock ett behov av utökade lokaler för
att kunna lösa detta. Ekonomin ligger på plus ca 0,4% (803 tkr) av omsättningen vilket
måste anses vara mycket bra då avdelningen har en omslutning på ca 180 miljoner och 192
medarbetare (plus vikarier) och ett krav på nollresultat (jmf med ett privat företag). Konferensservice på Wisborgsområdet (via Visborgsköket) fyller ett stort behov både internt och
när det är externa gäster.
Vaktmästeri och Transport:
• Driftsatt effektivisering genom samarbete med KFA-vaktmästeri vid möblering av
Ljusgården på Visborg
• Deltagit på förnyelsedagen efter att ha blivit nominerade för arbetet med uppsökande
verksamhet vid förnyelse av passerkort
• Tagit över all hantering av parkeringstillstånd på lasarettet
• Deltagit vid upphandling bårhustransporter
• Stöttat SBF flytt till hus Havde med möblering m m
• Genomfört HLR-utbildning
• Genomfört fortbildning YKB
• Genomfört fortbildning 1.3-utbildning
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Försörjning

Hjälpmedel och Varuförsörjning:
Gemensamt
• - HLR-utbildning till alla medarbetare
• - Tagit fram mål för enheten
Hjälpmedelscentral
• - Samarbetssamtal med Got-IT
• - Utökat samarbete med MTA med övertagande av service och logistik på Cpap apparater
• - Löpande arbete med översyn av processer och rutiner
• - Startat upp nya buffertförråd hos HSF och SOF för att öka tillgängligheten av hjälpmedel på ett snabbt sätt
• - Nya upphandlingar inom:
- Sängar och sängryggstöd för hemsjukvård
- Personlyftar inkl. tillbehör
- Manuella rullstolar,drivagg,ramper,bälten,selar
- Tyngdtäcken
- Handleds- och fingerortoser
- Förstoringsglas, luppar och kikare
- Daisyspelare och Fickminne
Varuförsörjning
• Diverse upphandlingar inom sjukvårdsområdet
Städenheterna:
• - Ergonomiutbildning
• - HLR-utbildning
• - Införande av Ultrarent vatten
• - Stora inspirationsdagen
• - Utbildning i INSTA 800 för gruppledare och enhetschefer oktober/november
• - Kontroll från Arbetsmiljöverket under året. Alla kontrollerade objekt godkända
• - Digitalisering av ritningar över städområden i detalj
Fordonsorganisationen:
• - Inköp och försäljning av fordon
• - Deltagit i biogasupphandling
• - Deltagit i kollektivtrafikupphandling
• - Krävt in viten av fordonsleverantörer som inte kunnat leverera i tid på totalt 355 389
kronor

Måluppfyllelse
Kvalitet

På HMC ser vi en ökning när det gäller antal arbetsorder 5 671 (5 299) som innefattar service och reparationer mot brukaren och samtidigt har ledtiden ökat från 7,53 till 8,69 dagar.
Att ledtiden ökat beror bl a på sjukskrivningar och att tekniker varit svårrekryterade Vi har
även lagt större vikt än tidigare vid att återanvända hjälpmedel där det varit möjligt.
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Försörjning

Vi levererar fordon till förvaltningarna med hög säkerhet och som är miljöklassade. Vi har
ökat antalet elfordon och beställer även elhybridfordon. Biogasfordon är dock huvudalternativet där så är möjligt. Ekonomiskt har vi under året krävt in viten där fordonsleverantörerna inte kunnat leverera enligt avtal.
Medarbetare

Sjuktalet för avdelningen har ökat från 7,1 till 7,3 men resultatet är olika på enheterna. Städenheterna och HMC/VF har generellt ett högre sjuktal. Vi har fler långtidssjukskrivna men
också fler korttidssjuka. Vi kontaktar tidigt medarbetarna för att kunna sätt in stöd m.m. så
att de snabbt kan återgå i arbete. Vi behöver kvalificerat stöd av HR i många ärenden men
mht till besparingar går det inte att få i tillräcklig utsträckning.
Resultatet av medarbetarenkäten 2019 var bra, men inget är så bra att det inte kan bli
bättre. Generellt ligger våra resultat något högre än regionens samlade resultat. Dock
sticker ”attraktiv arbetsgivare” ut negativt (-7 hos medarbetarna men +100 bland cheferna).
Fokus under året har varit på att stärka det vi är bra på och att det skall vara roligt att gå till
jobbet! Så kommer vi att jobba även 2020. En stor orsak till medarbetarnas attityd anser vi
är att de senaste åren vi inte visat någon form av uppskattning av våra medarbetare såsom t
ex kaffebröd, personalfest, julklapp m.m. samtidigt som de som är i organisationen måste
göra mer m h t besparingskrav. Men även oro med besparingar och känslan av att inte
kunna påverka har betydelse. Detta sammantaget gör inte region Gotland till en attraktiv
arbetsgivare.
Vissa personalkategorier är, och kommer framöver att vara svårrekryterade. Det är chaufförer med C-behörighet och YKB (YrkesKompetensBevis), bårhuspersonal, tekniker av olika
slag till HMC-verksamhet och hjälpmedelskonsulenter.
Ekonomi

Avdelningen visar på ett positivt resultat på ca 0,8 mnkr. Besparingarna har lett till att färre
skall göra mer, och det i kombination med att inte få göra prishöjningar, gör framtiden ekonomiskt oviss. Fordonsorganisationen har erhållit viten från olika fordonsleverantörer med
totalt 355 389 kronor.
Då vi har ett köp-säljförfarande på avdelningen är besparingar svåra att genomföra. Det
kunden vill ha får de betala för och det har de budget för (förhoppningsvis). Vi har dock
justerat priserna för leasingfordon, minskat städfrekvenser där så varit möjligt (i dialog med
kund), sett över prismodellerna för hjälpmedel, börjat samarbeta över avdelningsgränserna
och ser konstant över om vi måste återanställa vid pensioneringar och andra uppsägningar.
För 2020 gör vi motsvarande som 2019, försöker digitalisera där så är möjligt och ser över
våra prismodeller.
Portokostnaderna för regionen fortsätter att vara högre (minus 814 tkr) än det anslag avdelningen får och måste justeras framöver. Det är inte rimligt att avdelningen skall stå för regionens kostnader för detta.
Samhälle

Genom fordonsorganisationen har vi accelererat implementeringen av biogas- respektive
miljöklassade fordon där det av praktiska skäl (läs biogastankstationer) varit möjligt. En elbil har anskaffats och placerats i bilpoolen utöver de två elbilar som finns hos vaktmästeri
och Tranportenheten. Vi köper även in elhybridfordon som ersättning av dieselfordon. Städenheterna har ett konstant fokus på att minska användandet av miljöfarliga kemikalier. På
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transportsidan ser vi över våra rutter för att bli mer effektiva och på så sätt köra färre kilometer (= mindre CO2 utsläpp). Hjälpmedelscentralen återanvänder i allt större utsträckning
hjälpmedel som återlämnas.

Utveckling på sikt
Vaktmästeri och Transport:
• Hitta ett sätt att temperatursäkra läkemedel, dialys och annat temperaturkänsligt gods
• Lyckas med nyrekryteringen av vikarier. Lyckas förbättra arbetsmiljön på lastbilarna
Hjälpmedel och Varuförsörjning:
• Vi ser platsbrist i befintliga lokaler som gör att visa arbetsmoment och flöden inte är så
smidiga som kunde önskas. Detta gör också att vi inte kan klara alla de kunduppdrag
som önskas
Städenheterna:
• Personalanskaffningen med rätt kompetens
• Få ner sjukfrånvaron, lyckas med förebyggandet innan sjukfrånvaro
• Öka status för yrket
• Att lyckas med kompetensöverföringen till nyanställda vid kommande pensionsavgångar.
• Heltidsresan (få ihop ekonomin)
Fordonsorganisationen:
• Fortsatt satsning på fossiloberoende fordon
• För att kunna införa fler elfordon (100% el) måste infrastrukturen för laddning byggas
ut över hela ön
Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyckeltal

2019

2018

2017

Antal arbetsordrar service och reparation HMC

5 671
8,69

5 299
7,53

5 945
9,01

3 705

3 404

3 549

49 005
168 960

44 137

44 840

0,89

169 143
0,93

173 101
0,86

2019

2018

2017

Antal månadsanställda

192

186

189

Sjuktal

7,3

7,1

5,9

Resultat (tkr)

Budget
2019

Bokslut
2019

Avvikelse

Intäkter
Kostnader
Netto

180 012
180 012
0

192 474
191 671
803

+12 462
-11 659
+803

Ledtid arbetsordrar service och reparation HMC
(dagar)
Återanvändning hjälpmedel, antal rekond.ordrar
HMC
Plockade rader, återanvändning hjälpmedel HMC
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, dagar

M edarbetare
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HR
Avdelningschef: Lotta Israelsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på HR. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området HR och lön, strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser,
ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda stöd i syfte att ge regionens förvaltningar rätt förutsättningar och möjligheter att nå
målen i styrkorten. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Rekrytering
Arbetsgivarvarumärke
Ledarförsörjning/ledarutveckling
Personalpolitik
Arbetsmiljö, hälsa och likabehandling
Rehabilitering

•
•
•
•
•
•
•

Företagshälsovård
Arbetsrätt, avtal och förhandling
Bemanning och omställning
Lönebildning/löneöversyn
Löneadministration
Pensioner och försäkringar
Facklig samverkan/
samverkansystement

Viktigare händelser
Under året togs nya mål fram för perioden 2020-2023 och inom målområde medarbetare
finns tre mål som HR främst driver och samordnar processer kring. Mål 13. Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad organisationskultur. Mål 14. Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete. Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. Inom
alla tre områden arbetar redan idag HR-avdelningen aktivt för att driva processer och aktiviteter. Ett organisationskulturarbete har startat upp och en omfattande kartläggning på
bred front har genomförts, det arbetet ska samordnas med det nya målet kring tillit samt
den reviderade ledarstrategin som också tagits fram under året.
Andra samarbetsprojekt för verksamhetsutveckling inom koncernstyrningen pågår också.
Tillsammans med ekonomi har ett beslutstöd tagits fram. Tillsammans med kvalitet och digitalisering och ekonomi har vi tagit fram ett verktyg/stöd för att lättare kunna genomföra
omorganisationer. Tillsammans med kommunikation har arbetet med arbetsgivarvarumärket fortsatt och ett antal aktiviteter genomförts. Samordning av aktiviteter inom ledar- och
medarbetarskap gällande förändringsledning mm har även det initierats med avdelningen
för kvalitet och digitalisering.
Projektet Digital HR fortsätter och nu när HR-avdelningens processer kartlagts så är aktiviteter igång för att digitalisera och effektivisera ett flertal av dessa. Sju områden är prioriterade att starta digitaliseringsarbetet kring och det görs i nära samarbete med funktioner
inom kvalitet- och digitalisering samt användare i förvaltningarna. GDPR har haft en betydande roll i arbetet att upphandla företag som kan stödja arbetet och även i arbetet att
skriva PUB-avtal. Även regionens dataskyddsombud har därför varit inblandat i många av

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

HR

processerna. I dagsläget finns ett framtaget avtal att under ett år prova digital referenstagning. En process för pre-onboarding är framtagen och sjösätts i början av 2020. Ett avtal
med fortsatt stöd i rehabilitering finns och långt framskridna planer på ett antal processer
inom anställning, digitalt stöd för annonsering, beställningsportal, förmåner mm. När detta
arbete genomförts kommer regionen få loss flertalet timmar för både chefer och stödfunktioner att göra annat samt i flera processer fått en kvalitetshöjning.
Under året har ett antal projekt startats upp. Norma-se kompetensen är ett projekt som finansieras av socialfonden och är ett samarbete med 10 andra arbetsgivare på Gotland. Syftet är att höja kompetensen på ledande funktioner inom dessa organisationer gällande breddad rekrytering och rätt använd kompetens. Under första delen av året gjordes en planeringsfas och efter sommaren gick projektet in i genomförandefasen.
Strategisk hållbar bemanning är ett annat projekt som startat upp under året i syfte att
stödja förvaltningarna med att hitta verktyg för att resursplanera och bemanna verksamheterna mest effektiva sätt. Projektet startade upp i augusti och pågår under ett år.
Fördelning av TLO-KL medel, ca 4,5 Mkr, som använts till kompetensutveckling samt stöd
vid ohälsa, har under året fördelats ut på samtliga förvaltningar. HR-avdelningen har också
tagit del av medel för att ställa om till framtidens HR. Utbildningar via Karlstads universitet
planeras att genomföras 2020. En mycket positiv satsning som kommer få effekter på hela
organisationen.
Under året har HR-avdelningen/lön tagit över administrationen kring Gotlandshems löner.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Ett antal aktiviteter har genomförts under året för att förbättra kvaliteten kring HR-avdelningens uppdrag gällande upplevelser, tillgänglighet, effektiva processer samt delaktighet.
HR-avdelningens utbud och servicenivåer ses över löpande och avdelningen arbetar även
med olika nyckeltal för utvärdering och uppföljning. Uppföljning sker i dialog med förvaltningarnas HR-chefer och andra berörda funktioner för att skapa delaktighet i utveckling av
verksamheten. Ett förtydligande av hur och vilket stöd som HR/lön ska ge utvecklas fortlöpande i dialog med HR-chefer och koncernledningsgruppen.
Lönenheten genomför mätning och uppföljning av lönekvaliteten i löneutbetalningsprocessen varje månad. Löneenheten för även dialog med administratörer, planerare och skoladministratörer både vår och höst gällande chefens stöd i syfte att utveckla och förbättra. Ett
kontaktcentersystem för telefoni har införts under hösten för att underlätta tillgängligheten
till löneenhetens olika supporter.
HR-stöd har skapat en aktivitetslista som utgår från målen i styrkortet och KLG:s prioriterade områden. Det är ett sätt att visualisera den röda tråden för varje medarbetare på enheten.
Kompetensförsörjningsteamet använder sedan maj en tavla för att synliggöra pågående
uppdrag. Detta medför att teamet får en gemensam bild över belastningen, vem som har
vilket uppdrag samt i vilken fas rekryteringar befinner sig i. Detta förenklar fördelning av
nya uppdrag samt öppnar upp för dialog kring potentiella kandidater och kandidatupplevelsen.
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Inom projektet DigitalHR fortsätter arbetet med att effektivisera och digitalisera huvudoch stödprocesser inom HR-området. Syftet är att hitta effektivare arbetssätt som lösgör
både tid och resurser för chefer och stödfunktioner. Under våren har projektet träffat chefer, administratörer, fackliga företrädare, huvudskyddsombud samt funktionsansvariga i
varje huvud-och stödprocess i syfte att få in förslag på hur vi bör arbeta i processerna
framåt. Alla förslag har prioriterats utifrån kostnads och nyttoeffekter och tecknats ner i en
aktivitetsplan. Prioriterade områden att påbörja digitaliseringsprocessen inom är:
Huvudprocess rekrytera/anställa
• Digital referenstagning
• Preboardingprocess
• Digitalt annonsstöd
Delprocess anställa
• Anställningsprocessen (underlag till avtal och beställningar/portal) samt onboardin/introduktion
Huvudprocess utveckla och behålla
• Förmånsportal för regionens anställda
Huvudprocess bemanna
• Effektiv bemanningsprocess (koppling till projektet strategisk hållbar bemanning)
Stödprocess personaladministration
• Utveckling av LAS-hanteringen digitalt
Stödprocess kompetensutveckling
• Utveckla digitalt stöd för utbildningsadministration och learning
Stödprocess samverkan/förhandling
• Utveckla digital hantering av löneöversyn
Stödprocess arbetsmiljö
• Utveckla digitalt stödsystem för SAM, riskbedömning, skyddsrond och årlig uppföljning
Inom respektive huvud-/stödprocess finns det en ansvarig person som driver arbetet
framåt. och dessa förbättringsområden kommer alla på sikt frigöra dyrbar tid i organisationen. Utöver de prioriterade områdena finns det drygt 200 ytterligare aktiviteter identifierade. Vissa av dessa kan lösas per automatik då de ovan processerna digitaliseras, andra arbetas med parallellt eller i ett nästa steg. Ett antal av dessa aktiviteter handlar om att tydliggöra rutiner och det innebär inte alltid att detta ska göras med ett digitalt stöd.
HR-informerar fortsätter att komma ut 4-5 gånger per år. Syftet är att ge regionens chefer
aktuell information som behövs i deras arbete.
Medarbetare

Sjuktalet för avdelningen är förhållandevis lågt och har varit det under flera år. 2017 var det
3,8, år 2018 3,1 och 2019 var siffran 2,9.
Under 2019 har personalomsättningen på HR-avdelningen varit fortsatt hög. 2017 var den
50% inom HR-stöd och 30% för hela avdelningen. Under 2018 stabiliserade det sig något,
men ett antal nyrekryteringar gjordes inom både HR-stöd och löneenheten. En HR-strateg
har rekryterats under året och på två år har två av tre strateger bytts ut. 2019 har det fortsatt varit relativt stor omsättning inom avdelningen, både för tillsvidare samt vikarier under
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föräldraledigheter. Att hitta rätt kompetens, hålla igång verksamhet innan någon ny är på
plats och sedan även introducera och få in nya medarbetare i arbete tar naturligt tid och
kraft av alla berörda. För att få en stabil personalgrupp har ett arbete med att höja lönerna
för mer konkurrenskraftiga löner fortsatt under året. Satsningar har gjorts inom både HR
och lön. Det har gjort det lättare än tidigare att få in erfarna nyrekryteringar. Arbetet med
lönebildning och extrasatsningar är ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta attrahera, behålla och engagera medarbetare. Det behöver fortsätta.
En annan sak som kan göra att medarbetare trivs och stannar är att arbeta aktivt med resultatet av medarbetarundersökningen. En mycket positiv utveckling och förflyttning har
gjorts inom alla index vad gäller HR-avdelningen. Aktivt arbete sker inom hela avdelningen
och lite olika beroende på enhet och funktioner. Hela avdelningen har dock fokuserat på
att göra målen tydliga och fått till aktiviteter utifrån dem. Det har säkerligen bidragit positivt att alla vet vad målen är och deras del i sammanhanget. Begriplig, meningsfullt och
hanterbart och att det är attraktivt att stanna kvar.
Resultatet i PAI visar på 77% 2017, 79% 2018 och 78% 2019. Utvecklingsområdet inom
detta område är stöd vid hög arbetsbelastning samt rimlig stressnivå. Detta påverkas tillexempel av en hög personalomsättning samt stora besparingar. Det handlar också om att
många stora utvecklingsområden samordnas av HR och det är positivt men genererar hög
arbetsbelastning. Vi behöver även fortsättningsvis ha i beaktande att hela avdelningen utvecklar uppdrag som har stor positiv påverkan på hela regionen samtidigt som vi behöver
hantera besparingar inom den egna avdelningen.
Ekonomi

Avdelningen har för året ett överskott på cirka 1,1 mnkr. Det är till stor del två poster som
utgör överskottet. Den ena posten är den fackliga tiden och den post där vi till stor del lagt
2020 års besparing. Den andra stora posten finns inom den delen som handlar om personalkostnader. Under flera år har personalomsättningen varit hög. Överskottet består till
stor del av glapp mellan ersättningsrekryteringar, ej återbesatta tidsbegränsningar och korttidssjukskrivningar. Det behöver även fortsatt arbetas med hur vi kommer åt denna omsättning genom att tillexempel ha möjlighet att överanställa under vissa perioder så att vi inte
utarmar eller överbelastar de medarbetare som finns på plats.
HR-avdelningen har under perioden 2017-2019 haft ett besparingsbeting på 6,8 mnkr under perioden 2017-2019 fördelningen har varit 4,8 mnkr 2017, 1 mnkr 2018 och 1 mnkr
2019. Det första året gjordes besparingen till största del genom att inte återbesätta vakanser. De övriga två åren och 2 mnkr har handlat om att spara genom att minska kostnader
för lokaler, system och kring sådant som inte handlat om att minska antalet medarbetare.
Förvaltningarna har tydligt kommunicerat att det är märkbart att HR gjort besparingar. Enligt en undersökning gjord av Arkwright tillexempel beskriver var tredje chef (alla regionens
chefer deltog i undersökningen och detta var synpunkter från de svarande) att de önskade
mer stöd från HR. Stödet som ges är bra, men alldeles för lite för de utmaningar regionen
står inför. Ett stöd och en kompetens från HR behövs och kommer även framåt vara viktig
i fortsatt det fortsatta arbetet med att verksamhetsutveckla regionens verksamheter.
Att få ihop avdelningen, ändra arbetssätt och göra utbudsminskningar har varit en förutsättning för att klara besparingskravet. Dialog kring utbudet från HR-avdelningen och hur
regionens HR-resurser ska användas på bästa sätt behöver fortsätta. Framåt krävs en satsning på digitalisering och effektiviseringar som får genomslag i hela regionen för att klara

4 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

HR

en fortsatt effektivisering av kostnader. Ett effektivt och kompetent intern stöd till förvaltningarna samt en samordning kring de koncerngemensamma processerna påverkar medborgare och brukare i det långsiktiga perspektivet kring hur de upplever att de får det som
de som medborgare borde få.

Utveckling på sikt
Under 2020 är det viktigt att fortsätta arbetet med att effektivisera och digitalisera HR.s
processer. Ett viktigt arbete som driver utveckling inom hela regionen.
Utvecklingsuppdrag såsom organisationskulturarbetet och ledarstrategin kommer vara viktiga att prioritera och koncernsamlas kring. Det tillsammans med övriga planerade aktiviteter och prioriteringar inom de nya målen för 2020-2023. Aktiviteter för att nå mål 13, 14
och 15 samordnas till stor del i HR-processerna och till del även mål 12. Ett nära samarbete
mellan enhets-, avdelnings- och förvaltningar kommer vara en framgångsfaktor och nödvändighet för att klara framtida uppdrag och nå måluppfyllelse.
De uppdragsdirektiv som beslutade i samband med budgetavstämning 2019 är också viktiga att hålla i och driva. Inom HR har projektet strategisk hållbar bemanning, brist och
jämställdhet, förmåner, heltidsresan samt Norma-se kompetensen stor påverkan på hela
Region Gotland.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal rekryteringsärenden
varav chefsrekryteringar
Antal publicerade annonser
Antal skapade ärenden
Antal pågående ärenden per 191231
Antal samtal till HR support**
Antal inkomna mail till HR support
Antal lönespecifikationer
Kvalité i löneutbetalning*
Antal extra löneutbetalningar pga
fel*

2019

78
49
1 075
528
220
1 132
4 224
10 2037
0,48%
0,24%

2018

80
63
1072
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
99 722
0,63%
0,19%

2017

Ej mätt
981
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
97 107
Ej mätt
Ej mätt

*Fr o m 2018 så har ett nytt sätt att mäta kvalitén i löneutbetalningarna införts. Mätning och uppföljning sker varje månad.
**Till och med sista november på grund av systembyte.

Beskrivning av kvalitetsmåtten:
Kvalité i löneutbetalning: måttet beskriver antal fel som rättats i löneutbetalningarna. Redovisas i procent.
Extra löneutbetalning pga av fel: måttet beskriver antal extra utbetalningar pga fel. Redovisas i procent.
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I nterna kurser som HR är ansvarig för

Utbildning i HR-systemet (HRplus
och Medvind)
Grundutbildning i Medvind
Workshop i Adato
Arbetsrätt
Rehabilitering
Arbetsmiljö
Rekrytering
Att vara anställd
Första hjälpen till psykisk hälsa
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

HR

Antal anm älda

Antal deltagare

Antal tillfällen

36

34

10

60
20
17
15
82
9
Ej mätt
3

60
18
16
13
64
6
Ej mätt
5

10
4
4
4
4
4
12
1

2019

54
2,9

2018

2017

53
3,1

Budget
2019

370
51 589
51 219

54
3,8

Bokslut
2019

2 667
52 760
50 094

Avvikelse

+2 297
-1 171
+1 126

Avvikelsen gällande intäkter beror i huvudsak på att Norma-projektet inte varit budgeterat.
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Kommunikation
Avdelningschef: Ulrika Holm
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kommunikation. Ansvaret innebär att leda och styra den koncernövergripande och
långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga samt ansvar för att
utveckla regionens kundtjänstfunktion. Avdelningens uppdrag är också att ge stöd och service, internt och extern. Verksamhets- och kompetensområden inom avdelningen är:
•
•
•
•
•

Varumärket Region Gotland
Strategisk kommunikation
Kommunikation, intern och extern,
specialistkompetens
Regionupplysning
Reception

•
•
•
•
•

Myndighetsstödjande tjänster/kanslistöd överförmyndaren
Budget- och skuldrådgivning
Almedalsveckan, projektledning och
kansli
Pressfrågor
Mäss- och PR-material

Viktigare händelser
• Nytt intranät lanserades och implementeringen startades under hösten.
• Val till EU-parlamentet genomfördes i maj.
• Tre regiongemensamma arbetsgivarlöften har tagits fram för Region Gotland.
• Almedalsveckan utvecklade och implementerade en ny vision.
• Region Gotlands instagramkonto #viärregiongotland uppnådde målet 5 000 följare.
• Region Gotlands Linkedinkonto uppnådde 3 000 följare.
• Beslut om intern omorganisation genomfördes och kansligrupper och kommunikationsteamet respektive
Almedalskansliet delades upp i två enheter. Två nya enhetschefer rekryterades.
• Medborgarservice startade året med en mer renodlad verksamhet, det vill säga med regionupplysning,
reception och kundtjänst i fokus.
• Överförmyndarnämndens arbete har digitaliserats och ny e-tjänst för gode män har utvecklats.
• Regionupplysningen har genomfört flytt till nya, egna lokaler i Hemse.
• Ny samordnare har rekryterats till regionupplysningen.
• Telefoniupphandling har genomförts och regionupplysningen har även börjat arbeta med kundtjänstfunktionen som kallas MiCC.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Tillgänglighet är i fokus i arbetet med hemsidan. Målsättningen är att gotland.se ska uppfylla samtliga krav i de internationellt etablerade rekommendationerna när det gäller tillgänglighet (WCAG 2.0 AA). Under året har ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten på hemsidan vidtagits. Arbetet följer den åtgärdsplan som gjordes, efter att en extern
genomlysning av webbplatsen gjordes. Hemsidan fick överlag goda omdömen, men utrymme för förbättringar finns. Dessa åtgärdas i tur och ordning.
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Aktivt arbete med regionens centrala Facebooksida är viktigt för upplevelsen av regionens
tillgänglighet. Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation bara
ökar. Regionens Facebooksida hade vid årsskiftet 2019/2020 drygt 7 800 följare, vilket är
en ökning med drygt 1 300 sedan förra årsskiftet. En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin samhällskommunikation tas fram årligen. Målsättningen är bland annat att öka antalet följare i olika sociala medier, öka produktionen av
egna berättelser och öka användningen av film och bild i berättandet.
Strategiskt samarbete som stärker arbetsgivarvarumärket pågår i nära samarbete mellan
kommunikation och HR på flera områden. Ett omfattande internt organisationskulturutvecklingsarbete pågår parallellt med att fler samordnade interna och externa kommunikationsaktiviteter genomförs. Gemensamma arbetsgivarvarumärkeslöften för hela organisationen har tagits fram under året och kommuniceras nu ut i olika kanaler. Kampanjer i syfte
att lyfta fram regionen som arbetsgivare har också tagits fram. Nya samordningsforum för
både långsiktig planering och hantering av mer snabba insatser har under året skapats i
samverkan mellan HR och kommunikation.
Under 2019 ökade antalet följare av Region Gotlands stafettkonto för medarbetare på Instagram, #viärregiongotland. En målsättning på att få 5 000 följare sattes och uppnåddes i
början på hösten. Vid årsskiftet hade kontot drygt 5 300 följare.
En bit in på året fick Region Gotlands Linkedinkonto också en kraftig ökning när det gäller
antal följare. Linkedin är en viktig kanal i regionens rekryteringsarbete och hade vid årsskiftet drygt 3 000 följare. Nästa år finns mål satta även för denna kanal.
Under 2019 lanserades ett nytt intranät i regionen och implementeringen som startade på
riktigt under hösten, kommer att fortsätta under 2020. Framöver kommer vi att kunna
mäta om de effektmål som sattes i upphandlingsarbetet har uppnåtts. Implementering pågår.
Ett utvecklingsarbete för att göra regionupplysningen till kundtjänst pågår. För att skapa
utrymme för mer tidskrävande samtal behöver andelen interna samtal till funktionen
minska avsevärt. Som internt stöd infördes under året en ny digital telefonkatalog. Målet
var att minska antalet interna samtal med 50 procent. Resultatet blev en minskning med 19
procent. En del av denna ökning har sin förklaring i att antalet samtal ökade strax efter införandet. Även e-postkontakterna till regionupplysningen ökade något, eftersom många
medarbetare dels ville ställa frågor men även uppdatera sin information i telefonkatalogen.
Regionupplysningen arbetar i enlighet med riktlinjerna i regionens servicepolicy. Under
2019 var totala antalet samtal 297 589 stycken, varav 267 466 stycken var besvarade.
Följaktligen besvarades 90 procent av samtalen, vilket är en liten försämring jämfört med
2017 och 2018. Årets resultat är i nivå med 2016. Det finns behov att se över mätetal och
vilka nyckeltal som ska följas upp i regionupplysningen framöver. Detta mot bakgrund av
regionupplysningens förändrade uppdrag och även med anledning av att servicepolicy och
gemensamma riktlinjer för kundtjänst ses över.
Servicemätningens resultat för Region Gotland som helhet, visar också en försämring vad
gäller tillgängligheten på telefon generellt för regionen under 2019. Tillgängligheten gäller
andelen kontakt med handläggare inom 60 sekunder inom olika verksamhetsfrågor vilken i
årets mätning har försämrats (44 procent). Detta resultat ligger under genomsnittet i andra

2 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

likvärdiga kommuner (2018: 47 procent, 2017: 37 procent). En analys gällande vilka verksamheter som försämrat sin tillgänglighet redovisas av avdelningen för kvalitet och digitalisering.
I regionupplysningens utvecklingsarbete med de förvaltningar som regionupplysningen särskilt ska stödja med att vara deras kundtjänstfunktion, dvs RSF, SOF, HSF och UAF, ingår
att göra regionens olika verksamheter uppmärksamma på hur information på hemsidan
uppfattas utifrån; om den exempelvis inte är rätt, aktuell, lättillgänglig och begriplig. Det
kan även handla om att återkoppla hur anknytningar och hänvisningar sköts internt. Regionupplysningen jobbar även för att stödja TKF:s kundtjänst, bygglov och klart vatten genom att ta emot samtal vid tillfällen då de behöver samla hela sin personal. Samverkansmöjligheterna är stora nu när det är fler och fler i regionen i samma tekniska system, MiCC.
I arbetet ingår även att starta upp det regioninterna kundtjänstrådet, denna gång med de
verksamheter som har kundtjänstfunktion i knappvalet 26 90 00. Arbetet syftar till att i
kundtjänstfunktionen som helhet, det vill säga inklusive TKF och SBF, utveckla, förbättra
och förenkla service och information gentemot medborgarna. Även Facebook som kanal in
till organisationen för frågor börjar etableras i kundtjänsten. Kundtjänstrådet har som uppdrag att revidera riktlinjerna för den gemensamma kundtjänstfunktionen. Arbete med detta
har pågått under året och kommer att fortsätta under 2020.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörerna upplever att veckan
till stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges bedömningen 7,9.
Under de senare åren har fokus legat på att samordna den service och support som ges
inom Region Gotland och de delar som ingår i Almedalsveckan som projekt (program,
presscenter, trafik, säkerhet, markupplåtelse samt allmänna frågor). När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region Gotland ger arrangörerna betyg
mellan 5,1 och 5,2 på en sexgradig skala vilket pekar på att den gemensamma service som
regionen ger,ligger på en fortsatt mycket god nivå. Sedan 2017 har betyget ökat med 0,5-0,6
enheter inom alla tre områden.
Budget- och skuldrådgivningen har god tillgänglighet per telefon. Under hösten infördes
telefontider för att bättre kunna planlägga besökstider. Väntetiderna för personligt besök
ligger på 7-8 veckor vilket är en ökning från 2015-2016 då väntetiderna var 4-5 veckor. Orsaken till de längre köerna är liksom ifjol att fler besökare än tidigare ansöker om skuldsanering vilket innebär mer administrativt arbete.
För information om kvalitet avseende överförmyndarens verksamhet se överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse.
Medarbetare

I årets medarbetarenkät svarade 24 av 31 möjliga i avdelningen (77 procent). Resultatanalysen bygger på 18 svar. På avdelningsnivå och i enheten för kansligrupper finns inte tillräckligt med svar för att kunna se svar på enskilda frågor.
Avdelningens enheter rymmer vitt skilda verksamheter och har olika förbättringsområden
inom de olika teamen. Analysen bryts därför ner per enhet och varje enhet gör sin egen
handlingsplan utifrån de specifika utvecklingsbehov som identifierats för respektive grupp.
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Från 2017 till 2019, dvs den period då samma undersökningsmetod använts, har engagemangsresultatet glädjande nog haft en positiv utveckling. Avdelningen har som helhet förbättrat sitt engagemangsindex från 66 (2018) till 71 (2019). Kommunikationsavdelningen
har idag en stor andel engagerade medarbetare. Det finns även energi och tydlighet överlag.
Att stärka ledarskapet har varit ett område där avdelningen lagt mycket fokus eftersom avdelningens ledarskapsindex också pekat på ett behov av detta. Bristerna fick genomslag i
resultatet på frågor om uppskattning, förtroende och förutsättningar. Resultatet förändrades inte heller mellan åren 2017 (63) och 2019 (63).
Arbete för att åtgärda detta inleddes redan 2017 och pågick även under 2018 och 2019.
Analysen var att avdelningen behövde stärka det nära ledarskapets verksamhetskompetens
för två av enheternas arbetsgrupper. Förutsättningarna för en nära och tillgänglig arbetsledning för samtliga verksamheter behövde stärkas. Organisatoriska förändringar behövde
göras. Några åtgärder gick snabbare att genomföra, andra krävde mer tid, alla krävde bred
samverkan.
Vid årsskiftet 2018/2019 renodlades verksamheten inom medborgarservice till att omfatta
enbart regionupplysning och reception. Under hösten 2019 togs nästa steg genom att enheten för kommunikation och kansligrupper delades upp i två enheter; enheten för kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor respektive enheten för kansligrupper.
Ledarskapet har stärkts genom att två nya enhetschefer rekryterats. Kommunikationsavdelningen består nu av tre enheter med ett tydligare verksamhetsmässigt fokus. Vi hoppas
kunna mäta effekterna i nästa års medarbetarundersökning.
Avdelningen har även under året fortsatt arbetet med spelregler inom de olika grupperna.
Förbättringar har gjorts, men arbetet behöver fortsätta och intensifieras på sina håll.
När det gäller effektivitetsindex så har avdelningen förbättrat sitt resultat, från 2017 (60) till
2019 (63). Resultatet är fortsatt svagt och behöver förbättras.
När det gäller de tre specifika frågorna om hur insatt man är i arbetsplatsens mål, om målen
följs upp och utvärderas på ett bra sätt och om jag vet vad som förväntas av mig i mitt
jobb, så uppger medarbetarna överlag att de i högre utsträckning är insatta i arbetsplatsens
mål 2019 jämfört med 2018. De tycker också i högre utsträckning att målen följs upp och
utvärderas på ett bra sätt. Resultaten på de två frågorna om att vara insatt i målen och veta
vilka förväntningar som finns på en, ligger på en bra nivå. Även med detta har avdelningen
arbetat under året, genom att målen har lyfts upp och pratas om löpande, bland annat på
gemensamma avdelningsdagar. Det kan också bero på att fler av avdelningens olika team
har fått mer närliggande mål att jobba utifrån under detta år. Fortsatt arbete med detta
krävs dock.
Det finns ytterligare behov av att fördjupa sig i hur avdelningen kan förbättra arbetet med
att koppla ihop den egna verksamheten med regionens övergripande mål. Vi ser även behov av att utveckla mer närliggande mål, inte minst när det gäller servicenivåer och även
när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
Kommunikationsavdelningen har som helhet fortsatt högt sjuktal, både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro, 6,7 procent.
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Enheten för kansligrupper har ett sjuktal på 1,45 procent. Det låga sjuktalet ligger i nivå
med de senaste åren. Enheten för kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor har ett sjuktal på 2,45 procent. Det handlar om korttidsfrånvaro som hänger samman
med influensa- och förkylningsperioder, inte minst mot bakgrund av att flera av medarbetarna har barn i förskole- och skolåldern.
Enheten för medborgarservice har ett högt sjuktal på 15,32 procent, en ökning från en redan hög nivå på 10,74 procent (2018). Både korttids- och långtidssjukskrivningar ligger
bakom detta. Orsakerna är av olika karaktär. Fyra rehabutredningar pågår i samverkan med
HR. En arbetsförmågebedömning är genomförd. Årets förändringar i verksamheten genom
den flytt som genomförts i kombination med den verksamhetsutveckling, från renodlad
växelfunktion till kundtjänst, är också faktorer som kan ha spelat in.
Avdelningens olika team har olika utmaningar när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.
Utvecklingen går åt rätt håll, från ett index på 63 (2017) till ett index på 68 (2019). I regionupplysningen finns exempelvis behov av att jobba vidare med konflikter på arbetsplatsenEtt särskilt utvecklingsarbete som påbörjades 2018 kommer att fortsätta även under 2020.
Upplevelsen av en orimlig stressnivå är ett generellt problem där avdelningen behöver göra
en fördjupad analys i de olika teamen. Resultatet har förbättrats jämfört med 2018, men är
inte tillfredsställande. Även resultatet när det gäller förutsättningarna för att göra ett bra
jobb behöver avdelningen jobba vidare med.
När det gäller satsningar utifrån jämställdhet så har receptionister och telefonister varit en
prioriterad grupp i både 2018- och 2019-års lönerörelser. Bedömningen är att satsningen
har givit effekt. Gruppens lönenivå har höjts och närmar sig nu riket. Om ytterligare satsningar behöver göras på gruppen återstår att analysera inför 2021 års lönerörelse.
Rekrytering av två nya enhetschefer under året har genomförts. Ett bra ledarskap med rätt
kompetens är en nyckel för att klara framtidens rekryteringsutmaningar inom respektive enhet, genom att ledarskapet så starkt påverkar arbetets förutsättningar, arbetsmiljö osv. Vi
har även rekryterat ny samordnare inom regionupplysningen – en nyckelfunktion för att
hålla ihop och driva verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. Rollen som samordnare är en
utmaning att besätta och behålla. Regionupplysningen har de senaste två åren tappat två
samordnare till mer välbetalda jobb i Visby.
Inom överförmyndarnämndens kansli har det rekryterats flera nya medarbetare under de
senaste två åren. Det innebär förutom att ny energi och nya perspektiv tillförs, även att extra mycket tid har behövts till introduktion och utbildning. Detta har påverkat verksamhetens handläggningstider och tillgänglighet, men rekryteringen har fungerat väl och kompetensbehovet har kunnat tillgodoses.
Inom budget- och skuldrådgivningen, en verksamhet som är mycket sårbar genom att den
upprätthålls av en tjänst, slutade en erfaren kollega och en ny kom till. Under årets första
åtta månader kunde vi stärka upp verksamheten genom en intern förstärkning motsvarande
en halvtidstjänst. Denna lösning möjliggjordes genom ett tillfälligt samarbete med en annan
enhet och har nu upphört. Verksamheten klarar just nu inte vissa kvalitetskrav med de resurser som finns tillgängliga inom avdelningen. Detta behov lyftes än en gång i förvaltningens strategiska plan och budget för 2019.
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När det gäller satsningar utifrån den särskilda potten kopplat till jämställdhet och bristyrken, så har avdelningen fått utdelning under två år i rad genom att extra löneutrymme tilldelats först regionupplysningen 2018 och 2019 och även kommunikatörer samt handläggare inom överförmyndarnämndens kansli. Satsningarna har givit önskvärda effekter, men
vi ser även behov av att fortsätta prioritera grupper som kommunikatörer, samordnarfunktion och handläggare. Behovet av att rekrytera personer med hög specialistkompetens
framåt är stort.
Det är också viktigt att säkra avdelningens ekonomiska möjligheter att löpande kompetensutveckla sina medarbetare.
Kommunikationsavdelningen har sammanfattningsvis när det gäller medarbetarområdet,
förflyttat positionerna i rätt riktning när det gäller uppfattningen om Region Gotland som
attraktiv arbetsgivare. Jämfört med 2017 då vi hade 9 procent ambassadörer, 40 procent
passiva och 51 procent kritiker, hade vi i 2019 års medarbetarundersökning 22 procent ambassadörer, 44 procent som tolkas som passiva och 33 procent kritiker. Net Promotor
Score (eNPS) har alltså utvecklats från -43 till -11 på de här tre åren, vilket är en utveckling
i rätt riktning.
Ekonomi

Avdelningen redovisar ett underskott på 86 tkr. Det är kostnaden för övriga verksamhetskostnader och inköp av möbler, bildskärmar med mera som översteg budget. Intäkterna för
Almedalsveckan är svåra att prognostisera.
Det treåriga besparingsprogrammet 2017-2019 innebar för kommunikationsavdelningen ett
besparingskrav på en miljon kronor 2018 och en miljon kronor 2019. Hela besparingen
identifierades 2017 och de sista åtgärderna verkställdes 2019. Effekterna är minskad regionövergripande annonsering, minskat utrymme för tillfälliga kommunikationsutvecklingsinsatser och nedläggning av den årliga publikationen Gotland i siffror på svenska och engelska. En av åtgärderna var också flytten till nya, men regionägda lokaler, för regionupplysningen i Hemse med sänkt årshyra som följd. När det gäller tjänster så har avdelningen tagit bort en halvtidstjänst i registraturen, en heltidstjänst i kommunikationsteamet och del av
en bokbinderitjänst i regionarkivet som tillsammans med registraturen, vid det tillfället
ingick i avdelningens verksamhet.
För att kunna klara 2020 års besparingskrav på 200 000 kr har avdelningen i år dragit ner
motsvarande 25 procent av en tjänst i regionupplysningen. Även neddragningar har gjorts i
Almedalsveckans budget.
Minskad annonsering och avveckling av tryckt informationsmaterial innebär minskad synlighet för regionen och även minskad tillgänglighet för grupper som inte har tillgång till digitala kanaler. Nedläggningen av den tryckta publikationen Gotland i siffror innebär att statistik och fakta om Gotland och Region Gotland inte längre samlas in och presenteras på
samma överskådliga och lättillgängliga sätt för besökare, gotlänningar och regionanställda,
som tidigare. Att övergripande utvecklingsanslag för kommunikationsutveckling har skurits
ner medför stora begränsningar för kommunikationsutvecklingen och möjligheterna att
göra snabba insatser. Svarstider riskerar att bli längre i regionupplysningen, i synnerhet som
varje samtal i samband kundtjänsten börjar fungera fullt ut, sannolikt kommer att ta längre
tid.
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Samhälle
God folkhälsa

Regionen ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer, både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina
problem. Ett snabbt möte med budget- och skuldrådgivningen är en förebyggande insats
och kan i förlängningen bidra till bättre folkhälsa då det allmänt känt att dålig ekonomi påverkar hälsan. Det kan också förekomma att personer som kommer till personligt besök
också är självmordsbenägna. Att snabbt komma på personligt besök inger en stark förhoppning hos klienten. Köerna till personligt besök ligger idag på 7-8 veckor. I verksamheten noteras att spelmissbruk har ökat framförallt hos yngre personer.
Även överförmyndarnämndens verksamhet bygger till stor del på att huvudmän och ställföreträdare känner sig trygga med nämndens beslut och kansliets kompetens i det dagliga
arbetet. Verksamheten uppfyller de flesta av sina mål. Det arbete som fått stå tillbaka på
grund av tidsbrist är ambitionen att arbeta med rekrytering och utbildning. Även handläggningstiderna har inte riktigt levt upp till målsättningen på max 70 dagar. Något som påverkat detta är ett fåtal ärenden som pågått en längre tid.
Gotlänningar känner sig delaktiga

Gotlänningarnas möjlighet till delaktighet i samhället ökar då särskilt utsatta människor genom ställföreträdarskapet ges möjligheter till delaktighet på lika villkor vilket är något som
överförmyndarnämndens verksamhet i hög grad påverkar. Rekryteringsbehovet av gode
män är stort och en ständig utmaning för verksamheten då det till stor del vilar på ideella
insatser från enskilda medborgare.
Överförmyndarnämndens verksamhet uppfyller de flesta av sina mål. Det arbete som fått
stå tillbaka på grund av tidsbrist är ambitionen att arbeta med rekrytering och utbildning.
Även handläggningstiderna har inte riktigt levt upp till målsättningen på max 70 dagar. Något som påverkat detta är ett fåtal ärenden som pågått en längre tid.

Utveckling på sikt
Kommunikationens förutsättningar och verktyg utvecklas snabbt. Specialisterna måste
ständigt bevaka trender och vara uppdaterade. Den redan påbörjade omställningen av kommunikationsstödsfunktionen kommer att fortsätta. Förändringarna leder till extra stort behov av kompetensutvecklingsinsatser.
Intranätet som nytt verktyg möjliggör och ger bättre förutsättningar för effektiv interkommunikation. Utvecklingsarbetet fortsätter. Utbildningsinsatser och förändrade arbetssätt i
hela organisationen krävs framöver.
Behovet av kommunikationsstöd kommer fortsättningsvis att vara stort i regionen som helhet och kommer inte att minska. Behovet av samordning är fortsatt mycket stort.
Den sociala mediestrategi som alla kommunikatörer och även HR jobbar utifrån måste
ständigt omprövas och utvecklas.
Samarbetet med HR när det gäller att samordna och utveckla gemensamma aktiviteter för
arbetsgivarvarumärket behöver fortsätta. Detta behöver också gå i takt med organisationskulturarbetet som pågår och även med arbetet med platsvarumärkesarbetet för hela Gotland, som bedrivs av regionala utvecklingsavdelningen, och som nästa år går in i en ny fas.

7 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

Förstudien till ett nytt ansökningsprogram för Almedalsveckan är klar och arbetet kommer
att fortsätta. Arbete med att utveckla veckan pågår ständigt.
Behovet av gode män, i dagsläget och flera år framöver, är stort och det behövs kontinuerliga rekryteringsinsatser i flera kanaler för att få balans i tillgång och efterfrågan.
När det gäller budget- och skuldverksamheten behöver verksamheten förstärkas. Antal
spelmissbrukare, framförallt yngre personer som behöver stöd vid budget- och skuldrådgivningen, har ökat markant. Den långsiktiga utvecklingen med tydligt ökat behov av tjänsten är på flera sätt oroande.
Arbetet med att fortsätta översyn av serviceriktlinjer och regionupplysningens uppdrag mot
kundtjänst, fortsätter med nya arbetssätt och ny teknik på plats. Ambitionen är att jobba
närmare förvaltningarna och bli en motor i förbättringsarbete gällande regionens tillgänglighet. Processkartläggning och digitalisering av olika arbetsmoment är en viktig del i utvecklingen framåt.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen
Antal besvarade samtal, regionupplysningen
Andel obesvarade samtal på
anknytning
Andel externa samtal 26 80 00, regionupplysningen
Andel externa samtal 26 90 00 med
knappval 9, regionupplysnigen
Andel interna samtal, 777, regionupplysningen
Antal besök, reception
Antal borgerliga vigslar,
receptionen
Betygssättning av Almedalsveckans
gemensamma support gällande:
- bemötande
- stöd
- tillgänglighet telefon/epost
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

2019

2018

2017

24-25 sek
267 466
(av 297 589)

300 414
(av 330 228)

21,3-22 sek
297 062
(av 317 176)

15,1%

15,7 %

14,8 %

13,9%

13,9 %

14,6 %

50,4%

47 %

48 %

12,5%
14 738

13,4%
16 119

13,6%

239

289

281

5,2
5,1
5,1

4,8
4,7
4,7

4,7
4,6
4,5

2019

28
6,7

2018

2017

43
6,0

43
6,5

Budget
2019

5 586
20 384
14 798

Bokslut
2019

5 807
20 691
14 884

Avvikelse

+221
-307
-86
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Verksamhetsberättelse
2019

Kultur och fritid
Avdelningschef: Angelica
Andersson Fihn
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kultur och fritid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna verksamhetsområdet genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd,
följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•
•

Kulturplanen
Kultursamverkansmodellen
Fritidspolitiskt program
Idrottsanläggningar
Bad
Stöd till föreningar

•
•
•
•

Biblioteksverksamhet
Almedalsbiblioteket
Film på Gotland
Relationen till kulturinstitutionerna;
Länsteatern, Gotlandsmusiken och
Länsmuseet

Viktigare händelser
Nedan beskrivs ett antal händelser som inträffat under 2019 och som varit av större vikt
för verksamheten inom avdelningens ansvarsområde.
Organisationen har stärkts genom att en ny enhet skapats; Kulturenheten. Här samlas
Film på Gotland, kulturutvecklare, danskonsulent och konsthanterare/barnkulturhandläggare. Under året har också tre nya enhetschefer rekryterats till Kulturenheten, Almedalsbiblioteket samt Distriktsbiblioteken.
Inom avdelningen har utvecklingen av fler e-tjänster varit i fokus och b la har ansökningar
till skapande skola tillkommit.
Avdelningen hanterar mer än hälften av regionstyrelseförvaltningens ärenden per år. För att
skapa en gemensam, rättssäker, transparent och tillgänglig ärendehantering och handläggning har avdelningen under året genomfört utbildning i W3D3, fått fler ansökningar att gå
via regionens e-tjänst, harmonierat arbetsmallar/underlag/formuleringar och också förbättrat utbetalningsrutiner. Ytterligare steg kommer att tas under 2020.
Avdelningen har bidragit i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
För fritidsverksamheten noteras följande:
• Processkartläggning har genomförts och aktiviteter har identifierats för ytterligare digitalisering och utveckling av arbetsrutiner och organisering.
• Solbergabadet genomgick renovering vilket gjort att vi fått hålla stängt under januari
månad samt i slutet av sommaren.
• Tidigare beslut ledde till att avdelningen fick bekosta sanering av tennisbanor i Visby.
• Remissversion av anläggningsstrategi för regionen har arbetats fram.

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

•
•
•

Kultur och fritid

Tillsammans med Gotlands idrottsförbund har ett utvecklingsarbete genomförts för
uppdatering/utbyggnad av mountainbikespår på Visborg.
Utveckling av idrottsområdet Rävhagen har genomförts. Tidigare varpaplaner har
ställts om till 2 nya naturgräsplaner samt ny varpaplan har etablerats.
Under året brann det på Gutavallen och stavhoppsmattan förstördes.

För kulturverksamheten noteras följande:
• Under året genomfördes en översyn av kulturkonsulentverksamheten.
• Arbetet med en ny Kulturplan för perioden 2021-2024 påbörjades innefattande ett trettiotal dialogsamtal med kulturliv och civilsamhället.
• Gotlandsmusiken har under 2019 levererat hela 330 konserter, varav över 50% på den
gotländska landsbygden.
• Länsteaterns stora satsning 2019 var det egenskrivna verket ”Anna & Jacob Dubbe” - ett
gotländskt Romeo och Julia-drama. Av övriga föreställningar kan nämnas musikteaterföreställningen ”Skrotissarna Nickelina och Nicke” som spelats i närmare 100 föreställningar för förskolebarn på hela Gotland.
• Gotlands Museum har för sjätte året i rad varit det mest besökta länsmuseet med ca 335
000 besökare 2019. Museet har bland annat genomfört ett guideutvecklingsprojekt, utvecklat skolprogram om nazismen på Gotland samt uppmärksammat 100-årsfirandet av
allmän och lika rösträtt. Under året stängdes konstmuseet pga för dåligt inomhusklimat.
• En kartläggning av kulturutbudet för barn har genomförts, ett arbete inom ramen för
planerna på införandet av en barnkulturgaranti.
• Film på Gotland följde upp gällande filmstrategi och handlingsplan med gotländska filmaktörer vid två tillfällen.
• Talangdagarna på Fårö genomfördes med medel från Filminstitutet och i samarbete
med Bergmancenter och Sveriges 18 filmregioner. 24 filmare och tio filmkonsulenter
från hela landet deltog.
• Uppdatering av Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning godkändes av Regionfullmäktige.
• Ny arbetsgrupp bildad för kultur som pedagogisk resurs i skolan, nya former av samverkan med kulturskolan.
• För första gången genomfördes dialog-och utvecklingssamtal med de organisationer
som fått 50 tkr eller mer i verksamhetsstöd under 2019. Sammanlagt 18 stycken samtal
genomfördes under framförallt augusti och september.
För biblioteksverksamheten noteras följande:
• Projektet Mångspråkiga bibliotek avslutades under året. Projektet har gjort många insatser för att anpassa bibliotekens utbud efter nyanländas behov.
• Länsbiblioteket arrangerade Maker tour i samarbete med Fenomenalen med workshops
på temat teknik och superhjältar på åtta bibliotek samt författarbesök och workshop på
tre bibliotek .
• Boktuben Gotland lanserades. Boktuben är bibliotekens Youtubekanal för filmade boktips för barn där bibliotekspersonal och skolelever berättar om spännande böcker i
olika genrer. Nu finns ca 40 filmer och de används flitigt i de gotländska skolorna.
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En regional Samverkanskonferens om digital inkludering arrangerades. Målgruppen för
konferensen var regionpolitiker, förvaltningsdirektörer, avdelnings- och enhetschefer,
strateger, tjänstepersoner som arbetar med frågan samt Länsstyrelsen på Gotland.
Ett antal statligt finansierade projekt har drivits under året. Projekt bokstart drivs i samarbete med skolan och hälso- och sjukvården. Syftet är att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn. Digitalt
först avser att höja befolkningens digitala kompetens genom en satsning på fortbildning
av anställda på folkbiblioteken.
Biblioteken på Gotland har fått projektmedel från Kulturrådet (2019 3,2 mnkr, 2020,
4,3 mnkr) för Stärkta bibliotek som ska öka utbud av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Bland annat omfattas följande delar:
-

•
•

Bibliotek för alla där bibliotekens användare och ickeanvändare kartläggs
för att göra biblioteken angelägna och tillgängliga för fler.
- Mobil biblioteksverksamhet med syfte att öka tillgängligheten.
- Talboksverksamhet med gemensamma riktlinjer, kompetenshöjande insatser av personalen och ett rum för digital handledning.
- Uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättningar där förslag på Boken kommer-verksamhet har tagits fram och prövas i ett pilotprojekt.
- Förstudie ny bibliotekswebb med kartläggning av behov och teknisk funktionalitet som ska ligga till grund för uppförandet av ny hemsida för biblioteken.
- Förstudie nytt bibliotekssystem KOHA för eventuell övergång till ett öppet
biblioteksdatasystem.
- Nytt enhetligt skyltsystem med exteriör skyltning som följer regionens grafiska profil.
- Inköp av teknik för publik verksamhet till flera bibliotek, t ex informationsskärmar, konferensutrustning, laptopdatorer för digital handledning, högtalare, tv-spelskonsoller m m.
Två meröppna bibliotek har öppnats som försök i Roma och Slite. Under våren 2020
planeras även biblioteket i Hemse att bli meröppet.
Gotlands bokmässa, firade 10 år, och var även detta år väldigt välbesökt, både av besökare, utställare och föreläsare.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Under året har avdelningen med genomfört en kartläggning av hur respektive enhet arbetar
med kvalitet. Utifrån materialet kommer processer och årshjul att byggas upp.
Ärendehanteringen har förbättrats. Detta genom utbildning i W3D3 och fortsatt utveckling
av e-tjänster.
Samverkan med medborgarna har skett på flera olika sätt under året. Kulturplansdialoger
har genomförts med fria professionella, institutioner och andra relevanta aktörer för att
forma Gotlands kulturplan 2021-2023. Uppföljning av filmstrategin och tillhörande handlingsplan har gjorts i samverkan med öns filmaktörer och dessutom har ett produktionsforum etablerats som en ny mötesplats för öns filmverksamma filmare, filmarbetare, bolag

3 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kultur och fritid

och tjänstemän inom Region Gotland. Anläggningsstrategin tas fram i nära samarbete med
Gotlands Idrottsförbund.
Ett omfattande arbete är påbörjat för att utveckla biblioteken på Gotland. Under året har
en översyn av verksamheten gjort i syfte att hitta och utveckla effektiviserings och synenergimöjligheter. Två nya chefer har anställt, en för Almedalsbiblioteket och en för Distriktsbiblioteken. Tillsammans ansvarar de för en gemensam ledningsgrupp. Insatser har gjorts
för att förbättra likvärdighet mellan bibliotek och arbetssätt är utvecklade för att stärka arbetsmiljön. Inköp och iordningsställande har förbättrats genom att processer samordnats
och arbetsgrupper bildats.
Under året har meröppna bibliotek startats för att öka tillgängligheten.
Biblioteket i Fårösund flyttade under våren 2019 från Kustateljén tillbaka till lokalerna vid
Fårösunds grundskola. Ur ett tillgänglighetsperspektiv har det visat sig mycket positivt då
resultatet i besöksstatistiken och utlånen ökat med mer än det dubbla.
För fritidsverksamheten har en brukarundersökning genomförts under året. Mätningen
omfattar bad och bokning, bidragshantering samt anläggningar och IP Skogen.
Baden på Gotlands huvuduppdrag är att tillmötesgå skolornas, föreningslivets samt allmänhetens behov av badverksamhet. Under året har Solbergabadet hållits stängt under januari
samt under slutet av sommaren pga. renovering. Målgruppen barn och unga ges extra utrymme under skollov med hinderbana och annat i bassäng. Undersökningen som riktar sig
till besökare på allmänhetens bad på badhusen besvarades av 114 under en period av ca två
veckor. Undersökningen visar att öppettiderna fortsatt berör många och det är svårt att nå
upp till allas förväntningar med de förutsättningar som finns.
Baden (1-6, där 6 är högst)
Badet motsvarar mina förväntningar
Jag känner mig trygg och säker på badet
Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen
Det är städat och fräscht i simhallen
Personalen hälsade mig välkommen
Personalen kunde svara på mina frågor
Badets öppettider passar mig
Nöjd med badets utbud

Medel 2019
4,7
5,6
5,2
5,3
5,5
5,5
4,5
4,7

Medel 2018
4,8
5,4
5,2
5,2
5,5
5,6
4,6
4,8
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När det gäller enkäten för bokning och bidrag, anläggningar och IP Skogen så inkom 142
svar. Resultatet visar att såväl bokning och bidragshandläggningen levt upp lite bättre mot
förväntningarna. Svaren kring våra anläggningar är dock sämre än förra året dvs man förväntar sig mer.
Fritid (1-10, där 10 är bäst)
Bokningsservice som helhet
Om du tänker bidragshandläggningen som helhet
Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar?
Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem?
Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen, hur nära ett
sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer?
Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning?
Motsvarar hemsidan dina förväntningar

Medel 2019
7,7
7,8
7,4

Medel 2018
7,4
7,0
6,9

6,4

6,7

5,8
8,1
6,7

6,3
8,6
6,1

Medarbetare

Sjukfrånvaron hos avdelningens medarbetare har fortsatt att öka och sjuktal har ökat från
5,9 till 6,3 från delår 2. Framför allt märks en ökning i sjukfrånvaro > 90 dagar. Inom flera
delar av avdelningen pågår omfattande utvecklingsarbete och också organisatoriska förändringar har genomförts. Syftet är att stärka arbetsmiljön och ledarskapet framåt men under
året har förändringarna också inneburit osäkerhet vilket kan avspeglas i såväl sjukfrånvaro
som resultatet i medarbetarenkäten.
80% av medarbetarna besvarade årets medarbetarundersökning. Hållbart medarbetarengagemang har minskat från 71 till 64. Även ledarbetarskapsindex har minskat på skalan. Fokus ligger nu på respektive enhet att arbeta med fokusområden och skapa en handlingsplan.
Resultaten för avdelningschefens arbetsgrupp skiljer sig mot enheternas och här är resultaten bättre än regionen i stort.
I biblioteksverksamheten har under året stor kraft lagts på att förbättra arbetsförutsättningar och arbetsmiljö. Insatser görs för att höja kompetensnivån och att tydliggöra det
professionella uppdraget. Arbetsplatsträffarna utvecklas för att ge bättre utrymme för dialog. Målet är en tydlighet i ledarstruktur och beslutsprocesser och att ingen medarbetare ska
känna osäkerhet kring organisationsstrukturer.
Under 2019 bildades en ny kulturenhet för att tydligare samla verksamheten för Film på
Gotlands samt danskonsulenten, kulturutvecklaren och konsthanteraren. Ny enhetschef
tillträdde 1 september. Utifrån det utökade ramtillskottet till Film på Gotland kunde tjänsterna inom organisationen ses över. Nya tjänster skapades med högre sysselsättningsgrad t
ex rekryterades en filmkommissionär och en visstidsanställd tekniksamordnare anställdes
placerad i Kustateljén på 50%, samfinansierad med Gotlands Folkhögskola i Fårösund.
Kompetensförsörjningen är svår inom framför allt bibliotek och fritid då främst för bibliotekarier och badmästare. Under 2019 gjordes en riktad satsning på dessa grupper i löneöversynen vilket förbättrat situationen något.
Ekonomi

Vid delår 2 lämnade avdelningen en positiv årsprognos på 500 tkr. Under slutet av året förändrades prognosen och resultatet blev +/- 0. Skillnaden sedan delår 2 går att härleda
främst till att:
•

Etableringsstödet blev 200 tkr lägre än prognostiserat
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Beviljade investeringsstöd blev ej utnyttjade av föreningarna, de kunde av olika anledningar inte genomföra projekten.
Badhusutredning som var lagd som investeringsmedel 1,5 mkr föll ut då ingen anläggning finns att belasta vilket påverkar driften.
Högre lönekostnaderna grundat i enskild överenskommelse för avslut.
Höga lönekostnader på Almedalsbiblioteket dels till följd av vikarier under sommaren
samt av fördröjd rekryteringsprocess av enhetschef.

Uppföljning besparingsprogrammet

För perioden 2017-2019 ålades Kultur och Fritidsverksamheten ett sparbeting om sammanlagt 15 mnkr. Besparingarna har under 2018 gjorts i ledning och administration med
syftet att verksamheterna nära medborgarna ska hållas så skadelösa som möjligt. Verksamhetens kvarvarande besparing för 2019 uppgick till 7 mnkr. Inför organisationsförändringen hade kultur- och fritidsnämnden identifierat och beslutat om möjliga besparingar
2019 på 3 mnkr inom biblioteksverksamhet, 0,1 mnkr på motionsspår samt 0,05 mnkr på
omklädningsrum Rävhagen. Till detta tillkommer redan genomförda besparingar om 0,5
mnkr som ligger i en tillfällig buffert 2018. Inför budgeten 2019 beslutades att genomföra
möjliga besparingar så som effektiviseringar och ramjustering inom fritidsverksamheten
med 1,3 mnkr samt borttagande av 2018 års tilldelade integrationsmedel om 1,5 mnkr. För
att uppnå den totala besparingen på 7 mnkr gjorde avdelningen även översyn av taxor och
avgifter vilka beslutades under 2019.
Genomförandet av det har gått enligt plan, 0,5 mkr lades som besparing med Etableringsstöd som för 2020 övergår och beräknas med en intäkt av ökade taxor och avgifter på avdelningen. Detta beslut togs under hösten av Regionfullmäktige. Almedalsbiblioteket har
under året haft svårt att nå sina besparingar pga för höga lönekostnader b la till följd av vikarier under sommaren dels att en del av lönekostnaderna täcks av projektmedel. Inför
2020 ligger budgeten lägre kring projektfinansiering.
Att genomföra ytterligare kostnadssänkningar är utmanande och försvåras av ett kortsiktigt
planeringsperspektiv.
Samhälle

Avdelningen arbetar för en god folkhälsa genom att stärka människors livskvalitet i form av
att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom kultur- och
fritidsområdet.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom
såväl fritid som kultur. Uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Avdelningens fokus i
detta arbete är barn och ungdomar.
Genom ett levande kulturarv och ett brett stimulerande av fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och möjliggör i slutändan en
ökad folkmängd. God tillgänglighet till verksamheter är av stor vikt. Implementeringen av
ett nytt bokningssystem är ett led i detta arbete. E-tjänster införs för sökande av bidrag och
bokningar.
Insatser görs för att förbättra kommunikation och tillgängligheten via aktiva facebook- och
instagramkonton.

6 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kultur och fritid

Kulturverksamheten fortsätter att skapa engagemang bland medborgarna. Som exempel för
året kan nämnas inköp av föreställningar utifrån som tillför öns utbud av teater och dans.
Dansföreställningen ”De Passant” var en sådan. Vikten av att medborgarna fortsatt kan få
tillgång till ny offentlig konst har säkerställts genom att nya Mål och riktlinjer för enprocentregeln antagits av fullmäktige.
Biblioteken på Gotland arbetar för att öka tillgängligheten till biblioteken dels genom
meröppet men också genom att kontinuerligt se över öppettider. Genom program och evenemang arbetar biblioteken för ett varierat utbud för barn, ungdomar och andra grupper i
samhället. Vidare arbetar biblioteken med att utveckla det digitala kunnandet och anpassa
servicenivåer för att vara en attraktiv mötesplats för alla.
Almedalsbiblioteket tar en allt tydligare position som länk mellan Uppsala Universitetet och
det Gotländska samhället. Samverkan mellan Region Gotland och Uppsala Universitet
skapar goda förutsättningar i samhället för högre utbildningar och bidrar i förlängningen till
framtidens kompetensförsörjning.

Utveckling på sikt
Avdelningen fortsätter arbetet att använda resurser på bästa sätt genom effektiviseringar,
förändrade arbetssätt och digitalisering.
Kulturplanen som skall antas under 2020 kommer att innebära förändringar för kulturverksamheten och vara vägledande för främjandeverksamheten, kulturinstitutionerna och fria
professionella.
Utvecklingen av biblioteken på Gotland fortsätter genom bland annat tydligare målarbete,
verksamhetsutveckling (meröppet, servicepunkter, mobilt), kommunikation, systemstöd
och dialog.
Fritidsverksamheten kommer fortsätta med sitt arbete med digitalisering och effektiva arbetsprocesser. Stort fokus ligger på anläggningsstrategi, fritidspolitiskt program, bidragsöversyn och översyn av avtal och överenskommelser.
Insatser kommer att göras för att förbättra arbetsmiljön ytterligare. Handlingsplaner genomförs utifrån resultatet på medarbetarenkäten och en avdelningsspecifik facklig samverkansgrupp etableras.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kr
Säsongsuthyrning, antal gästnätter
Idrottshallar antal uthyrda timmar
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster:
Ungdomar
Funktionshindrade
Pensionärer
Bibliotek
Antal fysiska besökare
Antal medialån fysiska

2019

2018

2017

103 963
70,50
6 817
26 052
6 583

104 237
68,44
8 400
26 135
5 983

104 582
70,12
7 712
27 615
7 709

29 090
3 057
4 400

34 106
2 996
4 695

36 486
2 503
4 594

604 316
379 043

617 745
383 944

509 000
395 987
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M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
*Januari 2018

Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

Kultur och fritid

2019

86
6,3

2018

90
5,0

Budget
2019

43 179
155 059
111 880

2017

97*
4,7

Bokslut
2019

52 496
164 380
111 884

Avvikelse

+9 317
-9 321
-4
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Verksamhetsberättelse
2019

Kvalitet &
digitalisering
Avdelningschef: Anders Granvald
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på kvalitet, verksamhetsutveckling och digitalisering. Avdelningen ansvarar också för att tillhandahålla och utveckla en funktionell, ekonomiskt hållbar IT och telefoniinfrastruktur för Region Gotland. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
• Kvalitetsledning
• Förändringsledning
• Verksamhetsutveckling
• Digitalisering
• Projektledning
• Systemstöd och systemförvaltning
• Processledning
• IT-infrastruktur och arkitektur
• Samverkansmodeller
• Systemintegration
• Kunskapsstyrning
• Den digitala arbetsplatsen
• Organisationsutveckling
Det innefattar allt från telefonilösningar, arbetsplatser, skrivare, kommunikationslösningar,
datalagring, serverlösningar, programvaruhantering och support. Dessutom hanteras regionövergripande kvalitetsfrågor, samverkansfora som RSS, BarnSam, VuxenSam och partnerskapet med Uppsala Universitet m fl.

Viktigare händelser
Förnyelsedagen genomfördes den 6 Mars. För första gången i ett större format, i ICA Maxi
Arena. Med gott om utrymme blev det en succé där allmänheten för första gången bjöds in
och som sändes direkt på webben. Återkopplingen från deltagare och besökare var väldigt
bra. Det vinnande bidraget, Lisa Larsson från Teknikförvaltningen, har efter detta gått vidare och vunnit såväl ett nationellt som ett internationellt kvalitets pris.
Robotarna tog under 2019 plats i Regionens verksamhet. En testverksamhet genomfördes
inom tre områden med mycket gott resultat, vilket ledde fram till ett beslut att inhandla det
verktyg som testats för att på bred front automatisera monotona arbetsuppgifter. Först ut i
detta utvecklingsarbete är ekonomifunktionen som har en serie med arbetsuppgifter som
väl passar att robotisera.
Inom kvalitétområdet genomfördes under året en hel del arbete. Bland annat togs stora
steg för att kartlägga och dokumentera våra verksamhetsprocesser. I workshopform har
många medarbetare stöttat alla Regionens förvaltningar med metoder och dokumentationsstöd. Ett arbete som fortsätter under 2020.
Kvalitétshandboken togs fram och Riktlinjerna för kvalitét och verksamhetsutveckling uppdaterades och bygger nu mera på SIQs kvalitetsmodell. Under året blev vi också medlemmar i SIQ, Swedish Institute for Quality.
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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Kvalitet &
digitalisering

Årets största upphandling var den om en ny telefonilösning. Många timmar lades av många
för att först ro upphandlingen i hamn och sedan implementera densamma. De största förändringarna mot tidigare är att de sk ”privatsidorna” försvann och att faktureringen från
årsskiftet kommer ske direkt till kostnadsställeansvarig. Ekonomiskt innebär det nya avtalet
en besparing för Regionen, med mera tillgänglig funktionalitet.
Framtidens vårdinformationssystem, FVM, engagerade flertalet medarbetare och kommer
över lång tid påverka den verksamhet som vi bedriver i avdelningen.
Utbyggnaden av WiFi på äldreboenden runt om på ön fortsätter. Under året har alla utom
3 äldreboenden utrustats med WiFi för boende och besökare.
Utvecklingen av e-tjänster fortsätter med god fart. Idag finns mer än 170 e-tjänster publicerade och omfattar alla Regionens förvaltningar. Nyttoberäkningar som görs visar på ekonomiska besparingar såväl som ökad tillgänglighet för medborgarna.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Inom avdelningen genomför vi varje år en kundundersökning riktad mot de IT tjänster vi
levererar. Tre områden mäts specifikt; datorarbetsplatsen, telefonin och servertjänsterna.
Det sammanvägda NKI resultatet ligger i år på 73 (skala 1-100), samma som 2018. Historiskt kan vi se att under de senaste 5 åren har det skett en positiv utveckling från ett NKI
på 65 till dagens 73. Sämst resultat, 66, har vi inom området för datorarbetsplatsen. Detta
kan till viss del förklaras av att vi, på grund av ekonomin, inte lyckas hålla den tänkta utbytestakten av datorer. Detta innebär att några funktioner, exempelvis delar av skolan, har
gamla och relativt långsamma datorer.
Medarbetare

Under året har vi fortsatt varit återhållsamma med att återanställa på uppkomna vakanser
då personalkostnader i princip är det enda vi kan spara in på då besparingskraven är fortsatt
hårda. Trots detta har vi ett resultat i medarbetarenkäten som slår alla tidigare resultat. Med
ett HME på 82, ledarskapsindex på 83 och ett engagemang på 79 känner vi oss nöjda med
det arbete som utförts under året.
Sjuktalen ligger fortsatt under Regionens mål, nu på 2.7%. Vi har fortsatt ett antal längre
sjukskrivningar, men i stort är man frisk och på jobbet.
Det är idag mycket svårt att över huvud taget rekrytera och lönen är den absolut största
deal-breakern. Vi har idag en lönedifferens mot omvärlden på 3.000-9.000 kr / månad, för
likvärdiga arbeten. Exempelvis har vi genomfört två rekryteringar i första linjens support
och har varit tvungna att tacka nej till ett flertal pga lönekraven. Vi har hänvisats till att rekrytera från handeln och/eller direkt från skolan och stå för en hel del kunskapsuppbyggnad innan man är flygfärdig, då man så ibland väljer att gå vidare till samma yrke hos en annan arbetsgivare med högre lön.
Att vi sedan inom Regionen rekryterar samma kompetens men att man inom UAF har
möjlighet att ge vederbörande rejält mycket mera betalt, blir bara kontraproduktivt och signalerar en konstig ej sammanhållen lönepolitik, vilket försvårar kommande lönediskussioner å det grövsta.
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Kvalitet &
digitalisering

Ekonomi

Ekonomiskt kommer vi lämna ett överskott på 2,2 mnkr. I huvudsak består detta i att vi
inte kunnat installera och driftsätta WiFi i den utsträckning som planerats då våra externa
konsulter, som anlitas för installationer, inte haft resurser. Dagens byggboom på Gotland,
med epicenter i Tofta, äter i stort upp alla installationsresurser som finns på ön och med de
avtal vi har kan vi inte plocka in personal från fastlandet, även om det skulle behövas.
De besparingar vi genomfört har inneburit att det dels inte finns något utrymme för utveckling samt att vi inte ersättningsrekryterar i den takt vi kanske skulle behöva. Det innebär också minskade öppettider i supporten och längre handläggningstider på fältet.

Utveckling på sikt
Vår verksamhet går mer och mer mot att köpa tjänst. Våra leverantörer byter affärsmodell
och färre säljer idag sina produkter som licenser som du äger, utan istället får du betala en
hyra. Dvs vi går från investeringar till drift. Detta gäller i stort allt, mjukvara som hårdvara.
I verksamheten sker även en fortsatt kompetensbreddning och kompetensväxling. Mot
bakgrund av vad som beskrivits ovan så kommer vi behöva färre tekniker som ”klappar
om” maskiner, till att behöva fler beställare och lösningsarkitekter. En fortsatt naturlig
minskning av personalen är högst rimlig att tänka sig.
Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats
Antal ärenden hanterade av
IT-support
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Resultat

2019

2018

2017

91%
36 182

91%
34 741

87%
33 681

2019

2018

2017

3,23

68
2,7

3,42

70
3,1

3,70

Budget
2019

32 531
79 903
47 372

71
2,7
Bokslut
2019

34 272
79 424
45 152

Avvikelse

+1 741
+479
+2 220
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Måltid
Avdelningschef: Josefine Jessen

Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sitt
ansvar för området mat & måltid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna området
mat & måltid genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge
stöd, följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•

Produktionsplanering
Livsmedelsupphandling
Meny- och receptplanering
Måltidsproduktion
Servering

•
•
•
•
•

Byggnadsprojekt kök
Restaurangverksamhet
Planera och leverera specerier
Planera, leverera och servera
mellanmål
Mat- och måltidspolicyn

Viktigare händelser
Året har präglats av förändringar med bland annat en ny sammansättning av ledningsgrupp,
översyn av tjänsteutbud med produktionsförändringar som resultat, processförändringar
för att minska svinn inom sjukvården och i verksamheten har ett flertal rekryteringar och
personalförändringar genomförts för förbättrad arbetsmiljö. Förändringar som påverkar
måltidsmiljön positivt har genomförts och ytterligare ett antal skolrestauranger började under 2019 att dagligen erbjuda ett vegetariskt alternativ. Mycket arbete har under året lagts
på förändringar kopplat till kökens beskaffenhet med resultatet att flera ombyggnationer/upprustningar är färdigplanerade inför 2020 samtidigt som ombyggnation av Västerhejdeskolans kök genomförts och renovering av Wisbygymnasiets och Strandgärdets kök
påbörjats.
Under året har E-handelsprojektet slutförts varvid alla kök nu använder sig av e-handel.
Upphandling av specerier, kylt och fryst samt mejeri har, liksom en ny tvättupphandling,
genomförts. Ett stort antal processer har under året säkerställts och en bruttolista på avdelningens processer tagits fram för att möjliggöra fortsatt processkartläggning som stöd till
processutveckling och digitalisering. Andel ekologiska livsmedel liksom svenskt kött och
kyckling har ökat medan andelen köp utanför avtal ytterligare har sjunkit. Stöddokument
för råkost och matlagnings från grunden har implementerats för jämn kvalitet och mätmetoder har utvecklats. Fler nyckeltal har identifierats och kunddialogmodell har tillsammans
med Utbildnings- och arbetslivförvaltningen utvecklats under året.
Ett flertal insatser har under året genomförts kopplat till rekryteringsutmaningar och heltid
som norm.
Besparingar om 1 miljon har gjorts för tredje året i rad och vid budgetberedningen tilldelades Regionstyrelseförvaltningen ett uppdrag om översyn av organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten i Region Gotland.
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Måltid

Måluppfyllelse
Kvalitet

Avdelningen följer upp kvalitet dels genom daglig kontakt med gästerna, genom pictogram
och NKI-mätningar samt i kunddialoger på olika nivåer inom organisationen. 2019 års
NKI ligger nära föregående år (66 i jmf med 67), visar överlag små variationer och det är
svårt att se några uppenbara enskilda utvecklingsområden. Svaren i fritextfältet; synpunkter
på hur maten lagas, beställningsförfarandet och överlag en blandning av positiva kommentarer och förslag på utvecklingsområden; är i linje med vad som förmedlas i kundmöten.
Resultatet visar att 84% känner till överenskommelsen mellan Måltid och den egna förvaltningen och att samma andel, 84%, anser att den egna verksamheten får den måltidsservice
som överenskommits.
Under året har dialog förts med kund kring att utveckla en digital enkät kring mat och måltider, en digital lösning för avvikelser liksom att utveckla kunddialogerna genom att i högre
grad involvera så väl kvalitetsledare som gästerna i kvalitetsprocesser.
Kvalitet utifrån uppdraget visar på en fortsatt positiv trend med ökad andel ekologiska och
svenskproducerade livsmedel, med måltider som har en bra sammansättning gällande näring, energi och variation samtidigt som utbud och valmöjligheter har haft en god utveckling. Denna positiva kvalitetsutveckling kan vara en bidragande faktor till de i jämförelser
med andra kommuner och landsting (Kolada) höga kostnaderna för måltider inom Region
Gotland.
Synpunkter från medborgarna behandlas enligt process, synpunkter tas tillvara och svar ger
alltid inom rimlig tid.
Medarbetare

Medarbetarenkäten visar goda resultat och en positiv utveckling i jämförelse med tidigare
år. Så väl teameffektivitet (75), Ledarskapsindex (79) och hållbart medarbetarengagemang
(83) visar förflyttningar i rätt riktning. Engagemangsindexet (82) ligger i nivå med föregående år medans eNPS har sjunkit från 0 till -5.
Som ett led i avdelningens arbete med att skapa förutsättningar för en stabil grundbemanning har extra fokus under 2019 lagts på rekryteringsprocessen. En intern rekryteringsutbildning har genomförts, kravprofiler har säkerställts, översyn och justeringar i annonser
liksom uppdatering av intervjumallar har gjorts och ett aktivt arbete med förbättringar
kopplat till intervjuer har pågått. Vidare har avdelningen marknadsförts på ett tydligare sätt
genom att synas i olika forum och sammanhang. Resultatet har delvis visat sig i de många
intervjuer som genomförts under hösten, där många möten lett till ett flertal nya vikarier
och ett ökat intresse bland personer i den yrkeskategori som utgör det framtida kompetensbehovet.
Avdelningens sjuktal visar på totalen en negativ trend. Variationerna är stora inom de olika
köksområdena där det i vissa fall är sjunkande sjuktal och i andra en negativ utveckling.
Sjukfrånvaron beror på så väl långtidssjukskrivningar som kortare frånvaro. Arbetet på avdelningen har en mer eller mindre ”naturligt” hög stressnivå med många deadlines och
stress i form av säkerhet (säker mat) och är samtidigt fysiskt krävande. Avdelningen har
även en åldrande personalstyrka och arbetsbelastning/krav har ökat med bland annat fler
och specifika specialkoster liksom ökad administration. För att underlätta den fysiska arbetsmiljön arbetar avdelningen löpande med att åtgärda brister och utöka hjälpmedel liksom ombyggnationer och lämplig utrustning. Livsstilsföreläsningar har erbjudits och en
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analys av sjukfrånvaro har genomförts. Införandet av pooltjänst liksom köp av städ och
tvättjänst förväntas ha en positiv effekt framåt. Införandet av pooltjänst visar sig i en ökning av antal anställda och lägre vikariekostnader.
Ekonomi

Avdelningen gör för 2019 år ett positivt resultat på 2 miljoner. Intäkterna överstiger budget
med 3,7 miljoner vilket beror på större volymer än budgeterat, på mer intäkter för vuxna
ätande, mer försäljning av catering och specerier, utökad mellanmålstjänst, mer intäkter än
planerat för mjölkstöd och ekologiska livsmedel. Kostnader för livsmedel landar 3,5miljoner högre än budget vilket motsvarar 32% livsmedelskostnad i förhållande till den budgeterade kostnaden om 30% livsmedelskostnader.
Lokalkostnader visar för året ett utfall på 600 tkr under budget, ett resultat av ej genomförda investeringar och därmed hyresökningar ej genomförda enligt plan. Transportkostnader ligger i nivå med budget medan ”övriga kostnader” går plus med 260tkr. Överskott om
nära 1miljon på personalkostnader beror på vakanta tjänster och lokala lösningar för att
minska personalkostnaderna.
Genom effektiviseringar och planering har sparpaketet 2017-2019 uppfyllts utan negativ effekt för medborgare.
Ekonomisk jämförelse med andra kommuner och landsting visar att Gotland har höga måltidskostnader varför, i kombination med ett ekonomiskt läge, en översyn av måltidsverksamheten i Region Gotland har beslutats genomföras under 2020.
Samhälle
Social hållbarhet

Mat och måltider bidrar på ett självklart sätt till flera mål inom samhällsperspektivet. Så väl
genom förebyggande för sjuka och äldre liksom lärande och kunskapsgivande för barn och
elever bidrar de offentliga måltiderna till en god folkhälsa och goda uppväxtvillkor. Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag och måltidsupplevelser och genom att erbjuda näringsriktig, varierad kost ges möjlighet till bra matvanor. Måltiderna i förskolan och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra
matvanor och med framarbetade stöddokument, uppföljning och löpande kvalitetsarbete
bidrar avdelningen till ett mer jämställd och jämlikt Gotland. Medarbetare på avdelningen har via serveringen, brukarmöten, matråd, elevråd och föräldramöten, en direkt
kontakt och synpunktsinhämtning med flera tusen av de gotländska medborgarna varje
dag. Synpunkter och önskemål om bland annat temamåltider och kockens val tas med i
meny- och receptarbetet från våra möten och kunderna har alltid möjlighet att anpassa måltiderna genom nära dialog med köken. För övriga synpunkter och önskemål som kommer
in via "säg vad du tycker", mail, insändare och telefonsamtal levererar avdelningen alltid ett
svar inom rimlig tid samt tar till sig av de synpunkter som inkommit.
Ekonomisk hållbarhet

För att bidra till andelen gotlänningar i arbete eller studier har avdelningen under året
utökat kontakten med olika utbildningsverksamheter, Arbetsförmedlingen och Region
Gotlands Arbetsmarknadsenhet, samt NORMA-projektet, med det övergripande syftet att
kartlägga möjligheterna för avdelningen att göra plats för personer med en annan kompetensnivå än den vi vanligtvis söker. Under 2019 har avdelningen tagit emot ett antal personer på arbetsträning, arbetsprövning, extraanställningar och arbetsplatsförlagt lärande. Det
utvecklade samarbetet med Lernia har under året resulterat i att ett antal elever från vuxenutbildningen har välkomnats till avdelningen och några av dessa praktikperioder har lett till
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anställningar. Kontakt med Steget har också etablerats under året vilket på sikt kan leda till
möjligheten att ta emot personer inskrivna i SFI.
Avdelningen bidrar aktivt i att utveckla ett gott näringslivsklimat genom att förbättra dialoger och samarbeten med producenter och grossister.
Ekologisk hållbarhet

Att utveckla Gotland som ekokommun och att minska Gotlands klimatavtryck bidrar
avdelning måltid till genom hög kompetens och ett välutvecklat samarbete mellan processerna för upphandlingar, meny- och receptplanering. Avdelningens nivåer för andel ekologiska och svenska livsmedel har ökat över tid, så även 2019. Ökningen av svenskt kött är
till stor del ett resultat av väl genomfört upphandlingsarbete där andelen svenskt kött (och
fågel) är mycket hög i nationell jämförelse, något som uppmärksammats i flera relevanta forum. Ersättningsvaror är en anledning till att siffrorna för svenskt kött och fågel inte är
ännu högre. Även andelen vegetariska måltider ökar enligt uppdrag och mätningar och
olika process- och rutinförändringar har under året genomförts för att minska svinn. Utbildningsinsatser i produktionsteknik har genomförts och avdelningen följer det nationella
arbetet kring svinn. Koldioxidekvivalenten har minskat från 2018 års värden vilket bedöms
vara ett samlat resultat av den ökade andelen svenska och ekologiska livsmedel, minskade
andelen kött och mejeriprodukter, ökad andel klimatsmart köttalternativ samt ökad andel
vegetariska måltider. Siffran för inköpta gotlandsproducerade artiklar har dock sänkts något
sedan 2018. Detta beror på att den gotländska brödleverantör som var upphandlad vid årsskiftet 18/19 lade ner sin verksamhet liksom nedläggning av en gotländsk charkleverantör
hösten 2019. Enligt ambition har mängden inköpt kött och kyckling minskat över tid.

Utveckling på sikt
Den demografiska utvecklingen och behov av kostnadssänkningar innebär fortsatt arbete
med att identifiera än mer effektiva arbetssätt liksom fokus på att hantera de rekryteringsutmaningar som avdelningen står inför. Utfallet av det effektiviseringsprogram som påbörjats
med översyn av skolorganisation och måltidsorganisation samt privatisering av äldreboenden kommer att ha en avgörande roll för den framtida måltidsverksamheten inom Region
Gotland.
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Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

2019

2018

2017

M edarbetare

2019

2018

2017

Andel ekologiska livsmedel*
29,3%
27,8%
26,9%
Andel svenskt kött*
93,1%
89,6%
83,8%
Andel svensk kyckling*
95,7%
88,9%
89,7%
Andel närproducerade/got15%
16%
16%
ländska livsmedel*
Andel inköp utanför anbud
7,2%
9,8
11,3%
Andel vegetariska måltider**
20%
20%
20%
Koldioxidekvivalent ***
2,29
2,34
Andel ätande gymnasieelever
57%
67%
73%
Antal beställda portioner
inom:
Förskola
427 186 434 386 440 835
Grundskola
990 976 973 097 966 773
Gymnasie- o vuxenutbildning
258 141 249 214 218 038
Hälso- och sjukvård
88 433
77 876
80 988
Äldreomsorg
286 397 285 393 301 007
Äldreomsorg ordinärt boende
23 258
26 590
28 717
Restauranger
110 033 115 417 123 208
*Andel av totalt inköpta livsmedel i kronor
** Räknat på grundmeny. Vegetariskt alternativ till utvalda skolor under året ej medräknat.
***Inköpta livsmedel koldioxidekvivalent per kg

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

126
7,9

125
7,2

Budget
2019

119 036
119 036
0

122
5,9
Bokslut
2019

122 800
120 802
-1 998

Avvikelse

+3 764
-1 766
+1 998
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Regional
utveckling
Avdelningschef: Stefan Persson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen inom ett stort antal kompetensområden. En röd tråd är att alla uppdrag har en betydelse för Gotlands utvecklingsambitioner, inte minst som region. Större delen av arbetet
sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation. Ansvaret innebär att
bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional utveckling
Näringslivsutveckling
Landsbygdsutveckling
Tillväxtmedel
Internationella frågor
Övergripande fysisk planering
Markförsäljning och exploatering
Infrastruktur
Bredbandssamordning
Vindkraft
Kommunikationer
Bostadsförsörjning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö och vatten
Kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
Folkhälsa
Tillgänglighet
Jämställdhet
Alkohol- och tobakstillsyn
Mänskliga rättigheter
Integration och flyktingmottagande
Trygghet, kris och beredskap
Säkerhetsskydd
Besöksnäring och turism

Viktigare händelser
Hälsa och jämlikhet

Avdelningen har färdigställt förslag till Program för god jämlik jämställd hälsa som har remissbehandlats och därefter har reviderats för behandling i regionfullmäktige i början av
2020. En Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts och antagits av regionfullmäktige. Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk
hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika
gemensamma initiativ och bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för
fortsatt aktivitet.
Regional utvecklingsstrategi

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. En projektorganisation har byggts upp, en nulägesanalys har tagits fram och dialoger med utvecklingsaktörer har genomförts med sikte på att ha en remissversion klar i början av 2020.
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Implementering av ny tobakslag

Den 1 juli i år ersattes den gamla tobakslagen med lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och tillstånd för att få sälja tobak. En informationskampanj och utbildning genomfördes under våren samt alla andra nödvändiga förberedelser för att möte kraven i den nya lagen.
Operativt SamverkansForum

Ett Operativt SamverkansForum (OSF) mellan Region Gotland och polisen har bildats under våren. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt att öka samarbetet mellan
berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete.
Utvecklas samverkan rörande unga

Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts. Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt
polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och
främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
Utveckling inom kris och beredskap

Regionen har skrivit en överenskommelse med länsstyrelsen om att ingå i olika arbetsgrupper för Utveckling Totalförsvaret (UT). Överenskommelsen innebär också att Region Gotland leder två arbetsgrupper: hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning. Bemanning och resurser på beredskapssidan har utökats ytterligare utifrån större förväntningar och krav på regionens förmåga att hantera samhällsstörning vid alla hotnivåer.
Exploateringsprocessen

Inom mark- och exploateringsområdet har implementeringen av samverkansprojektet EXiSAM fortsatt och en utvärdering har gjorts. Det kan konstateras att projektet har givit
många positiva följdverkningar för arbetet med mark- och exploateringsfrågor, dock kvarstår fortfarande delar där viss förbättringspotential finns. Under kommande år fortsätter
därför utvecklingen av processen för mark- och exploateringsfrågorna.
Exisam är ett samverkansprojekt kring hur exploateringsfrågorna hanteras över förvaltningsgränserna via ansvariga tjänstemän i Exploateringsgruppen (EXG). Styrgrupp (LEX)
utgörs av förvaltningscheferna för TKF, SBF samt regiondirektören. Politisk förankring
sker i ett beredande organ till RSAU (REX) och består av RSAU plus nämndordförande i
TN och MBN. Två tjänstemän från samhällsplaneringsenheten inom avdelningen regional
utveckling ingår i EXG, varav en är verksamhetsledare för EXG och samordnare för EXiSAM.
Riktlinjer inom exploateringsprocessen

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har arbetats fram samt varit på remissbehandling under hösten. Dessa förväntas antas av Regionfullmäktige i februari 2020.
Nya riktlinjer för fastighetsförvaltning (bebyggda fastigheter), riktlinjer för lokalförsörjning, riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer
för markanvisnings- och exploateringsavtal har godkänts i Regionfullmäktige tillsammans
med en övergripande fastighetspolicy.
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Fastighetsförsäljningar

Regionfullmäktige beslutade i november att revidera reglementena och därmed flytta ansvaret för fastighetsförvaltning, upplåtelser och försäljningar till tekniska nämnden samt att
regionstyrelsen fortsatt ansvarar för exploatering och lokalförsörjning.
Program Klintehamn 2030

Regionstyrelsen gav 2017 uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att ta fram ett program
för Klintehamn. Arbetet, som genomförts i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
och teknikförvaltningen, har tagit avstamp i en genomförd medborgardialog, varefter de
ambitioner och behov som framkom av dialogen fått utgöra själva uppdraget för programmet. Det delvis nya arbetssättet med en dialogbaserad process, som möjliggjort ett fördjupat lokalt engagemang, har upplevts som positivt av alla inblandade parter. Programmet antogs 23 september 2019 av regionfullmäktige.
Effektiv Region Digital Agenda

Inom ramen för bredbands- och digitaliseringskoordinatorns uppdrag kom projekt ERDA
(Effektiv Regional Digital Agenda) igång under 2019 tillsammans flera institutioner på
UUCG och Uppsala Universitet och med stöd av Tillväxtverket. Tanken är att universitetet
söker upp enskilda företag, försöker förstå deras verksamhet, eventuella problem och diskutera på vad sätt och i vilken form användning av digitalt stöd kan förbättra företagens affärsmöjligheter. I steg två kommer anpassade utbildningar/utvecklingsprojekt i till exempel
LoRa-Lab, se Mål 11, genomföras för enskilda eller grupper av företag. Under 2019 har
man fokuserat på behoven inom livsmedels- och turistbranschen. Ett antal konkreta verktyg har också kommit fram under året som företag, organisationer med flera kan använda.
Enligt Tillväxtverket har Gotland kommit väldigt långt redan under detta första år och är
den region som bäst kan visa på konkreta resultat av insatserna.
Nationalpark Bästeträsk

Naturvårdsverket startade formellt bildandeprocessen för en nationalpark i Bästeträsk-området på norra Gotland. Region Gotland ställde sig positiv till detta genom beslut i regionstyrelsen i februari 2019.
Kalkbrytning

Konsekvenser för samhälle och vattenförsörjning berördes i två uppmärksammade tillståndsprocesser för kalkbrytning. Region Gotland bevakade vattenrättsliga frågor i båda
processerna och hade också synpunkter på transportlösningar och samhällsutveckling när
det gällde planerna på storskalig brytningen nära Klintehamn.
Åtgärdsprogram för luftkvalitet

Avdelningen har deltagit i utarbetandet av det åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Visby.
Programmet fastställdes av regionfullmäktige och syftet är att Region Gotland ska klara
miljökvalitetsnormen för partiklar, så kallad PM 10 .
Landsbygdsutveckling

Under september 2019 inleddes processen med att ta fram nya lokala utvecklingsplaner för
bygderna Roma, Fårösund och Storsudret. De lokala utvecklingsplaner som under 2018
togs fram för platserna Fårö, Östergarnslandet och Hemse har arbetats vidare med på respektive plats. På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”.
Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med andra aktörer från det offentliga,
näringslivet, akademien och civilsamhället. Under årets konferens arrangerade Region Gotland workshop för samtliga deltagare i att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP).
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Företagsklimat

100 företagsbesök på 100 dagar. Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och
näringslivsklimat besökte Politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag. Med
samma agenda men ett lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året. Resultaten av
företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser. Ett arbete för ökad samverkan har pågått under året mellan Region Gotland och näringslivets intresseföreningar, i såväl breda tillväxtfrågor som mer konkreta företagsklimatsfrågor.

Måluppfyllelse
Medarbetare

Sedan avdelningen bildades så har den genomgått flera strukturella förändringar och omfattande byten av enhetschefer. Två av tre enhetschefer tillträdde sina tjänster under 2019, så
ur ett ledningsperspektiv har varit stora förändringar. Detta med ny ledning har präglat
verksamheten och leder till behov av fokus på interna struktur- och ledningsfrågor för alla
medarbetare. Denna situation påverkar rimligen också resultaten i medarbetarenkäten tillsammans med en pressad arbetssituation. I övrigt är det värt att notera det stora engagemang för sina arbetsuppgifter som präglar avdelningens medarbetare.
Avdelningen har under året genomfört en hel del rekryteringar, och kommer också att behöva göra det de kommande åren. Alla rekryteringar kräver mycket att såväl chefer som
medarbetare så att de nya medarbetarna på ett så bra sätt som möjligt kommer i sin arbetsgrupp och i sina arbetsuppgifter. Vid rekryteringarna som gjort har ett stort fokus varit på
att sprida information om de utannonserade tjänsterna. En återkommande utmaning är
också att det krävs att avdelningen erbjuder en lönenivå som motsvarar vad andra kommuner och regioner erbjuder, då konkurrens sker på en nationell marknad för specialister.
Detta får effekter på den interna lönestrukturen.
Inom området kris och beredskap/civilt försvar finns specifika rekryteringsutmaningar i
hela riket, då området växer mycket snabbt när det gäller uppdrag och insatser. Det är därför en brist på erfaren personal. Ett sätt att hantera det på är att arbeta med internutbildning och mentorskap.
Ekonomi

Avdelningens underskott på -1,1 mnkr beror i huvudsak på effekter av förändrad lagstiftning. Numera ska förstudier i exploateringsprojekt redovisas som driftkostnad. Tidigare har
dessa utgifter ingått i exploateringsbudgeten. Under året har avdelningen därför belastats
med 3,4 mnkr för förstudier samt 1,3 mnkr för utrangering av tidigare utredningar. Denna
kostnadsökning har till stor del kunnat balanseras av en intäktsredovisning av erhållna statsbidrag för regionens arbete med att hantera samhällsstörningar. Utöver detta har avdelningen hanterat en obudgeterad kostnad för kommunal subvention för drift av ett trygghetsboende 0,6 mnkr.
Avdelningen klarar i princip ekonomin i den ordinarie verksamheten, men däremot inte att
leverera på alla uppdrag i tid och i enlighet med förväntningarna. Besparingarna som skulle
tas på intern service har också tagits på avdelningen, även om avdelningens verksamhet har
ett stort fokus på externa frågor samt ledning och samverkan. Sett ur politikens perspektiv
har regionstyrelseförvaltningen sparat på inter service och inte regional utveckling. Den politiska fokuseringen på de breda regionala utvecklingsfrågorna har snarare tilltagit de senaste åren, och därmed också förväntningarna och kraven på avledningens leveranser. Då
avdelningen inte i alla avseenden klarar av att leverera i enlighet med politiskt fattade beslut
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och förväntningar i frågor som rör samhällets utveckling, får negativa effekter på de målgrupper som är föremål insatserna, så som medborgare, företagare, intresseorganisationer,
etcetera.
En oförutsedd kostnad för trygghetsboende har tagits på verksamhetens ram detta år och
så kommer också att ske nästa år, men frågan behöver därefter landa rätt.
Samhälle
Regional utvecklingsstrategi

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. En projektorganisation har byggts upp, en nulägesanalys har tagits fram och dialoger med utvecklingsaktörer har genomförts med sikte på att ha en remissversion klar i början av 2020. Särskilda resurser är avsatta för att jämställdhetsintegrera strategin och kunna förhålla sig till målen i
Agenda 2030.
Modellregioner för jämställdhetsintegrering

Genom ett initiativ av SKR har Region Gotland deltagit i Modellregioner. Vi har där haft
utbytesträffar med regionerna Värmland och Västerbotten, vilka har handlat om att utveckla styrning, genomförande och uppföljning av jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland har inlett ett samarbete med Gotlands Museum
om att jämställdhetsintegrera historiska stadsvandringar.
Gotlands Tillgänglighetsråd

Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd bidrar avdelningen med ett systematiskt
arbetssätt för delaktighet för berörda intresseorganisationer. Utbildning i FN:s konvention
för personer med funktionsnedsättning har genomförts där såväl förtroendevalda, tjänstepersoner inom regionen och länsstyrelsen som medlemmar i handikapprörelsens föreningar
deltog.
Alkohol- och tobakslagen

Avdelningen samordnar regionstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkoholoch tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel. Den 1 juli i år ersattes den gamla tobakslagen med lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler
rökfria miljöer och tillstånd för att få sälja tobak. En informationskampanj och utbildning
om den nya lagen genomfördes under våren samt alla andra nödvändiga förberedelser för att
möte kraven i den nya lagen. Under året har tillsyn på samtliga skolor genomförts gällande
rökfria miljöer.
God ordning på stan och narkotikaprevention

Den gemensamma målbilden God ordning på stan – tillsammans har omformats något, och utgör ett fortsatt viktigt forum för samarbete mellan olika aktörer. Det årliga mötet för uppföljning av sommaren genomfördes i oktober. Lägesbilden bedömdes som den lugnaste
sommaren på länge. Dock finns en oro omkring användningen av narkotika på krogen och
att tillgången är stor av olika droger. Föreläsningar om ”Narkotika på krogen – Nej, tack”
har genomförts i november. En skolteater som tog upp utanförskap, droger och mobbing
spelades under tre dagar för elever i årskurs 8 och 9 och en kvällsföreställning gavs för allmänheten i syfte att kunna diskutera och reflektera kring dessa frågor.
Arbetet med narkotika har intensifierats under året, främst inom ramen för samarbetet med
polisen och utifrån den gemensamt formulerade problembilden omkring utanförskap, droger, psykisk ohälsa och våld. Ett Operativt SamverkansForum (OSF) med Region Gotland
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och polisen har bildats under våren. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt
att öka samarbetet mellan berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Program för jämlik jämställd hälsa

Avdelningen har färdigställt förslag till Program för god jämlik jämställd hälsa som har remissbehandlats och därefter har reviderats för behandling i regionfullmäktige i början av
2020. Olika kunskapshöjande aktiviteter på temat har genomförts, t ex föreläsning om folkhälsa på omsorgsprogrammet och utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Självmordsförebyggande arbete

Utifrån det självmordsförebyggande programmet har olika utbildningar och workshops genomförts, bl a för samtliga lärare på Wisbygymnasiet, för andra medarbetare i regionen
som arbetar med barn och unga och utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för chefer i
regionen. Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika gemensamma initiativ och
bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för fortsatt aktivitet.
Samverkan rörande ungdomar

Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts. Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt
polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och
främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
Överenskommelse om stöd till ensamkommande

En ny överenskommelse har träffats med Röda Korset Gotland i syfte att finansiera dess
stödverksamhet för ensamkommande. I takt med gruppens etableringsprocess har stödet
kommit att anta en mer universell karaktär. Överenskommelsen har därför breddats jämfört med tidigare år i det att den nu även avser stöd till andra unga vuxna i behov av stärkta
framgångsfaktorer.
Barnkonventionen blir lag

Inför att barnkonventionen nu blev inkorporerad i svensk lag 2020 har avdelningen tagit
fram en rapport och GAP-analys som kunskapsunderlag om vad lagen handlar om och hur
väl regionen är förberedd på att leva upp till den. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp
har bildats och i samverkan med länsstyrelsen har en konferens på temat genomförts.
Utveckling inom kris och beredskap

Inom kris- och beredskap har arbetet påbörjats med att stärka regionens ledningsförmåga
vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Bland annat har två stabsövningar genomförts
med central krisledning och en operativ samverkansövning med Swedavia, polisen och
LFV, räddningstjänsten och hälso- och sjukvården. En översyn av risk- och sårbarhetsanalysprocessen (RSA-processen) har gjorts samt revidering av befintlig RSA. I samarbete med
HSF har även den övergripande katastrofplanen reviderats. Regionen har skrivit en överenskommelse med länsstyrelsen om att ingå i olika arbetsgrupper för Utveckling Totalförsvaret (UT). Överenskommelsen innebär också att Region Gotland nu leder två arbetsgrupper: hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning.
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Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby

En ny strategi och handlingsplan för världsarvet är under framtagande. Regionstyrelsen beslutade under december 2019 att godkänna förslag till remissversion för att skicka ut på remiss. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos Rekommendation om det historiska urbana landskapet
från 2011. Projektet har sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och vård; 2. livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5. riskhantering och
krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7. innovation och digitalisering).
Det färdiga resultatet kommer efter genomförd remissomgång att presenteras för regionfullmäktige i juni 2020.
Fåröförbindelsen

Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom översiktsplanen
Bygg Gotland och den fördjupande översiktsplanen för Fårö. Trafikverket har fattat ett inriktningsbeslut (juni 2019) om att förslaget om att ersätta färjeleden med en vägbro kan
skickas till regeringen för prövning. Detta under förutsättning av att finansiering kan säkras
för investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor för broinvestering, och att
finansiering kan säkras för övriga investeringsbehov i vägnätet som uppstår till följd av broinvesteringen. Region Gotland avser att söka få till stånd att investeringskostnaden inte begränsas till ovan nämnda belopp.
Elflyg

Gotlands Trafikråd har initierat en förstudie kring förutsättningarna för elflyg till Gotland.
För Gotland, där flyget spelar en viktig roll, skulle elflyg kunna medföra en mängd fördelar.
Det gäller exempelvis ett klimatsmartare resande, nya rörelsemönster med möjligheter att
resa till fler destinationer, en stärkt attraktivitet och ytterligare möjlighet att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna framöver.
Åtgärdsvalsstudie för Färjeleden och Visbyleden

Trafikverket har i samverkan med Region Gotland tagit fram en åtgärdsvalsstudie för Färjeleden och Visbyleden. Åtgärdsvalsstudien beskriver behov och brister och ger förslag på
åtgärder på kort och lång sikt. Åtgärderna handlar till stor del om att förbättra säkerheten
för oskyddade trafikanter. Vilka åtgärder som kan genomföras, och när, beslutas och finansieras inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur och regionens
strategiska plan och budget. Då sker en prioritering av åtgärder utifrån hela Gotlands behov.
Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna

Gotlands Trafikråd har initierat arbetet med att revidera de gotländska ståndpunkterna. Arbetet leds av en projektgrupp som bemannas av Regionstyrelseförvaltningen. Under hösten
2019 har arbetet inletts med dialoger med berörda aktörer inom det gotländska samhället
samt insamling av data och förutsättningar som underlag för revidering av ståndpunkterna
för antagande kommande årsskifte 2020/21. Nya ståndpunkter ska kunna utgöra underlag i
Trafikverkets kommande upphandling av färjetrafiken till och från Gotland, men också
som underlag i diskussioner kring utveckling av flygtrafiken till och från ön.
Tofta skjutfält

Försvarsmaktens nya tillstånd för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält överklagades av Region Gotland, som bedömt att konsekvenserna för bebyggelseutvecklingen utanför skjutfältet blir oproportionerligt stora.
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Tillväxtprogram och Hållbara Gotland

Arbetet med genomförandet av tillväxtprogrammet, som löper till och med 2020, inklusive
regeringens näringslivspaket Hållbara Gotland har under året varit i en intensiv genomförande fas. Den omfattande projektverkshet som pågått saknar motstycke historiskt sett sedan Region Gotland tog över det regionala utvecklingsansvaret. Sammantaget så fördubblar
Hållbara Gotland den ordinära projektverksamheten, och utöver det så har Gotland som
region också varit framgångsrika när det gäller att växla upp de regionala utvecklingsmedlen
med EU-medel. Gotland är den av de fyra regionerna i Småland och öarna-programmen
som fått högt tilldelning av EU-medel per capita.
Landsbygdsutveckling

Under september 2019 inleddes processen med att ta fram nya lokala utvecklingsplaner för
bygderna Roma, Fårösund och Storsudret. De lokala utvecklingsplaner som under 2018
togs fram för platserna Fårö, Östergarnslandet och Hemse har arbetats vidare med på respektive plats. På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”.
Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med andra aktörer från det offentliga,
näringslivet, akademien och civilsamhället. Under årets konferens arrangerade Region Gotland workshop för samtliga deltagare i att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP).
Utveckling av besöksnäringen

Arbete med genomförandet av den regionala besöksnäringsstrategin har under året påbörjats. Kopplat till det så har också ett partneravtal tecknats mellan Regionen och Gotlands
förenade besöksnäring (GFB), för att utveckla samverkan i ta ett gemensamt ansvar för
strategins genomförandet. Samarbetet med Gotland Convention Bureau fick en nystart
med två projektledare, varav näringslivet via GFB finansierar den ena tjänsten och Region
Gotland den andra tjänsten.
Företagsklimat

100 företagsbesök på 100 dagar. Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och
näringslivsklimat besökte Politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag. Med
samma agenda men ett lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året. Resultaten av
företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser. Ett arbete för ökad samverkan har pågått under året mellan Region Gotland och näringslivets intresseföreningar, i såväl breda tillväxtfrågor som mer konkreta företagsklimatsfrågor.
Företagsfrämjande

En översyn av företagsfrämjande systemet pågår och två förstudier om strukturer för privat
riskkapital och kapitalförsörjning av startups och innovationer är genomförda. En av förstudierna har resulterat i en såddfond som finansieras med 50% från näringslivet och 50%
regionala utvecklingsmedel. Företag i tidiga skeden (startups) som är i en inkubatorprocess
är målgruppen. Den andra förstudien syftar till att engagera och organisera privat riskkapital (affärsänglar) och rapporteras i början av 2020.

Utveckling på sikt
Regional utvecklingsstrategi och utvecklade arbetsmetoder

Efter remissomgången för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) behöver synpunkter tas
omhand så att regionfullmäktige kan behandla ett färdigt förslag i slutet av 2020. Att få
RUS:en att utgöra det levande övergripande styrdokumentet kommer att kräva att parallellt
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med denna process ges rätt förutsättningar för implementering av programmet efter antagande. Detta kommer sannolikt även medföra en förändrad syn på vilka övriga konkretiseringsprogram och strategier som krävs för att uppnå en ändamålsenlig styrning.
Regeringens ändrade villkor i villkorsbrevet kopplade till det regionala utvecklingsansvaret
kräver att avdelningen behöver se över arbetssätten med regional utveckling. Generellt sett
så ökar kraven och därmed också resursbehoven kopplat till uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Stora besparingar planeras de kommande åren inom regionen, samtidigt som höga ambitioner finns för att åstadkomma en positiv utveckling i samhället. Det kan medföra ökade
förväntningar på en övergripande samordning vilket kan vara gynnsamt, samtidigt som det
riskerar att skapa orealistiska förväntningar på ökade prestationer såväl på analytisk som
praktiskt implementeringsinriktad nivå samtidigt, utan att det tillförts nya resurser.
Fortsatt utveckling av kris och beredskap

Arbetet inom verksamheten krisberedskap och civilt försvar kommer under de kommande
åren att ha ett stort fokus på totalförsvarsplanering och framförallt civilt försvar. Regeringen kommer under 2020 att lägga fram en proposition ”inriktning av totalförsvaret för
perioden 2021-2025” som med stor sannolikhet kommer att påverka både Region Gotlands
krisberedskapsplanering och framförallt totalförsvarsplanering.
Samhällsbyggnadsprocessen

Uppdraget rörande översyn av samhällsbyggnadsprocessen, som rör såväl regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen och samhällbyggnadsförvaltningen, är av mycket
stor vikt för verksamheten och kan komma att få stor betydelse för det uppdrag som ligger
på regionstyrelseförvaltningen. Av stor vikt är att utveckla framförhållningen och processstyrningen i samhällsbyggandet, för att på så vis kunna bidra till att genomföra den regionala utvecklingen och översiktsplanen.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

2019

2018

2017

M edarbetare

2019

2018

2017

xxx
xxx

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

47
3,8

46
3,7

Budget
2019

27 370
56 558
29 218

27
2,2
Bokslut
2019

26 119
56 460
30 340

Avvikelse

-1 251
+128
-1 122
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Verksamhetsberättelse
2019

Regionkansli
Enhetschef: Karl Risp
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Regionkansliet har det samlade ansvaret för informationsförvaltningen och här samordnas
funktionerna kansli (med stadssekretariat för RS/RF, juridik och dataskyddsombud), arkiv,
registratur, säkerhet och objektsförvaltning för ärendehantering och dokumenthantering.
Viktigare händelser
2019 är det första verksamhetsåret för regionkansliet. Enheten bildades genom att resurser
som på olika sätt arbetar med informationsförvaltning flyttades från fyra andra enheter på
regionstyrelseförvaltningen. En enhetschef för den nybildade enheten har funnits på plats
sedan mars månad.
En ny mandatperiod innebär en större insats för stadssekretariatet och jurister då administration av och utbildning till förtroendevalda ökar. Det regionala utvecklingsutskottet bildades för att ge en bättre beredning i ärenden där Region Gotland arbetar med det regionala
utvecklingsuppdraget. Det har inneburit att stadssekretariatet har fått ett utökat uppdrag.
De kommande åren ska Region Gotland införa digital arkivering i form av ett e-arkiv. Under hösten har ett konsultbolag gjort en förstudie för att underlätta kravställning, upphandling och införande av det kommande e-arkivet.
Stadssekretariatet har påbörjat en kartläggning av hur processerna ser ut för den politiska
ärendeberedningen. Detta görs för att öka kvaliteten i ärendeberedningen och minska personberoendet inom stadssekretariatet.
Dataskyddsombudet påbörjade under hösten sin första uppföljning vad det gäller efterlevnaden av dataskyddsförordningen GDPR. Resultatet är ännu inte klart.
SKR har via en enkät bedömt hur etablerat Region Gotlands informationssäkerhetsarbete
är. Resultatet är överlag bra. Utvecklingsområden finns gällande incidenthantering, handlingsplaner i relation till organisationens mål, genomgångar samt regelbunden information
till högsta ledningen.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Regionkansliet ansvarar för att definiera och utveckla Region Gotlands gemensamma informationsförvaltningsprocess. En effektiv, säker och ändamålsenlig informationsförvaltning ger en god grund för ett kvalitativt arbete i olika verksamheter inom Region Gotland.
Arbetet har än så länge bara påbörjats genom att få en kunskap om nuläget och önskat läge
för de ingående funktionerna i enheten samt en uppfattning om mognadsgraden gällande
informationsförvaltning bland andra verksamheter inom Region Gotland.
Den centrala registraturen registrerar och scannar in post, avslutar och förbereder arkivering av registrerade ärenden. Vidare tillhandahåller de handlingar och uppgifter internt och
externt. I tabellen nedan indikeras det att antalet handlingar som upprättats i våra diarier är

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Regionkansli

relativt lika över tid, medan vi ser en minskning i antalet handlingar registrerat av registrator. Det kan förklaras av att Region Gotland utvecklat flera e-tjänster under året där handlingar registreras automatiskt.
Regionarkivets uppdrag omfattar vård och tillhandahållande av arkiv som förvaras i regionarkivet. Vidare främjar de arkivens tillgänglighet, ger råd till förvaltningarna i arkivfrågor
och verkställer arkivmyndighetens tillsyn. Årets verksamhetsresultat i tabellen nedan visar
en markant ökning av leveranser och likaså på antalet besök i verksamheterna vilket är glädjande. Antal besökare och framtagna volymer är relativt lika över tid.
Medarbetare

21 av 22 medarbetare svarade på medarbetarenkäten. Då enheten är nyskapad är det svårt
att analysera förflyttningar från tidigare år. Sammantaget har enheten utmaningar med arbetsplatsrelaterade konflikter, planering, fördelning samt uppföljning av arbetet. Styrkeområdena finns i att medarbetarna upplever att de har tydliga mål för sitt arbete, att medarbetarna känner sig respekterade av sin chef. Chefen upplevs ge stöd när det behövs samt att
det finns en klarhet i hur medarbetarna bidrar till Region Gotlands övergripande mål. Regionkansliet innehåller att antal olika arbetsgrupper och grupperna har olika områden som
behöver utvecklas och förbättras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. För att öka relevansen
kommer uppföljande aktiviteter att genomföras inom respektive arbetsgrupp där så är
lämpligt.
Sjuktalet ligger på 3,41. I en av verksamheterna har det funnits en längre sjukskrivning.
Korttidsfrånvaron är låg på enheten. Sjuktalet är relativt lågt i jämförelse med förvaltningen
i stort.
Enheten har under 2019 haft en pensionsavgång samt 1,5 tillsvidaretjänster som varit vakanta. Då enheten är nybildad, med ett nytt processansvar som kan medföra nya sätt att arbeta på har vakanserna inte återbesatts tillsvidare. Vakanserna har täckts upp genom medarbetare som varit visstidsanställda och timanställda.
Ekonomi

Regionkansliets ekonomiska resultat blev +10 tkr. Samtliga verksamheter har haft lägre
kostnader för arbetskraft än budgeterat vilket gjort att den ofinansierade enhetschefstjänsten inte har givit ett underskott. De lägre kostnaderna för arbetskraft förklaras av sjukskrivningar, partiella ledigheter, vakanta tjänster som inte tillsatts tillsvidare samt att enhetschefstjänsten var vakant i början av året.
Enheten har haft högre kostnader för IT-konsulter kopplat till förstudien för att införa earkiv, men har å andra sidan fått motsvarande intäkter för juridikstöd till kommunala bolag.
I övrigt finns inga särskilda avvikelser att redovisa.

Utveckling på sikt
De kommande åren kommer innebära en hel del verksamhetsutveckling inom området informationsförvaltning. Region Gotlands process för informationsförvaltning kommer att
tas fram och implementeras i hela organisationen. En ny struktur för hur vi registrerar, gallrar och bevarar Region Gotlands information (i form av ett nytt arkivreglemente och därtill
hörande dokumenthanteringsplan) har arbetats fram och behöver implementeras. Strukturen är orienterad utifrån verksamheternas processer.
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Utöver detta kommer de kommande åren ägnas åt att förbereda, upphandla och implementera ett e-arkiv som kommer innebära mycket verksamhetsutveckling både inom enheten,
och då främst regionarkivet och den gemensamma registraturen, och för övriga förvaltningar på området informationsförvalting. Grunden för e-arkivarbetet kommer att läggas
med hjälp av resultatet från den pågående förstudien som tidigare har beskrivits. Detta ger
också förutsättningar att låta informationssäkerhetsperspektivet bli en integrerad del av
Region Gotlands informationsförvaltningsarbete.
På det juridiska området finns ambitionen att i större utsträckning bidra till att verksamheterna kan lösa sina egna juridiska spörsmål tidigare i processen. På så sätt blir hela Region
Gotland som organisation bättre på att hantera sin verksamhet juridiskt korrekt och vi
minskar risken att hamna i tvister eller blir skyldiga till att betala vite för brott mot personuppgiftsförordningen.
Stadssekretariatet kommer att arbeta vidare med att få en process för den politiska ärendeberedningen som är gemensam, effektiv, ändamålsenlig och stöds av våra IT-verktyg. Detta
ger oss förutsättningen att både stödja och styra på ett mera kvalitativt sätt.

Resultat i siffror
Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal protokollförda §
Antalet registrerade handlingar i diarier
Antalet handlingar registrerade av registrator
i diarier
Antal besök regionarkivet
Antal framtagna volymer, regionarkivet
Antal besökare, regionarkivet
Antal forskningsärenden per telefon, post och
e-post, regionarkivet
Leveranser till regionarkivet, antal hyllmeter
Besök på förvaltningar från regionarkivet
* Osäker siffra
Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

2019

2018

2017

1 172
135 864
55 042

1 033
136 472
58 508

1 070
115 225*
55 731

3 669
2 684
3 669
792

4 269
2 094
4 269
815

4 256
2 764
4 256
952

198
142

48
54

62
35

2019

2018

2017

23
3,41

-

-

Budget 2019

Bokslut
2019

Avvikelse

159
17 979
17 820

701
18 511
17 810

542
-532
+10
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Överföring av resultat till redovisningsår 2020 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslaget att inte begära ytterligare medel till eget kapital godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2019 uppgår till +11,8 mnkr.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 8,9 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen hade vid ingången av 2019 ett eget kapital på 27 mnkr.
Förvaltningen ser inte något behov av att.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns och lämnas till central behandling.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att begränsa kostnadsutvecklingen till 2,7
procent. En kostnadsutveckling på 2,7 procent skulle innebära ett resultatkrav för
förvaltningen på ca 20 mnkr. Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018
års utfall en nettokostnadsutveckling 2019 med 8,6 procent. Detta till följd av det
stora överskott, +24,4 mnkr, som förvaltningen redovisade 2018.
Förvaltningen har en budget i balans och redovisar i bokslutet ett överskott på
närmare 12 mnkr. Nettokostnadsutveckling var 5,0 procent i jämförelse med
föregående år, dvs 3,6 procentenheter lägre än vad budgeten tillät. Nettokostnaden
2018 uppgick till 334 mnkr att jämföras med 351 mnkr 2019.
Anpassningar har gjorts och planeras framåt utifrån detta uppdrag bland annat
genom översyn av förvaltningens organisation och uppdrag samt för att förbereda
verksamheten inför kommande års budgetförutsättningar. Parallellt leder
förvaltningen ett effektiviseringsprogram där översyn sker av måltidsverksamhet,
lokaler, bemanning, IT, samhällsbyggnadsprocess, upphandling.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 2 beslut om att
begära en särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i
delårsrapport 2 eller hade en nettokostnadsutveckling som var högre än 2,7 procent.
I skrivelsen ska redogöras för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Rapport
Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?

Avdelningen regional utveckling arbetar med kunskap, samverkan och finansiering
för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det sker bland annat genom att
lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på Gotland till att
bygga ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg Central Baltic. Under
2019 har avdelningen bjudit in till fem informationsmöten kring utlysningar samt
möjliggjort för aktörer på Gotland att få separata möten med representanter för
Tillväxtverket (ERUF), ESF-rådet (ESF) för återkoppling på projektidéer.
Avdelningen kan därtill medfinansiera ERUF-ansökningar och ansökningar till
Interreg med regionala tillväxtmedel. 2019 har fem ERUF-projekt på Gotland
beviljats medfinansiering med 1:1-medel:
- Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB: 856 tkr.
- Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 4 mnkr.
- Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 1,5 mnkr
- Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland: 4,7 mnkr
- OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland: 2,5 mnkr
Därutöver har fem förstudier till ERUF medfinansierats med 1,4 mnkr.
Pågående ERUF-projekt som medfinansierats med regionala tillväxtmedel är: DiSA,
Digital samhällsbyggnad som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kulturarvsinkubatorn som leds av Riksantikvarieämbetet och Växtkraft Gotland som
leds av ALMI Företagspartner Gotland AB.
Inom ESF pågår följande ESF-finansierade projekt på Gotland:
- NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Regin Gotland RSF.
- Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF.
- ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet.
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- Din Coach. Projektet leds av Region Gotland UAF.
I Interreg Central Baltic-programmet har följande projekt avslutats under 2019:
- HANSA, leadpartner Inspiration Gotland AB, projektpartner RG, 7,7 mnkr
- LiviHeri, projektpartner Region Gotland, 275 tkr
- RIBS, projektpartner Film på Gotland, 1,3 mnkr
Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2019:
- Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen, 3,4 mnkr
- CB 4 Game Camps, projektpartner Science Park, 3,2 mnkr
- Family Ports, projektpartner, Ronehamns hamn och Lickershamns Fiskareförening,
4,3 mnkr
- DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland, 3,7 mnkr
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?

Ett kommunalt partnerskapsprojekt med Gammelsvenskby i Region Berislav i
Ukraina med finansiellt stöd från ICLD har fortlöpt under 2019 med besök av en
delegation från Gotland i Zmievka den 27 september till 5 oktober. Samarbetet är
inriktat på turism och kommunal förändring (pilotbyn), samt demokrati.
Förvaltningen är även involverad i Kibahasamarbetet, Tanzania, där det under 2019
inletts ett utvecklingssamarbete kring jämställdhet. Ett utbildningstillfälle har ägt rum
på Gotland 2019 med deltagare från Kibaha, Gammelsvenskby och Gotland i
samarbete med ICLD. Dessutom har projektdeltagare från Gammalsvenskby och
Kibaha besökt Gotland.
Region Gotland ansökte och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få rådgivning och
stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EU-kommissionens
initiativ Clean Energy for EU Islands.
Arbetet med OECD Territorial Review inleddes i december 2019.
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc)?

•

Hansa-dagarna i Pskov den 27 till 30 juni där Gotland hade en egen monter
som var mycket välbesökt. Tack vare monterpersonal från turistbyrån och
Gotlandsmuseum och förvaltningen, vilka alla var vana
Gotlandsambassadörer med hög servicenivå och gott bemötande, blev det
många möten med lokala besökare, trots språkliga hinder.

•

Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 25-27 oktober i Brilon,
Tyskland, med deltagande av en representant från regionstyrelsen och en
tjänsteperson från förvaltningen.

•

Vid CPMR annual meeting, Palermo, Italien, den 16-18 oktober deltog en
representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.

•

Vid UBC-nätverkets General Conference den 15-17 oktober i Kaunas deltog
en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
Region Gotland är framförallt aktivt genom SBF i UBC Planning
Commission.

•

Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av bevakningen av och lämnat synpunkter på
förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och långtidsbudget.
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•

Därutöver har förvaltningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med
andra regioner genom deltagande i de internationella nätverkens aktiviteter,
såsom nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.

•

Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin. Förvaltningen och en
representant för regionstyrelsen deltog även vid det årliga forumet för
Östersjöstrategin i Gdansk den 11 juni.

•

Under Almedalsveckan arrangerade förvaltningen ett seminarium med
paneldiskussion och utställning på Fenomenalen med temat ”Vilken nytta har
Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?” Medverkade gjorde
uppdragsansvarig för EUSBR från Tillväxtverket, regionpolitiker och
projektsamordnare för Central Baltic-projekt.

•

Under Almedalsveckan var regionstyrelsen och förvaltningen värd för
Uruguays ambassadör. Samtalen handlade om utbyten av erfarenheter kring
hållbar besöksnäring, kulturarv och världsarv. Resultatet av värdskapet är att
arrangera en gemensam utställning under Almedalsveckan 2020 för
världsarvsstäderna Colonia i Uruguay och Visby.

•

Den 4 till 7 juni stod Region Gotland som medarrangör av Cultural Routes
training academy i Visby tillsammans med organisationens sekretariat i
Luxemburg.

•

Vid CPMR Island Commission annual meeting den 20-22 mars på Korfu,
Grekland, deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
från förvaltningen. Vid mötet övertog Gotland vice ordförandeskapet för
Island Commission.

•

Vid Central Baltic annual meeting i Tallinn, Estland, den 8-9 oktober deltog
person från förvaltningen.

•

Europan – arkitekttävling kring Östercentrum.
Digitaliseringskoordinatorn är kontakt för fiber föreningar i Europa hos
Broad Band Forum och var utvalda att spela in trailer för och digitalt
anförande vid 2019 års utdelning av European Broadband Award.

•

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?

Förvaltningen (regional utveckling) har genom att medfinansiera och lotsa aktörer
ökat sin kunskap kring projektledning och stärkt sina relationer med regionens
aktörer och varit aktiva i de internationella nätverken. Specifikt kring Norma projektet:
Att ledare och nyckelfunktioner inom Region Gotland får höjd kompetens kring hur
ta omhand hela arbetsmarknaden genom breddad kompetens och rätt använd
kompetens kommer ge positiv effekt på regionens kompetensförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Synpunkter
Förvaltningen har fått i uppgift att redovisa en bild av vanligt inkomna synpunkter
som tagits emot under året. Nedan redovisas tre inkomna synpunkter med svar från
förvaltningen.
Inkommen synpunkt
”Jag såg att det var strömmingsflundra till skolmat idag. Livsmedelsverket rekommenderar att barn
MAX äter strömming 2-3 gånger per år. Tycker verkligen att skolan inte borde servera mat som man
vet innehåller miljögifter.”
Svar
Som du nämner rekommenderar Livsmedelsverket att barn inte äter strömming/sill från
Östersjön och Bottniska viken mer än 2-3 gånger per år. Strömming och sill är samma
fiskart men benämningen skiljer beroende på var den är fångad. Den strömming vi
serverar i skolan är en sillflundra från fångstområdet Nordostatlanten-Nordsjön. Vi har
ändå valt att använda benämningen strömming i vår meny eftersom vi ofta förknippar
sill med inlagd sill. Bland annat har Världsnaturfonden (WWF) tagit fram klimatsmarta
menyer som också baseras på sillfilé och där också maträtten benämns som strömming.
Stekt strömming tillhör en av våra traditionella rätter som vi gärna värnar om. Eftersom
sillen är fångad på annan plats än i Östersjön och Bottniska viken, går det enligt
Livsmedelsverkets rekommendationer bra att servera den till barn, sillen är en värdefull
fet fisk med bra fettsammansättning. All fisk som serveras inom Region Gotland är
MSC-märkt. Läs gärna mer i Region Gotlands Mat- och Måltidspolicy (länk till
gotland.se).
Inkommen synpunkt
Vi behöver en skatepark på Hemse.
-En samlingspunkt för olika åldrar.
-En alternativ aktivitet för att motverka stillasittande.
Bild från Falkenberg
Svar
Vi håller med dig om att det vore fantastiskt med en skatepark på Hemse.
Tyvärr finns i dagsläget inte ekonomin för att genomföra ett sådant projekt. Vår
anläggningschef är medveten om att önskan finns, till om förutsättningarna skulle ändras
eller om tillfälle ges i annat sammanhang.
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Inkommen synpunkt
På fastlandet har ALLA möjlighet träna hockey fram till maj månad ..finns alltid en ishall öppen
Men här stängs de ned nu !!!
Ungdomar har Alltså ingen chans komma ikapp de som tränar på fastlandet. Har klagat till tränare o
dom säger samma men att man måste få kommun förstå...snälla ha en ishall öppen till slutet av april
åtminstone....förslagsvis visby ishall så alla lag kan träna...eller Slite ishall ...bara nån e öppen med is.
Vill ni inte främja idrott/ hockey ???? Ska gotländska lag inte få träna lika länge?? De missar alltså
4 pass per vecka i 2 månader ! Det gör väldigt mycket för framtida hockey spelare. Inte konstigt a laget
visby Roma har inköpta spelare ...för här på ön har inte ungdomar ens chans spela upp till elit serien
Nä - öppna ishall 2 månader till !!!!! Hälsningar alla hockey föräldrar på ön
Svar
Anledningen till att ishallarna stänger denna period på året är dels för att de inte är
byggda för att hålla igång då utomhustemperaturen stiger på våren, det skulle slita för
mycket på kylsystemet att hålla igång längre in på våren. Dels beror det på att de
vaktmästare som sköter driften av ishallen vintertid denna tid behöver börja sköta de
utomhusanläggningar vi har på Gotland under tidig vår.
I slutändan handlar det alltså om att vi inte har tillräckliga medel för att hålla med den
utökade personalstyrka som skulle krävas, eller för att bygga om hallar och kylsystem för
att förlänga säsongen till längre in på våren.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

Regionstyrelsens ordförande: Eva Nypelius (C)
Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör och förvaltningschef Peter Lindvall

Viktigare händelser

Arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi har tagit fart. Aktiviteter har också genomförts
för att förstärka den strategiska planeringen inom området social hållbarhet. 30 dialogmöten har
genomförts för att ge underlag för en reviderad kulturplan och en utredning är gjord kring
kulturkonsulentverksamheten. Meröppna bibliotek har introducerats och projektet bokstart har
visat goda resultat. Solbergabadet har renoverats och en anläggningsstrategi är under
framtagande.
Nya riktlinjer har beslutats inom området fastighetsförvaltning och exploatering. En
överenskommelse har träffats med Länsstyrelsen kring utveckling totalförsvar och ett operativt
samverkansforum har etablerats med polisen. Program Klintehamn 2030 har genomförts och
dessutom 100 företagsbesök på 100 dagar med syfte att stärka näringslivets förutsättningar.
En rad stora utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under året. Nya mål är framtagna inom
ramen för styrmodellen, ett nytt beslutsstödsystem är infört, ett nytt intranät är lanserat,
utvecklingsarbete är påbörjat för en organisationskultur baserad på tillit, en ledarstrategi och
också riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling är beslutade.
Utifrån det ekonomiska läget har ett regiongemensamt effektiviseringsprogram startats med sju
ingående projekt.
Genom att samla expertkompetens och funktioner inom regionkansliet har regionens
informationshanteringsprocess förstärkts.
Måluppfyllelse
Samhälle

I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen. Detta
tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att både på kort- och
lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv riktning.
Kvalitet

De brukarundersökningar som genomförts visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda
med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som
medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt
undansatt under en period men är nu under utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera
utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats såsom utveckling av kundtjänstfunktion, arbete
med sociala medier, meröppna bibliotek, utveckling av e-tjänster och e-arkiv.
Att utveckla verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som
framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som nätverk, råd, kommittéer,
samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
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Medarbetare

Förvaltningens resultat i medarbetaruppföljningen visar att en stor andel av medarbetarna är
engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete och vet vad som förväntas av
dem. Samtliga medarbetarindex visar på ”gröna resultat”, vilket är en förbättring jämfört med
2017 års uppföljning. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också
ökat något generellt. Insatser görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en
utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade yrkesgrupper har genomförts i årets
löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och rekrytera medarbetare.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter
för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Förvaltningen har
sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 2017-2019. För 2020 har
ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets överskott återfinns främst i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare samt förseningar i investeringar som medfört överskott
inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
Utveckling på sikt

Den regionala utvecklingsstrategin tar form och kommer att spela en viktig roll som
sammanhållande kraft för andra strategiska ställningstaganden och styrande dokument.
Med koppling till den regionala utvecklingsstrategin ska kulturplanen revideras och det
fritidspolitiska programmet arbetas om. En anläggningsstrategi ska tas fram och
bidragshanteringen utvecklas.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ligger till grund för utvecklingen av konceptet
servicepunkter. Biblioteken får en viktig roll och utvecklingen av såväl fasta som mobila bibliotek
måste fortsätta.
Beslut är fattat att utveckla den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Mark- och
exploateringsarbetet har en fortsatt ökad betydelse då Region Gotland driver flera avgörande
utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och Östercentrum.
Att vara ett nationellt utpekat särskilt viktigt område för säkerhet och beredskap kommer ställa
ytterligare krav.
För att möta utmaningen kring kompetensförsörjning fortsätter arbetet kring
arbetsgivarvarumärket, ledarskap, bemanningsplanering, heltid som norm, breddad rekrytering
och organisationskultur.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. För att kunna digitalisera
med optimal effekt krävs tydliga genomarbetade processer. Kunskapen kring kvalitet och
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förändringsledning behöver stärkas och det relativt nya medlemskapet i SIQ (Institutet för
Kvalitetsutveckling) ger en bra grund.
Arbete återstår för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen och införandet av earkiv ställer höga krav. En fortsatt utveckling av informationsförvaltningen i regionen behövs.
För att öka kvaliteten i ärendeberedning och förbättra servicen till medborgarna behöver
utvecklingen från regionupplysning till kvalificerad kundtjänst fortsätta.
Det påbörjade effektiviseringsprojektet kring organisation och lokalisering av den samlade
måltidsverksamheten kommer att ge viktiga underlag till fortsatt utveckling.
Området försörjning/facility management har möjlighet till ytterligare samordningsvinster om
frågorna hanteras än mer förvaltningsövergripande.
För att ge förutsättningar till ett hållbart ledarskap krävs ett väl utvecklat chefsstöd. För att
balansera behov med givna resurser krävs ett nära samarbete mellan olika stödfunktioner och en
väl utvecklad dialog med de chefer stödet riktas till.
För att säkerställa en verksamhet med god kvalitet i balans med en hållbar ekonomi och ett högt
medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga stor kraft på att utveckla
det förvaltningsinterna arbetet. Här märks speciellt frågor som internkommunikation,
arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning.
Verksamhetsmått

Verksamhetsmått
Administrativa tjänster

2019

2018

2017

Lönehantering - antal lönespecifikationer

102 037

99 722

97 107

Antal hanterade fakturor

185 000

183 000

174 000

Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

82

73

65

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 172

1 033

1 070

3,23

3,42

3,70

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

91

91

87

36 182

34 741

33 681

Antal besök på regionarkivet

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 682

2 094

2 764

297 589

330 228

317 176

103 963

104 237

104 580

Nettokostnad per bad, kronor

70,50

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 583

5 983

7 709

Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal, regionupplysningen

Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
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Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

29 090

34 106

36 486

-

pensionärer

4 400

4 695

4 594

funktionshindrade

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

379 043

383 944

395 987

Antal beställda portioner inom förskola

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

258 141

249 214

218 038

88 433

77 976

80 988

286 397

285 393

301 007

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

29,3

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

93,1

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

20

20

20

5 671

5 299

5 945

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen
(HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar

8,69

7,53

9,01

168 960

169 143

173 101

0,89

0,93

0,86

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2020/78

Regionstyrelsen

Resultat 2019 - politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2019 är enligt följande:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

Mnkr

0
+1,2
-0,1
+0,7
0
+0,1
+1,9

Överskottet för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till anslaget för politiska
sekreterare som kom igång fullt ut först senare under budgetåret. Revisionen
redovisar ett underskott mot bakgrund av parallella revisorer till följ av valresultatet.
Valnämndens resultat för klaras av att EU-valet hanterades billigare än budget samt
att statsbidraget blev högre än beräknat. Regionfullmäktige, överförmyndarnämnden
och patientnämnden uppnår i princip nollresultat.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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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

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Org
Text

11001
11002
11003
11004
11005
11006
Totaler

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Patientnämnd

2020-01-29 13:54

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG
Intäkter
Kostnader
Intäkter
Årsbudget
Årsbudget
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13
19
19
19
0,0
3 235,0
0,0
0,0
13 519,0
-8,1
0,0
3 754,0
0,0
-900,0
2 560,0
-1 354,8
0,0
7 372,0
-200,0
0,0
1 813,0
0,0
-900,0
32 253,0
-1 562,9

Kostnader
Utfall
Jan 19 - Mån 13
19
3 212,8
12 362,0
3 857,9
2 284,8
7 591,1
1 701,3
31 009,9

Nettoavvikelse
22,2
1 165,1
-103,9
730,0
-19,1
111,7
1 906,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Verksamhet
Text

11
12
13
15
1
61
6
Totaler

Nämnd- och styrelseverksa
Stöd till politiska parti
Revision
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser

2020-01-29 13:52

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 19
19
0,0
14 354,0
0,0
2 400,0
0,0
3 754,0
-900,0
11 745,0
-900,0
32 253,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-900,0
32 253,0

Intäkter
Kostnader
Utfall
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 19
19
-8,1
13 886,1
0,0
1 688,7
0,0
3 857,9
-1 354,8
11 289,4
-1 362,9
30 722,1
-200,0
287,8
-200,0
287,8
-1 562,9
31 009,9

Nettoavvikelse
476,0
711,3
-103,9
910,4
1 993,8
-87,8
-87,8
1 906,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2020-01-29 13:58

Bokslut - Resultatrapport Politikerorg
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19

Utfall
Jan 19 - Mån 13 19

900,0
-32 253,0

1 562,9
-31 009,9

662,9
1 243,1

-31 353,0
31 353,0
0,0
0,0

-29
31
1
1

1 906,0
0,0
1 906,0
1 906,0

447,0
353,0
906,0
906,0

Avvikelse

Sida 1/1

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2020/79
6 februari 2020

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2020

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 106 368 tkr i
kompletteringsbudget 2020. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2019.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2020 (26 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (88 269 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2020, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 220 637 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar
Lokalinvesteringar kök
Kultur- och fritidsverksamhet
Summa investeringar

Beslutad
budget
2020 (tkr)
3 400
2 000
16 500
3 200
500
26 000

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
4 000
10 655
3 700
0
18 355

Förslag till
total budget
2020 (tkr)
3 400
6 000
27 155
6 900
500
44 355

88 269
114 269

88 013
106 368

176 282
220 637

Exploatering
Totalt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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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

Kompletteringsbudget
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2019

Kompletteringsbudget 2020

Ev budget
2020

28556
28045

3 400
4 000

116
4 000

0
4 000

3 400
2 000

Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek

28700

38

0

0

500

Lokalinvesteringar
Investering måltid ombygg
Södervärnskolans kök
Strandgärdets kök
Mottagningskök

28553
28553
28553

300
2 200
1 200

300
2 200
1 200

300
2 200
1 200

1 200

IT-investeringar
Trådlösa nät
Trådlösa nät äldreboenden

28662
28674

1 000
1 500

989
71

989
71

1 000
1 500

Kontorsprogr. Officepaket
PC som tjänst
PC som tjänst inkl surfpl
Reinv. IT- infrastruktur
Teknisk plattform
Windows 10
Windows server 2016 cal

28670
28550
28027
28551
28514
28671
28672

338
8 000

338
-1
-42
-45
1 788
-15
-159

250

Intranät uppgradering

28041

800

-125

E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
Dokumenthanteringssystem

28015
28020
28673

2 592
1 200
4 000

2 540
1 200
4 000

2 540
1 200
4 000

39664

18 355

18 355

TOTALT

3 350
2 774
2 972

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2019

Motiv till att projektet ej
förs med

8 000

1 605

3 000
2 000

22 600

Rev budget
Projektansvarig alt
2020 (kol G+H) ansvarig för budget
0
3 400
6 000
Stefan Persson
0
0
500
Angelica Andersson-Fihn
0
0
0
300
Josefine Jessen
2 200
Josefine Jessen
2 400
Josefine Jessen
0
0
1 989
Anders Granvald
1 571
Anders Granvald
250
8 000
0
3 000
3 605
0
0

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald

0

Ulrika Holm

2 540
1 200
4 000
0

Anders Granvald
Karl Risp
Karl Risp

40 955

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Beräknas genomföras 2020

Överskottet finansierar IT-projekt enligt nedan
RS 2018/784 Beslut Cementplatta ishall Hemse

Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN

Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan

Pågående
Pågående
Pågående
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Pågående
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras av pott och inom IT-anslagen
Pågående
Pågående
Pågående

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan Delar av projekt om uppdela Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81006 Östercentrum
81007 Visby hamn stadsutveckl
81008 Torslunden Visby N
81009 Förtätningsprojekt Visby
81010 Industrimark
81011 Gråbo 1:3
81012 Roma Ekgatan
81013 Oddvalds Klinte
81014 Talgoxen Hemse
81015 Kopparslagaren Terra Nova
81016 Kopparslagaren Terra N VA
81019 Infrastruktur yttre A7
81020 Bostadsproj utanför Visby
81021 Medel för tidiga skeden
TOTALT

81003
81004
81006
81007
81008
81009
81010
81011
81012
81013
81014
81015
81016
81019
81020
81021

Beslutad budget

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
2 483

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2019

Kompletteringsbudget 2020

Ev budget
2020

Rev budget
2020 (kol G+H)

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
2 483

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
0

5 500

5 000

16 109
3 000
6 364
6 740
5 000
3 000
7 000
10 000
3 000
3 000
1 000
6 300
1 000
22 000
6 000
5 000

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

EJ INESTERING ENLIGT NYA REDOVISNINGSLAGEN

90 496

88 013

16 500

104 513

500

1 500
1 500
500
2 000

Motiv till överföring

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RS 2020/175
28 januari 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2020 - Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens kompletteringsbudget 2020.

Bedömning

Räddningstjänstens investeringsbudget för år 2019 uppgick till 9 071 tkr. Bokslutet
redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt 5 966 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2020 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts eller som inte har påbörjats
under år 2019.
Gällande övningsplats så är investeringen påbörjad men de flesta projekt gällande
övningsplats kom igång sent på året och vissa har inte startat ännu.
Räddningstjänsten har under år 2019 avbrutit inköp gällande fordons investering, till
följd av ej uppfyllda kriterier utifrån ställda krav i upphandling, kvarvarande medel på
fordons investeringar behövs då under år 2020 för att lösa de fordonsinköp som var
planerade år 2019, men ej genomfördes under år 2019.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 5 966 tkr.
Investeringar

Begärd kompl.
budget 2020, tkr

Grundbudget
2020, tkr

Reviderad Budget
2020, tkr

0
2 439
1 750*
5 277
Investeringsram
4 800
4 800
TOTALT
5 966
6 550
12 516
* även belopp överflyttat från miljö- och byggnämnden, gäller inköp av fordon inom verksamheten
förebyggandebrand ( 204 tkr komplb + 550 tkr grundb 2020 )
Övningsplats
Fordon

2 439
3 527*
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Övningsplatsen,2019
Inköp fordon,2019
Inköp fordon FB

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
23530
23520
23520

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

2800
4700
550

TOTALT

5 966

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande
budget 2019
2 439
3 323
204

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2019

Motiv till att projektet ej
förs med

Kompletteringsbudget 2020
2 439
3 323
204

5 966

Ev budget
2020
1 200
550

1 750

Rev budget
2020 (kol G+H)
2 439
4 523
754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 716

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat
påbörjat
påbörjat och kommande 2020
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Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

• Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
 Remisstiden är till 24 juni.

Bakgrund

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika
åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart
femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
20-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av
de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt
att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år behövs
för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och genomförts
utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för
suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under
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förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste
åren.
Ärendets beredning

Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och
har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention
och efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland och
Gotlandshem inbjöds att delta med representant i arbetsgruppen.
Arbetet med revideringen har letts av strateg från enheten för social hållbarhet.
Regional styrning och samordning, RRS, har varit representerat i revideringsarbetet
genom att BarnSams verksamhetsledare och representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen varit del av arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har arbetat systematiskt med att gå igenom samlad evidens för
suicidprevention, statistikunderlag för Gotland, sammanställning av genomfört
arbete 2015-2019 och synpunkter från verksamheterna om behov i det
suicidpreventiva arbetet. Utifrån insamlat material identifierades fyra insatsområden
där uppdrag bedöm behövas för att tillföra fokus, som är viktigt för att minska suicid
och suicidförsök på Gotland:
1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
3) Efterlevandestöd vid suicid
4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Arbetsgruppen föreslår att struktur byts från program till handlingsplan. Det blir då
tydligare att den innehåller uppdrag som ska genomföras av Region Gotlands
nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken. Det blir även mer logiskt att
det är en handlingsplan eftersom det suicidpreventiva arbetet nu ses som en del av
arbetet utifrån program för god jämlik hälsa.
I denna handlingsplan används ordet suicid istället för självmord som användes i det
tidigare programmet. Orden har samma betydelse men ordet självmord kan ses som
stigmatiserande och ordet suicid har nu blivit mer känt i befolkningen. Suicid
används också numer till största delen i nationella och regionala dokument och
kommunikation inom området.
Bedömning

Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för
suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
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genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Beslutsunderlag

RS2019-974 Tjänsteskrivelse200129. In 2020-01-29
Remissversion-handlingsplan-suicidprevention200129. In 2020-01-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbetet som
påbörjades i Region Gotland 2015. Långsiktigt finns 0-vision för suicid. Delmål till
och med 2025 är att se en nedåtgående trend för antal suicid och suicidförsök mellan
2016-2025.
Genomförande och uppföljning
Respektive nämnd/bolag/stiftelse ansvarar för planering och uppföljning av
aktiviteter så att uppdragen i handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla
uppdragen kan innebära behov av prioritering och omfördelning av resurser.
Respektive nämnd/ bolag/stiftelse har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och
hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
Arbetet med genomförande av uppdragen lyfts in i verksamheternas ordinarie system
för ledning och styrning och återrapporteras i samband med delårsrapporter och
bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig sammanställning och stödjer förvaltningar,
bolag och stiftelse i genomförandet genom kunskapsstöd och underlättande av
övergripande samarbete. Inrättande planeras av ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland, där arbetet med genomförande av handlingsplanen kan följas och
stärkas.

Bakgrund
Utförligare fakta om suicid och suicidprevention finns tillgänglig via följande
hemsidor:
 Region Gotland www.gotland.se/självmordsförebyggande
 Folkhälsomyndigheten www.suicidprention.se
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Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
https://ki.se/nasp
Suicide Zero https://www.suicidezero.se/
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES
https://spes.se/

Statistik Gotland
Detaljerad sammanställning av statistik över suicid och suicidförsök, på Gotland,
finns tillgänglig på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande. Nedan
presenteras en sammanfattning.
Suicid
De senaste 10 åren har mellan 5-15 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 11 personer per
år. Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med suicid bland män än bland kvinnor. Senaste 10 åren har cirka 90
personer tagit sitt liv på Gotland, de flesta i åldern 40-79 år. Jämfört med hur många
personer det finns i olika åldersgrupper var det något vanligare med suicid i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år än i andra åldersgrupper. Men jämfört med
totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje
dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59år.
Nästan 40 procent av de personer som avlidit i suicid på Gotland har inte haft
vårdkontakt under de sista 4 veckorna i livet.
De flesta suicid på Gotland sker i hemmet och det vanligaste tillvägagångssättet är
hängning och därefter skjutning.
Suicid är något vanligare på Gotland jämfört med snittet i andra län och kommuner.
Även andra kommuner med liknande struktur som Gotland (avlägset belägen
landsbygdskommun enligt tillväxtverkets indelning) har högre suicidstal än snittet
bland alla kommuner.
Suicidförsök
Heltäckande, tillförlitlig statistik för suicidförsök på Gotland finns inte att tillgå.
Utifrån den statistik som finns görs uppskattning att cirka 170 personer på Gotland
gör suicidförsök per år. Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök än att män gör
det men antalet suicidförsök har ökat både bland kvinnor och bland män de senaste
åren.
I nationell jämförelse är det vanligare på Gotland än i riket med vård på sjukhus efter
självskada, men statistiken är svårtolkad på grund av olika behandlings- och
registreringsrutiner. På Gotland vårdas cirka 60 personer på sjukhus, efter självskada
med i snitt 1,4 vårdtillfällen per person. De flesta är under 60 år och det är vanligast i
åldersgruppen 10-24 år. Slutenvård efter självskada är betydligt vanligare bland
kvinnor, 10-24 år än bland kvinnor och män i andra åldersgrupper.
Mer än var femte person som under åren 2010-2018 haft vårdkontakt i primärvård (i
Region Gotlands regi), specialiserad mottagning eller vårdavdelning på Gotland för
självskada har under samma period även haft kontakt med beroendemottagningen
inom psykiatrin.
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Orsaker till suicidförsök och suicid

Suicid är ett komplext problem där det inte finns en enskild orsak. Flera olika
påfrestande faktorer samverkar så att personen inte orkar leva. Det kan vara
exempelvis psykisk ohälsa, biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma
livshändelser, psykologiska och sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska
miljön och i samhället. Psykisk ohälsa är alltså inte den enda förklaringen till suicid
men vid suicidhändelsen har de flesta personerna någon form av psykisk ohälsa.
Vanligast är depression och alkoholmissbruk. Trots det har cirka hälften av de som
tar sitt liv inte haft kontakt med psykiatrin.
Bilden nedan sammanfattar olika riskfaktorer för suicid.
Exempel på faktorer som samspelar vid sucidnärhet

Bild: Ullakarin Nyberg
Innan en person gör suicidförsök eller tar sitt liv är personen i en så kallad
suicidsprocess som börjar med tankar på suicid som efter en tid övergår i mer eller
mindre tydlig kommunikation kring suicid. Det kan så småningom leda fram till
suicidförsök och suicid. En person som är inne i suicidprocessen upplever
hopplöshet, att hens problem är olösliga och står inte ut men är ofta ambivalent till att
ta sitt liv, ända in i själva suicidhandlingen. Suicid kan ses som en psykologisk
olyckshändelse till följd av påfrestningar som individen för stunden inte kan bemästra,
på samma sätt som vid fysiska olyckor. Suicidhandlingen uppkommer oftast när
personen varit en tid i suicidprocessen. Det är vanligt att suicidhandlingen är en
impulshandling efter en utlösande situation med ökad stress och påfrestning.

Suicidprevention
Grunden för att förebygga folkhälsoproblemet suicid och suicidförsök handlar om att
påverka de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa; exempelvis välfärdstjänster och
livsmiljö, trygghet, socialt deltagande, inkludering, utbildning, sysselsättning,
försörjning och hälsofrämjande levnadsvanor. Nationellt styrs detta arbete genom det
folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen. Inom Region Gotland utgår folkhälsoarbetet utifrån mål i
Vision 2025 och underliggande program och strategidokument och styrkort.
Viktigt för suicidprevention är också specifikt riktat arbete för psykisk hälsa inom
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exempelvis hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola och vuxenutbildning.
Inom Region Gotland samordnas arbetet inom RSS, Regional samverkans- och
stödstruktur, med stöd av handlingsplan för psykisk hälsa.
För att ytterligare förebygga suicid, som är den yttersta konsekvensen av psykisk
ohälsa, behövs åtgärder som är tydligt formade med tanke just på att förhindra
suicidförsök och suicid. Det är avgörande att suicidpreventiva insatser görs inom fler
olika områden, insatserna behöver vara både befolknings- och individinriktade.
Befolkningsinriktade insatser

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
1

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till
vuxna. Den finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller äldre. Instruktörer utbildas av
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats till instruktör kostar
22 500 kronor, exklusive moms (per person) och omfattar 5 dagar. Utbildningen för Första hjälpare ges
sedan av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare.
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Individinriktade insatser

Individinriktade suicidpreventiva insatser handlar dels om att tidigt hitta personer
med risk för suicidhändelse och dels om att ge adekvat stöd och behandling vid
psykisk ohälsa och suicidnärhet.
Medarbetare inom vård och omsorg behöver uppmärksamma personer som är
suicidnära eller som har risk att bli det. Det också viktigt att upptäcka psykisk ohälsa
som obehandlad skulle kunna leda till suicidhändelser, exempelvis depression och
missbruks- och beroendeproblem.
Åtgärder behövs för att säkra att suicidnära personer får snabb bedömning inom
hälso- och sjukvård. På flera platser i Sverige görs exempelvis försök med mobil
psykiatrisk verksamhet och psykiatriambulans. Det behöver finnas kompetens i akut
omhändertagande för att kunna bryta pågående suicidhandling och på flera platser i
landet sker tydlig samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis för optimalt
omhändertagande vid akut suicidhändelse.
De insatser som görs för en suicidnära person behöver vara av god kvalitet, utifrån
tydlig vårdplan där behandlingsinsatser följs upp. En åtgärd som har stor betydelse
för suicidprevention är att säkra uppföljning av personer som gjort suicidförsök.
Vårdkedjan för suicidnära personer behöver vara sammanhållen där övergångar
mellan olika vård- och stödinsatser behöver fungera. Förutom insatser från hälso- och
sjukvården kan den suicidnära personen behöva annat stöd för att komma ur
suicidprocessen, t.ex. insatser från socialtjänst och från andra aktörer.
Åtgärder behövs för att använda närstående som en viktig resurs i vård- och stöd till
den suicidnära personen. Samtidigt behöver stöd ges till närstående för att förebygga
egen psykisk ohälsa och suicid. Åtgärder behövs även för att säkra stöd till
efterlevande vid suicid, både akut och långsiktigt, eftersom de ofta drabbas av psykisk
ohälsa och har ökad risk att själva avlida i suicid. Suicid hos närstående kan också leda
till stora påfrestningar i relationer och t.ex. familjekonflikter kan förebyggas genom
adekvat stöd.
När en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid
bör en händelseanalys göras. Även då personen inte haft kontakt med hälso- och
sjukvård kan någon form av retrospektiv genomgång vara av värde för att ge kunskap
som kan användas för att hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i
framtiden.
För att åtgärderna som nämns ovan ska kunna genomföras, med önskvärd kvalitet,
behövs kompetens hos medarbetare om suicidalitet liksom kompetens och möjlighet
att samverka över verksamhetsgränser. Rutiner behöver vara kända och följas.
På hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande finns ett stort antal länkar till
kunskap om suicidalitet, bland annat utbildningsmaterial från WHO. Där finns också
länk till fri tillgång till webbutbildningen Suicidprevention i Svensk Sjukvård, SPISS.
Syftet med SPISS är att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra
verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.
En annan utbildning som medarbetare inom Region Gotland har tillgång till är
Psyk-E suicid. Det är ett evidensbaserat utbildningsmaterial som består av filmade
föreläsningar och faktablad att användas i studiecirkelform.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention
Följande 9 åtgärdsområden för suicidprevention finns i det nationella
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handlingsprogrammet som beslutats av riksdagen:
1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för
självmord
3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med självmordsproblematik
8. Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
9. Stöd till frivilligorganisationer

Tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland
I det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete i Region Gotland
(2015-2020) finns fem strategier för det suicidpreventiva arbetet:
1) Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland, 2) Specifik fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet, 3) Regionövergripande samordning av individuellt
krisstöd i samband med självmordsförsök och självmord, 4) Säker hantering av
skjutvapen, 5) Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet.
Utifrån strategierna formulerades 20 uppdrag för Region Gotlands nämnder att
genomföra under programtiden 2015-2018. Efter beslut i fullmäktige förlängdes det
till att gälla även under 2019-2020.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
Detaljerad sammanställning av uppföljning av aktiviteter, som genomförts mellan
2015-2019, finns på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Effekten på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp eftersom
antalet varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att kunna bedöma
utvecklingen. Uppdragen har formulerats och genomförts utifrån aktuellt nuläge på
Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention. Utifrån det görs
antagandet att genomförda aktiviteter bidrar till att minskning kommer att ses av
suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under förutsättning att
det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.

Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-2025
Fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån statistik och fakta om
suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och uppfattade
insatsbehov: 1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord, 2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer,
3) Efterlevandestöd vid suicid, 4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga
vuxna.
Beskrivning av tidigare genomförda insatser och identifierade insatsbehov som ligger
till grund för formulerade uppdrag finns i bilaga 2, Underlag till uppdrag i
handlingsplanen. Vilka insatsbehov som ligger till grund för vilka uppdrag finns
markerade i handlingsplanen.
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Suicid
Synonymt med självmord och innebär död efter egen avsikt att ta sitt liv
Suicidalitet
Samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök och suicid
Suicidsförsök
Synonymt med självmordsförsök och innebär livshotande eller skenbart livshotande
beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men
som inte leder till döden
Suicidshandling
Suicidförsök eller suicid
Suicidnära
Synonymt med suicidal och används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett suicidförsök
- har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den
närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga suicidtankar ändå bedöms vara i riskzonen för suicid på
grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt negativa
livshändelser
Suicidnärhet
Beskriver tillståndet för en person har antigen nyligen gjort suicidförsök eller har
allvarliga suicidtankar eller på annat sätt bedöms vara i riskzonen för suicid
Suicidprevention
Synonymt med suicidpreventivt arbete och med självmordsförebyggande. Begreppen
innefattar åtgärder med syfte att förhindra suicid och suicidförsök
Suicidprocess
Utvecklingen från den första allvarliga suicidstanken över eventuella suicidförsök till
självmord
Suicidrisk
Risken att genomföra suicidförsök eller suicid
Suicidsituation
Tillfälle då suicidhandling genomförs
Suicidtal
Antal suicid per 100 000 invånare
Suicidtankar
Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå suicid. Dessa kan utvecklas till
avsikter, planer och eventuellt beslut att ta sitt liv
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Bilaga 2

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.

16

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575
29 januari 2020

Cora Juniwik och Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut i Regionfullmäktige

•

Program för god jämlik jämställd hälsa antas.

Bakgrund

På uppdrag av regionstyrelsen (RS § 306, 2015-10-29) har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och
samordning av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Förslaget har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner inom samtliga
förvaltningar samt Gotlandshem. En remissversion av förslaget har skickats till
Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och Gotlandsmusiken. Samtliga
remissinstanser har inkommit med synpunkter. Bifogat finns förutom nytt förslag av
programmet en version med tydliga markeringar om vad som förändrats mellan
remissversion och nuvarande förslag.
Samtliga remissinstanser menar att de kan bidra med aktiviteter utifrån programmet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har framfört en fråga om nödvändigheten att ha ett
program när RUS är framtagen men framhåller samtidigt vikten av att det finns tydlig
styrning och samverkan i det övergripande folkhälsoarbetet. Flera av
remissinstanserna anger att programmet kommer stödja deras arbete genom att det
anger riktning och bidrar till en ökad och mer effektiv samverkan mellan
förvaltningar, inom fokusområdena. Några efterfrågar förtydliganden om styrning
och samordning liksom behov av kunskapsstöd för att samverkan och samarbete
mellan verksamheter ska komma till stånd. Förtydliganden har därför gjorts av
regionsstyrelseförvaltingens uppdrag för stöd och uppföljning.
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Synpunkter har lämnats på programmets längd och att det behöver bli tydligare.
Utifrån det har vissa omformuleringar av text gjorts. Text under rubriken Utmaningar
för folkhälsan har integrerats under respektive fokusområde, för att minska volymen av
text och undvika återupprepningar. Inom varje fokusområde har strategierna flyttats
för att nu inleda området. Efterföljande text förklarar valet av strategierna för att
underlätta förståelsen. Ytterligare har förklaringar gjorts under rubriken Bakgrund om
hälsans bestämningsfaktorer. Det underlättar förståelsen i fokusområde 2 och förslag
på åtgärder som påverkar människors förutsättning för god hälsa.
Några synpunkter har inkommit kring referenser. Därför finns nu ett par definitioner
i fotnot. I övrigt hänvisas till fördjupad läsning inom området Social hållbarhet och
Folkhälsa, sist i programmet.
Utöver detta har tillägg/ändringar gjorts utifrån specifika kommentarer som
inkommit, för att:







tydliggöra vikten av stärkt elevhälsa i enlighet med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens synpunkter
lyfta fram kultur- och fritid som viktiga medel för främjande av hälsa
påvisa samtliga levnadsvanor som viktiga
under fokusområde 2, stycket Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland, förtydliga att det handlar om insatser som kommer påverka personer
med störst risk för ohälsa
under fokusområde 3 (hälsosamt åldrande) få med vikten av god
samhällsplanering
förtydliga text om psykisk ohälsa för att påvisa att det inte enbart är kopplat
till våld.

Programförslaget med förändringar enligt ovan återremitterades av regionstyrelsens
utskott 2020-01-15 § 9. De synpunkter som framkom har beaktats. Förtydligande om
koppling till strategin för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och
integrationsstrategin har gjorts. Vidare har stycket Genomförande och uppföljning
kompletterats med att det är alla verksamheters ansvar att initiera nya åtgärder. För
att tydligare beskriva vilka övriga beslutade styrdokument inom Region Gotland som
styr mot målet bra hälsa, anges några exempel på sådana dokument under stycket
Program för God jämlik jämställd hälsa.
Bedömning

Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för
folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det
folkhälsopolitiska programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i
Vision 2025. Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS
eftersom både programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av
folkhälsan och dess utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt
styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av
konkretiseringsprogram har tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i
ett bredare program för social hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över
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verksamhetsgränser. I nätverket samordnas också insatser och uppföljning av
programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga
diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder). Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet
inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa.
Det lyfter även fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på
lång sikt ger ekonomiska vinster.

Beslutsunderlag

Förslag Program för god jämlik jämställd hälsa, Region Gotland-200129.
In 2020-01-29
Förslag– version med tidigare och nuvarande text-200129. In 2020-01-29
AU § 9 Återremiss. In 20
Remissversion - Program för god jämlik jämställd hälsa för Region Gotland, reviderat
190603. In 2019-06-03
Remissvar. Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. Gotlandshem AB. In
2019-08-15
Beslut. TN § 193 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-09-19
TKF Tjänsteskrivelse remiss hälsa Rev 4. IN 2019-09-19
Beslut. SON § 115 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-09-19
SOF Tjänsteskrivelse jämlik hälsa. In 2019-09-19
Remissvar. Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. Gotlandsmusiken. In
2019-10-04
Beslut. HSN § 113 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-16
HSF Tjänsteskrivelse jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-16
Beslut. MBN § 240 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-22
SBF Tjänsteskrivelse jämställd hälsa. In 2019-10-22
Beslut. BUN § 118 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-22
BUN Tjänsteskrivelse Program för god jämlik jämställd hälsa. IN 2019-10-22.
Beslut. GVN § 95 Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-25
Yttrande – RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa. In 2019-10-25.
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Tekniska nämnden
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folkhälsa. Sist i programmet finns lästips för den som vill fördjupa sig i inom
kunskapsområdet.
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Region Gotland definierar social hållbarhet som att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2020-01-29

Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Ojämlik och ojämställd
hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ påverkan på hållbar
utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.
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Nationell folkhälsopolitik

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
jämlik hälsa i befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsans bestämningsfaktorer
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Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör som antingen främjar eller
motverkar en god hälsa beror på under vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östergötland (van Vliet och Kristenson, 2014) har tagit fram en modell som visar de olika
faktorerna som påverkar hälsan, bidrar till social hållbarhet och leder till positiv
samhällsutveckling. De två yttersta ringarna anger de samhälleliga förutsättningar som är
avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Under samhällsarenor
återfinns välfärdstjänster som ligger inom ramen för Region Gotlands verksamhet. Det vill
säga att service och kvalitet inom Region Gotlands verksamheter har betydelse för
människors hälsa och samhällets utveckling. Allt arbete som görs bygger på proportionell
universalism som innebär att samhällsinsatser behöver fördelas i förhållande till behoven
och utifrån alla människors lika värde.
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<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Gotlands
regionala utvecklingsplan, Vision 2025, Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.
Nulägesbild folkhälsan på Gotland

Bilden av folkhälsan på Gotland ligger till grund för de fokusområden som har prioriterats i
programmet. Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns i rapporten Analys Gotland utifrån
öppna jämförelser 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden inom
Region Gotland, för att medverka till att nå det nuvarande övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet (Vision 2025). Det finns ett antal
styrdokument utifrån Vision 2025 som styr mot målet om god hälsa. Exempelvis Strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Gotlands integrationsstrategi,
program för förebyggande av självmord och Mat- och måltidspolicy. Se Docpoint,
regionövergripande dokument eller https://gotland.se/styrdokument. Strategierna i de fyra
fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa. Fokusområden och
strategier är valda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på Gotland med
inriktning att prioritera ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där det bedöms få
störst effekt.
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Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.
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Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Strategier


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Strategierna ovan har kopplingar till mål i Strategi för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.
Bakgrund till valda strategier
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Ärendenr RS 2019/575 Datum 2020-01-29

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsidentitet.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen1 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas förutsättningar för ett
bra liv tidigt. Vidare möjliggör en stärkt elevhälsa ett mer förebyggande arbete.
När individuella behov av insatser för att förebygga ohälsa upptäcks är det av stor vikt att
åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete mellan olika verksamheter.
Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk aktivitet i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer, särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.

1

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
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Det finns starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre
utbildning har mer hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med
kort utbildning. God kvalitet i förskolan och grundskolan ger förutsättningar för att barn
och unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola. Möjlighet till kompetensutveckling ska
finnas genom hela livet på lika villkor. Det behövs insatser från hela samhället och inte
enbart från verksamheter som ger utbildning.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att antalet barn och
unga som börjar använda narkotika och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska
minska. Skillnader i bland annat tobaksvanor mellan olika grupper ökar. Därför krävs
kunskap och insatser om tobakens skadeverkningar särskilt till utsatta grupper. Detta är
viktigt för att vi ska kunna nå visionen om ett rökfritt Sverige 2025. Arbetet kräver
samverkan på alla nivåer.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Särskilda
insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en utsatt situation. En
grupp som behöver uppmärksammas är barn och unga som tar ett stort ansvar som
omsorgsvårdare i hemmet.
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Ett viktigt område för barn och ungas trygghet och utveckling, som också har nära
koppling till psykisk hälsa, är att få växa upp utan att bli utsatt för eller bevittna våld. Barn
som bevittnat eller upplevt våld har sämre förutsättningar att själva utöva ett tryggt
föräldraskap senare i livet. Orosanmälningarna ökar och präglas i hög utsträckning av våld i
nära relation och bevittnat våld.
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Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Strategier


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
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Bakgrund till valda strategier

Att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och exkludering minskar mänskligt
lidande och minskar behov och kostnader i samhällets välfärdstjänster. Hälsan skiljer sig åt
mellan olika sociala grupper. Jämfört med befolkningen som helhet är risken för ohälsa
större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas av
utbildningslängd och inkomst. För att minska klyftorna i hälsa, måste insatser riktas till hela
befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för grupper med störst risk för
ohälsa. Exempelvis personer med kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning,
HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, våldsutsatta personer, personer med psykisk
ohälsa och nyanlända.
Ohälsan är särskilt tydlig bland personer med funktionsnedsättning. Även personer som
vårdar närstående har ökad risk för ohälsa. När det gäller funktionsnedsättning har
offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att erbjuda tillgänglighet för alla. Servicetjänster
ska bli möjliga för alla att tillgå och användas av så många som möjligt, så kallad universell
utformning. Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna
välja sitt boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att förebygga
och motverka mäns våld mot kvinnor.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc. En viktig del är att erbjuda kultur- och
fritidsmöjligheter och utbildning av god kvalitet genom hela livet.
En annan grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga
möjligheter till hälsofrämjande val och sociala mötesplatser. Det handlar bland annat om
hur vi bor, hur vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
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Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, de är det
övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor både mellan män och kvinnor, och mellan olika
socioekonomiska grupper. Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till
exempel utlandsfödda, ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med
funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Insatser är till exempel en stärkt primärvård, levnadsvanesamtal, stödja hälsofrämjande
levnadsvanor2, kultur- och fritidsaktiviteter samt gruppverksamhet för att motverka
ensamhet. För att ytterligare stödja visionen om ett rökfritt Sverige 2025 och målet att fasa
ut rökningen till dess bör det professionella och samhälleliga stödet till dem som är
beroende bibehållas och utvecklas, särskilt med avseende på utsatta grupper.
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Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar
är sådant som ökar förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att
förbättra folkhälsan behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar.
Samhällsinsatser behöver därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell
universalism.
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
Såväl i samhället som inom arbetsplatsen Region Gotland finns det personer med ökad risk
för ohälsa. En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att
förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-,
grupp- som organisationsnivå. Arbetsplatsen kan genom att arbeta med generella
hälsofrämjande aktiviteter möjliggöra bra levnadsvanor för alla oavsett medarbetarens olika
förutsättningar. Dessutom kan aktiviteter även riktas till medarbetare som har störst risk
för ohälsa.
Ett öppet och tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och
stödja medarbetare som uppvisar tecken på ohälsa.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete.

2

Levnadsvanor; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, matvanor, fysisk aktivitet samt sexuell hälsa.
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Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Bakgrund till valda strategier

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland, som den största arbetsgivaren på
Gotland, skapar förutsättningar för friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar.
Det kan till exempel vara lagom arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.
Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
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Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa. Samhällsplanering för miljöer som främjar
social hållbarhet och planering av exempelvis olika typer av äldreboenden blir
betydelsefullt.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställd fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre personer
utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.
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Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet

Strategier


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Bakgrund till valda strategier

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering. Det
strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
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Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att stärka
förutsättningarna till ett hälsosamt och socialt liv genom att ordna aktiviteter, exempelvis
kunskap om datoranvändning på offentliga mötesplatser såsom på bibliotek.
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Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom att genomföra och initiera nya
åtgärder inom den egna verksamheten och i samarbete med andra. Nämnder och styrelser
omsätter programmets strategier till styrning i verksamheterna genom deras årliga
verksamhetsplan och vid behov aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar.
Uppföljning och redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut. Regionstyrelseförvaltningen sammanställer det förbyggande
och hälsofrämjande arbetet som görs inom regionens verksamheter för tydlig uppföljning
och samordning av folkhälsoarbetet. Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till
Regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att bidra med
kunskapsstöd samt utveckla samverkan och gemensam uppföljning mellan regionens
nämnder, bolag och stiftelser.
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Bakgrundsfakta – lästips för fördjupning inom området Social
hållbarhet och Folkhälsa
Agenda 2030. Globala hållbarhetsmålen. Hämtas från https://www.globalamalen.se/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om folkhälsopolitiken: www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikens-mal/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om Livsvillkor och levnadsvanor:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om hälsoekonomi:
www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/halsoekonomi-ny
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om psykisk hälsa och suicidprevention:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-ochsuicidprevention/
Folkhälsomyndigheten. Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Rapport 2016.
Hämtas från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/b/barn-i-familjer-med-missbruk-psykisk-ohalsa-eller-vald/
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Folkhälsomyndigheten. Hemsida om hälsosamt åldrande:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/halsosamtaldrande
Kommissionen för jämlik hälsa. Delbetänkanden. Hämtas från
http://kommissionjamlikhalsa.se/
1. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt
arbete för en god och jämlik hälsa
SOU
2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska
2.
ramverket
3. SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens
vidare arbete
Marmott M. Statussyndromet – Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Natur och
Kultur: 2006.

Myndigheten för Delaktighet. Hemsida: www.mfd.se
Mötesplats social hållbarhet Webbplats som Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) ansvarar för: www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet
Nationellt Kompetenscentrum anhöriga: www.anhoriga.se
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hemsida: www.hfsnatverket.se
World Health Organization (WHO) Comission on Social Determinations of Health.
Closing the gap in a generation Health equity through action on the social determinants of health. 2008.
Hämtas från http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/
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Nuvarande text
Ingen text förekommer!

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Ny föreslagen text

Bakgrund
Bakgrundsfakta till texter i programmet
och evidens som ligger till grund för val av
strategier återfinns i aktuella dokument
inom området social hållbarhet och i
synnerhet folkhälsa. Sist i programmet
finns lästips för den som vill fördjupa sig
inom kunskapsområdet.

Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Region Gotland definierar social hållbarhet som att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Ojämlik och ojämställd
hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ påverkan på hållbar
utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
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sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationell folkhälsopolitik

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Folkhälsans bestämningsfaktorer
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Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör
som antingen främjar eller motverkar en god hälsa beror på
under vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östergötland (van Vliet och Kristenson, 2014) har tagit fram
en modell som visar de olika faktorerna som påverkar
hälsan, bidrar till social hållbarhet och leder till positiv
samhällsutveckling. De två yttersta ringarna anger de
samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Under
samhällsarenor återfinns välfärdstjänster som ligger inom
ramen för Region Gotlands verksamhet. Det vill säga att
service och kvalitet inom Region Gotlands verksamheter har
betydelse för människors hälsa och samhällets utveckling.
Allt arbete som görs bygger på proportionell universalism
som innebär att samhällsinsatser behöver fördelas i
förhållande till behoven och utifrån alla människors lika
värde.

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Gotlands
regionala utvecklingsplan, Vision 2025, Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.
Nuvarande text

Ny föreslagen text
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Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns
bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat
statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan
presenteras de utmaningar som finns för
att förbättra folkhälsan på Gotland.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Nulägesbild folkhälsan på Gotland

Bilden av folkhälsan på Gotland ligger till
grund för de fokusområden som har
prioriterats i programmet. Nulägesbild av
folkhälsan på Gotland finns i rapporten
Analys Gotland utifrån öppna jämförelser 2019.
Rapporten och annat statistiskt underlag
finns på www.gotland.se/folkhalsostatistik.
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OBS! Rubrik och text för:
Jämlikhet och jämställdhet
Utbildning
Förebyggande och hälsofrämjande
insatser
Delaktighet och inkludering
har flyttats och integrerats i text för respektive fokusområde.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Program för God jämlik jämställd
hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa
pekar ut prioriterade fokusområden för att
nå det övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i
landet. Strategierna i de fyra
fokusområdena syftar till att minska
påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda
utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att
fokusera där det bedöms få störst effekt,
istället för att fokusera på befolkningen
som helhet.

Program för God jämlik jämställd
hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa
pekar ut prioriterade fokusområden inom
Region Gotland, för att medverka till att nå
det nuvarande övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i
landet (Vision 2025). Det finns ett antal
styrdokument utifrån Vision 2025 som styr
mot målet om god hälsa. Exempelvis
Strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Gotlands
integrationsstrategi, program för
förebyggande av självmord och Mat- och
måltidspolicy. Se Docpoint,
regionövergripande dokument eller
https://gotland.se/styrdokument.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar
till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är valda
utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att
prioritera ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete där det bedöms få
störst effekt.
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Programmet styr Region Gotlands
nämnder, bolag och stiftelser.
Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Bakgrundstext har flyttats till efter punkterna för strategier
Barn och unga - En god start i livet

Strategier


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)
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Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld
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Strategierna ovan har kopplingar till mål i Strategin för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.
Nuvarande text

Ny föreslagen text

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till
exempel utbildning, goda sociala relationer
och god livsmiljö, ger grund för
hälsofrämjande levnadsvanor och god
hälsa. Det finns skillnader mellan flickor
och pojkar i både livsstil och hur de
uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt att
insatser görs utifrån olika behov och
förutsättningar bland flickor, pojkar eller
personer med annan könsuppfattning.

Bakgrund till valda strategier
Bra livsvillkor tidigt i livet genom till
exempel utbildning, goda sociala relationer
och god livsmiljö, ger grund för
hälsofrämjande levnadsvanor och god
hälsa. Det finns skillnader mellan flickor
och pojkar i både livsstil och hur de
uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt att
insatser görs utifrån olika behov och
förutsättningar bland flickor, pojkar eller
personer med annan könsidentitet.

Det finns goda kunskaper om metoder och
processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen en
viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och
kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och
motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och
det växande barnet som till exempel
MVC/BVC, fritidshemsverksamheten,
förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt.

Det finns goda kunskaper om metoder och
processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen1 en
viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och
kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och
motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och
det växande barnet som till exempel
MVC/BVC, fritidshemsverksamheten,
förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. Vidare
möjliggör en stärkt elevhälsa ett mer
förebyggande arbete.

När individuella behov av insatser för att förebygga ohälsa upptäcks är det av stor vikt att
åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete mellan olika verksamheter.
Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk aktivitet i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer, särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.

1

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
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Kunskap och lärande är centrala delar för
att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det
finns starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre
utbildning har mer hälsofrämjande
levnadsvanor som bidrar till god hälsa än
personer med kort utbildning.

Det finns starka samband mellan
utbildningslängd och hälsa. Personer med
längre utbildning har mer hälsofrämjande
levnadsvanor som bidrar till god hälsa än
personer med kort utbildning. God kvalitet
i förskolan och grundskolan ger
förutsättningar för att barn och unga
fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola.
Ett förebyggande arbete med att minska
Möjlighet till kompetensutveckling ska
riskabla levnadsvanor som riskbruk av
finnas genom hela livet på lika villkor. Det
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel behövs insatser från hela samhället och
prioriteras. Bland annat genom att skjuta
inte enbart från verksamheter som ger
upp debuten till laglig ålder har uppnåtts
utbildning.
för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver
samverkan på alla nivåer.
Ett förebyggande arbete med att minska
riskabla levnadsvanor som riskbruk av
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
väl som nationellt. Orosanmälningarna
prioriteras. Bland annat genom att antalet
ökar och präglas i hög utsträckning av våld barn och unga som börjar använda
i nära relation och bevittnat våld. Goda
narkotika och tobak eller debuterar tidigt
uppväxtvillkor innebär i ett senare skede
med alkohol ska minska. Skillnader i bland
ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat annat tobaksvanor mellan olika grupper
eller upplevt våld har de sämre
ökar. Därför krävs kunskap och insatser
förutsättningar att utöva ett tryggt
om tobakens skadeverkningar särskilt till
föräldraskap när de blir äldre. Det finns
utsatta grupper. Detta är viktigt för att vi
starka kopplingar mellan psykisk ohälsa
ska kunna nå visionen om ett rökfritt
och att både utsätta eller utsättas för våld.
Sverige 2025. Arbetet kräver samverkan på
Att förhindra både våldsutövande och
alla nivåer.
utsatthet skapar förutsättningar att
förbättra den psykiska hälsan på Gotland.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället
Särskilda insatser behöver riktas till
påverkar barn och ungas uppväxtvillkor.
grupper och individer som befinner sig i en Särskilda insatser behöver riktas till
utsatt situation. Till dessa räknas barn och grupper och individer som befinner sig i en
unga som växer upp i våldsamma miljöer
utsatt situation. En grupp som behöver
och/eller tar ett stort ansvar som
uppmärksammas är barn och unga som tar
omsorgsvårdare i hemmet.
ett stort ansvar som omsorgsvårdare i
hemmet.
Ett viktigt område för barn och ungas
trygghet och utveckling, som också har
nära koppling till psykisk hälsa, är att få
växa upp utan att bli utsatt för eller
bevittna våld. Barn som bevittnat eller
upplevt våld har sämre förutsättningar att
själva utöva ett tryggt föräldraskap senare i
livet. Orosanmälningarna ökar och präglas
i hög utsträckning av våld i nära relation
och bevittnat våld.
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Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Strategier


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland
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Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Hälsan skiljer sig åt mellan olika sociala
grupper. Jämfört med befolkningen som
helhet är risken för ohälsa större bland
personer med låg social position, som
bland annat påverkas av utbildningslängd
och inkomst. Personer i särskilt utsatta
situationer har sämre hälsa än övriga
befolkningen. Särskilt tydligt är det bland
personer med funktionsnedsättning, hbtq+personer och vissa nationella minoriteter.
Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland
personer med funktionsnedsättning. Även
personer som vårdar närstående har ökad
risk för ohälsa.

Bakgrund till valda strategier
Att främja hälsa och delaktighet samt
förebygga ohälsa och exkludering minskar
mänskligt lidande och minskar behov och
kostnader i samhällets välfärdstjänster.
Hälsan skiljer sig åt mellan olika sociala
grupper. Jämfört med befolkningen som
helhet är risken för ohälsa större bland
personer med låg social position, som
bland annat påverkas av utbildningslängd
och inkomst. För att minska klyftorna i
hälsa, måste insatser riktas till hela
befolkningen men vara mer omfattande
och/eller intensiva för grupper med störst
risk för ohälsa. Exempelvis personer med
kort utbildning, låg inkomst,
funktionsnedsättning, HBTQ-personer
och andra minoritetsgrupper, våldsutsatta
personer, personer med psykisk ohälsa och
nyanlända.
Ohälsan är särskilt tydlig bland personer
med funktionsnedsättning. Även personer
som vårdar närstående har ökad risk för
ohälsa. När det gäller funktionsnedsättning
har offentliga verksamheter ett särskilt
ansvar att erbjuda tillgänglighet för alla.
Servicetjänster ska bli möjliga för alla att
tillgå och användas av så många som
möjligt, så kallad universell utformning.
Blandande boendeformer och en hållbar
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bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja
sitt boende utifrån till exempel inkomst,
ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler
äldre, ställer också krav på trygga och
tillgängliga bostäder med närhet till
offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad
jämställdhet i samhället, bland annat
genom att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor.
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Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

En viktig del är att erbjuda utbildning av
god kvalitet genom hela livet.

En viktig del är att erbjuda kultur- och
fritidsmöjligheter och utbildning av god
kvalitet genom hela livet.

En annan grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga
möjligheter till hälsofrämjande val och sociala mötesplatser. Det handlar bland annat om
hur vi bor, hur vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, de är det
övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor både mellan män och kvinnor, och mellan olika
socioekonomiska grupper. Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till
exempel utlandsfödda, ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med
funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Insatser är till exempel en stärkt
primärvård, levnadsvanesamtal, stödja

Insatser är till exempel en stärkt
primärvård, levnadsvanesamtal, stödja
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hälsofrämjande matvanor och ökad fysisk
aktivitet, gruppverksamhet för att
motverka ensamhet.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

hälsofrämjande levnadsvanor2, kultur- och
fritidsaktiviteter samt gruppverksamhet för
att motverka ensamhet. För att ytterligare
stödja visionen om ett rökfritt Sverige 2025
och målet att fasa ut rökningen till dess bör
det professionella och samhälleliga stödet
till dem som är beroende bibehållas och
utvecklas, särskilt med avseende på utsatta
grupper.
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Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar
är sådant som ökar förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att
förbättra folkhälsan behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar.
Samhällsinsatser behöver därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell
universalism.
Nuvarande text
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga
att fokusera på god hälsa, att förebygga
ohälsa samt att stödja tidig återgång i
arbete efter sjukdom, på såväl individ-,
grupp- som organisationsnivå3.
Arbetsplatsen kan också arbeta för att
inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet
kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos
medarbetare, exempelvis egen och
anhörigas ohälsa. Ett öppet och tillåtande
arbetsklimat gör också att chefer och
kollegor kan reagera och stödja en person
som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv
arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar
individers olikheter. Ett utvecklingsområde
är bland annat att verka för att ge
sysselsättning till fler personer som står
längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande
för att det ska ske är ett prioriterat
personal- och arbetsmiljöarbete. Det
handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland.
2
3

Ny föreslagen text
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland
Såväl i samhället som inom arbetsplatsen
Region Gotland finns det personer med
ökad risk för ohälsa. En hälsofrämjande
arbetsplats har förmåga att fokusera på god
hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja
tidig återgång i arbete efter sjukdom, på
såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå. Arbetsplatsen kan
genom att arbeta med generella
hälsofrämjande aktiviteter möjliggöra bra
levnadsvanor för alla oavsett
medarbetarens olika förutsättningar.
Dessutom kan aktiviteter även riktas till
medarbetare som har störst risk för ohälsa.
Ett öppet och tillåtande arbetsklimat gör
också att chefer och kollegor kan reagera
och stödja medarbetare som uppvisar
tecken på ohälsa.
Region Gotland ska vara en attraktiv
arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar
individers olikheter. Ett utvecklingsområde
är bland annat att verka för att ge
sysselsättning till fler personer som står
längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande

Levnadsvanor; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, matvanor, fysisk aktivitet samt sexuell hälsa.
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Ökar dessutom sysselsättningen för fler
främjar det i sin tur hälsa och välmående
för de som har en ökad risk för ohälsa.
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för att det ska ske är ett prioriterat
personal- och arbetsmiljöarbete.

Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande
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Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Nuvarande text

Föreslagen ny text

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa
eftersom hälsofrämjande insatser ökar
livsglädje och livskvaliteten. Äldre blir allt
friskare och fler väljer att arbeta längre.
Arbete är för de flesta bra för hälsan. Det
är viktigt att Regionen Gotland skapar
förutsättningar för friska arbetsplatser och
ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan
till exempel vara lagom arbetsbelastning
och balans mellan arbete och fritid.

Bakgrund till valda strategier
Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa
eftersom hälsofrämjande insatser ökar
livsglädje och livskvaliteten. Äldre blir allt
friskare och fler väljer att arbeta längre.
Arbete är för de flesta bra för hälsan. Det
är viktigt att Regionen Gotland, som den
största arbetsgivaren på Gotland, skapar
förutsättningar för friska arbetsplatser och
ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan
till exempel vara lagom arbetsbelastning
och balans mellan arbete och fritid.

Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Äldre personer som ger anhöriga stöd och
omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god
hälsa.

Äldre personer som ger anhöriga stöd och
omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god
hälsa. Samhällsplanering för miljöer som
främjar social hållbarhet och planering av
exempelvis olika typer av äldreboenden blir
betydelsefullt.
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Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställd fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre personer
utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.
Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet

Strategier


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap
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Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

De mänskliga rättigheterna vilar på
grundprinciperna jämlikhet och
ickediskriminering. Rätten till delaktighet
och inflytande gäller oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och
var på ön människor är bosatta.

Bakgrund till valda strategier
De mänskliga rättigheterna vilar på
grundprinciperna jämlikhet och
ickediskriminering. Det strategiska arbetet
behöver fokusera på att stärka det sociala
kapitalet som är en skyddsfaktor mot
ohälsa och exkludering. Det handlar om att
öka tillit till myndigheter och till varandra,
verka för ett tryggt och säkert samhälle,
minska ensamhet, öka socialt deltagande
samt säkra att alla människor är
inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och
var på ön människor är bosatta.

Om människor upplever att de inte kan
påverka sina egna livsvillkor eller inte är
socialt delaktiga kan känslan av
utanförskap och maktlöshet ge negativa
hälsoeffekter.

Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
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För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Region Gotland har en viktig roll i att
stödja digital delaktighet för att minska
ojämlikhet i hälsa genom att ordna
aktiviteter, exempelvis kunskap om
datoranvändning på olika mötesplatser
såsom på bibliotek.

Region Gotland har en viktig roll i att
stödja digital delaktighet för att stärka
förutsättningarna till ett hälsosamt och
socialt liv genom att ordna aktiviteter,
exempelvis kunskap om datoranvändning
på offentliga mötesplatser såsom på
bibliotek.
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Genomförande och uppföljning
Nuvarande text

Ny föreslagen text

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att
bidra till att uppfylla det övergripande
målet att gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet genom åtgärder inom den
egna verksamheten. Nämnder och styrelser
omsätter programmets strategier till
styrning i verksamheterna genom deras
årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i
verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att
bidra till att uppfylla det övergripande
målet att gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet genom att genomföra och
initiera nya åtgärder inom den egna
verksamheten och i samarbete med andra.
Nämnder och styrelser omsätter
programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga
verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i
verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar.

Uppföljning och redovisning av aktiviteter
görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut.
Regionstyrelsen ansvarar för årlig
återrapport till Regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
utveckla samverkan och gemensam
uppföljning mellan regionens nämnder,
bolag och stiftelser.

Uppföljning och redovisning av aktiviteter
görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut.
Regionstyrelseförvaltningen sammanställer
det förbyggande och hälsofrämjande
arbetet som görs inom regionens
verksamheter för tydlig uppföljning och
samordning av folkhälsoarbetet.
Regionstyrelsen ansvarar för årlig
återrapport till Regionfullmäktige.

15 (18)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-12-19

Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
bidra med kunskapsstöd samt utveckla
samverkan och gemensam uppföljning
mellan regionens nämnder, bolag och
stiftelser.
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Bakgrundsfakta – lästips för
fördjupning inom området Social
hållbarhet och Folkhälsa

Agenda 2030. Globala hållbarhetsmålen.
Hämtas från https://www.globalamalen.se/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
folkhälsopolitiken:
www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikensmal/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
Livsvillkor och levnadsvanor:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
hälsoekonomi:
www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorap
portering-statistik/halsoekonomi-ny
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Folkhälsomyndigheten. Hemsida om psykisk
hälsa och suicidprevention:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/psykisk-halsa-ochsuicidprevention/
Folkhälsomyndigheten. Barn i familjer med
missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Rapport
2016. Hämtas från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publ
icerat-material/publikationsarkiv/b/barn-ifamiljer-med-missbruk-psykisk-ohalsa-ellervald/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
hälsosamt åldrande:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/halsa-i-olikagrupper/halsosamt-aldrande
Kommissionen för jämlik hälsa.
Delbetänkanden. Hämtas från
http://kommissionjamlikhalsa.se/
1. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot
en mer jämlik hälsa – Förslag för ett
långsiktigt arbete för en god och
jämlik hälsa
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2. SOU 2017:4 För en god och jämlik
hälsa – En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket
3. SOU 2016:55 Det handlar om jämlik
hälsa – Utgångspunkter för
Kommissionens vidare arbete
Marmott M. Statussyndromet – Hur vår sociala
position påverkar hälsan och livslängden. Natur och
Kultur: 2006.

Myndigheten för Delaktighet. Hemsida:
www.mfd.se
Mötesplats social hållbarhet Webbplats som
Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) ansvarar för:
www.folkhalsomyndigheten.se/motesplatssocial-hallbarhet
Nationellt Kompetenscentrum anhöriga:
www.anhoriga.se
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Nätverket Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. Hemsida: www.hfsnatverket.se
World Health Organization (WHO)
Comission on Social Determinations of
Health. Closing the gap in a generation Health
equity through action on the social determinants of
health. 2008. Hämtas från
http://www.who.int/social_determinants/the
commission/finalreport/en/
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 9

Program god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet återremitteras.

På uppdrag av regionstyrelsen 2015-10-29, § 306 har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och samordning av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det folkhälsopolitiska
programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i Vision 2025.
Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS eftersom både
programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av folkhälsan och dess
utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av konkretiseringsprogram har tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i ett bredare program för social
hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över verksamhetsgränser. Vidare samordnas där insatser och uppföljning av programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa. Det lyfter även
fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på lång sikt ger
ekonomiska vinster.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 9 forts
RS 2019/575
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet förslår att ärendet återremitteras då man har ett antal olika förslag på
förändringar som bör inarbetas i programmet.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Bakgrund
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Ett social hållbart samhälle definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen1.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkas av och påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
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Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa2.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna3. Ojämlik och
ojämställd hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ
påverkan på hållbar utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
1
2
3

Mötesplats social hållbarhet
Marmott M, Statussyndromet
Delbetänkande kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2016:55
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mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationella folkhälsopolitiken

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025
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Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Vision 2025
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
nuvarande program Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.

Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan presenteras de utmaningar som finns för att
förbättra folkhälsan på Gotland.
Jämlikhet och jämställdhet

För att minska klyftorna i hälsa, delaktighet och medborgarinflytande
måste insatser riktas till hela befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för
grupper med störst risk för ohälsa som exempelvis personer med kort utbildning, låg
inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer
med psykisk ohälsa och nyanlända.
När det gäller funktionsnedsättning har offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att
erbjuda tillgänglighet4 för alla. Servicetjänster ska bli möjliga för alla att tillgå och användas
av så många som möjligt, så kallad universell utformning.

4

Fysisk-, informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
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Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja sitt
boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att motverka
mäns våld mot kvinnor.
Utbildning

För en långsiktig god folkhälsa är utbildning en av de viktigaste faktorerna för likvärdiga
förutsättningar, till exempel att fler unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola och att
det finns möjlighet till kompetensutveckling genom hela livet. Det är viktigt med god
kvalitet i förskolan och genom hela grundskolan och in i vuxenstudier. Det behövs insatser
från hela samhället och inte enbart från verksamheter som ger utbildning.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Ett strategiskt viktigt område är att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och
exkludering. Dels minskar det mänskligt lidande och dels minskar behov och kostnader i
samhällets välfärdstjänster. Det är av vikt eftersom vi har ändliga resurser och bland annat
ser skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vidare utgör den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre, färre i arbetsför ålder samt risken för ökade och hastigt uppkomna
behov till följd av oroligheter i vår närmiljö och andra delar av världen risk för ökade
samhällskostnader. Främjande och förebyggande insatser behöver prioriteras inom
områden som ger störst sjukdomsbörda och höga kostnader för individ och samhälle, både
i förlorade levnadsår med kvalitet och rena ekonomiska kostnader.
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Delaktighet och inkludering

Det strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
Samhällsplanering behöver göras så att alla får likvärdiga förutsättningar att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden för att nå
det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på
Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt, istället för att fokusera
på befolkningen som helhet.
Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.
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Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsuppfattning.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen5 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
elevhälsan, fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. När individuella behov av insatser för att förebygga
ohälsa upptäcks är det av stor vikt att åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete
mellan olika verksamheter6.
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Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.
Kunskap och lärande är centrala delar för att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det finns
starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre utbildning har mer
hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med kort utbildning.
Det är därför viktigt att barn och unga på lika villkor, oavsett förmåga, kan tillgodogöra sig
utbildning och att tilltron till den egna förmågan stärks så att de får möjligheter med att
fullfölja gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att skjuta upp debuten
till laglig ålder har uppnåtts för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver samverkan på alla
nivåer.
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så väl som nationellt. Orosanmälningarna ökar och
präglas i hög utsträckning av våld i nära relation och bevittnat våld. Goda uppväxtvillkor
innebär i ett senare skede ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat eller upplevt våld har
de sämre förutsättningar att utöva ett tryggt föräldraskap när de blir äldre. Det finns starka
kopplingar mellan psykisk ohälsa och att både utsätta eller utsättas för våld. Att förhindra
både våldsutövande och utsatthet skapar förutsättningar att förbättra den psykiska hälsan
5
6

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld
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på Gotland. Särskilda insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en
utsatt situation. Till dessa räknas barn och unga som växer upp i våldsamma miljöer
och/eller tar ett stort ansvar som omsorgsvårdare i hemmet.

Strategier

Strategierna har kopplingar till mål i förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
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Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper7, 2. Jämfört med befolkningen som helhet är
risken för ohälsa större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas
av utbildningslängd och inkomst. Personer i särskilt utsatta situationer har sämre hälsa än
övriga befolkningen. Särskilt tydligt är det bland personer med funktionsnedsättning,
hbtq+-personer och vissa nationella minoriteter. Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland personer med funktionsnedsättning8. Även
personer som vårdar närstående har ökad risk för ohälsa9.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
En viktig del är att erbjuda utbildning av god kvalitet genom hela livet. En annan
grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga möjligheter till
hälsofrämjande val och sociala mötesplatser10. Det handlar bland annat om hur vi bor, hur
vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Det handlar om jämlik hälsa, SOU 2016:55
Marmott, M, Statussyndromet
8 Myndigheten för Delaktighet
9 Nationellt Kompetenscentrum anhöriga
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
7
2
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Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande
målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa, levnadsvanor och
livsvillkor både mellan män och kvinnor, och mellan olika socioekonomiska grupper.
Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till exempel utlandsfödda,
ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med funktionsnedsättning,
långtidssjukskrivna och personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatser är till
exempel en stärkt primärvård, levnadsvanesamtal, stödja hälsofrämjande matvanor och
ökad fysisk aktivitet, gruppverksamhet för att motverka ensamhet. Utformningen av
fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar
förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att förbättra folkhälsan
behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar. Samhällsinsatser behöver
därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell universalism.
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3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa
samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå11. Arbetsplatsen kan också arbeta för att inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos medarbetare, exempelvis egen och anhörigas ohälsa. Ett
öppet och tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och stödja
en person som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete. Det handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland. Ökar dessutom sysselsättningen för fler främjar
det i sin tur hälsa och välmående för de som har en ökad risk för ohälsa.

Strategier

Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.

11
12



Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
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Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten13. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland skapar förutsättningar för friska
arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan till exempel vara lagom
arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.
Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställt fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser även når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre
personer utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.
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Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering.
Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön människor är bosatta.
Om människor upplever att de inte kan påverka sina egna livsvillkor eller inte är socialt
delaktiga kan känslan av utanförskap och maktlöshet ge negativa hälsoeffekter.

13

Folkhälsomyndigheten, Hälsosamt åldrande
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Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att minska ojämlikhet i
hälsa genom att ordna aktiviteter, exempelvis kunskap om datoranvändning på olika
mötesplatser såsom på bibliotek.

Strategier
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Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten4 i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom åtgärder inom den egna
verksamheten. Nämnder och styrelser omsätter programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar14.

Uppföljning och redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till
Regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att utveckla
samverkan och gemensam uppföljning mellan regionens nämnder, bolag och stiftelser.
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Fysisk,- informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
14 För kunskap om Hälsoekonomiska bedömningar, se Folkhälsomyndigheten:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-2-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2018.pdf
12
4
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Från: Elisabeth Kalkhäll [mailto:elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se]
Skickat: den 14 augusti 2019 15:04
Till: Veronica Hermann <veronica.hermann@gotland.se>; Registrator-RS <registratorrs@gotland.se>
Ämne: Remissvar
Härmed avger AB GotlandsHem remissvar avseende Program för god jämlik och jämställd
hälsa 2019.
AB GotlandsHem arbetar inom flera av de utpekade fokusområdena och "strategierna".
Det är dock oklart vad de olika strategierna konkret innebär, vilket riskerar att leda till
suboptimering. För att vi på ett bra sätt ska kunna jobba utifrån programmet behöver vi
kunskapsstöd från Regionen och tydligare ramar för hur vi som kommunalägt bolag
förväntas förhålla oss till programmet. Vi har inte årliga verksamhetsplaner på det sätt som
beskrivs under genomförandet, vilket kan leda till att vi inte matchar det tänkta
genomförandet och uppföljningen. I många av de utpekade strategierna ser vi också att vi
snarare ska vara en samarbetspart än ansvariga för åtgärder och det är kanske i sådana
samarbeten de mest intressanta och kraftfulla åtgärderna skulle kunna genomföras.
En annan fundering gäller den idag fastlagda kopplingen mellan bra mat och psykisk
ohälsa. Detta tas inte upp alls i denna remissversion av programmet, trots att de senaste
årens forskning tyder på en tydlig koppling mellan mat, motion och psykisk hälsa.

Vänliga hälsningar
Elisabeth Kalkhäll
VD
GotlandsHem
Jungmansgatan 1A, 621 83 Visby
Telefon 0498 20 39 15
Mobil 0705 75 78 12
www.gotlandshem.se
Du vet väl om att du kan söka svar eller ställa din fråga i vårt kundforum?

cid:0__=4EBBF466DFDE6DE38f9e8a93df93869091@local

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 193

TN § 193

Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

TN 2019/2011
TN AU § 160

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner yttrandet ”Program för god jämlik jämställd hälsa”
med de synpunkter som lämnats av teknikförvaltningen.

Regionens folkhälsopolitiska program skall revideras. Arbetet påbörjades under
2016/2017 men har fördröjts i avvaktan på den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för de övergripande
prioriteringarna samt för att förvaltningarna efterfrågar styrning inom
folkhälsoområdet. Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa och fyra
fokusområden med strategier är framtagna för att långsiktigt skapa god jämlik och
jämställd hälsa.
Barn och ungdomsperspektivet är särskilt uppmärksammat och programmet skall
också täcka in alla styrkortsperspektiv. Programmet är vägledande för
verksamheterna för att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Teknikförvaltningen föreslår att programmet för god och jämlik hälsa tillstyrks hos
regionstyrelsen.
Bedömning

Fyra fokusområden:
1 Barn och unga –En god start i livet
Teknikförvaltningen har en viktig roll för att skapa och underhålla lättillgängliga och
trygga utemiljöer för barn och unga, och som programmet anger, attraktiva
grönområden och skolgårdar samt säkra skol- och cykelvägar så att barn och unga
kan ta sig till skolan till fots eller med cykel.
2 Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
Viktigt för teknikförvaltningen är boendemiljön, sociala mötesplatser, närhet till
grönområden, lek och friluftsliv. Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga
promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar förutsättningarna till
hälsofrämjande levnadsvanor.
Teknikförvaltningen stöder och uppmuntrar medarbetarna till att använda
friskvårdstimmen och de aktiviteter som finns inom ramen hos förvaltningen i
förebyggande syfte och för ökat välbefinnande.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 193

3 Hälsosamt åldrande
Teknikförvaltningen kan arbeta med insatser som halkbekämpning och en
utformning av offentliga miljöer som kan minska fallolyckor.
4 Inflytande och delaktighet
Teknikförvaltningen ser medborgardialogerna för fysisk planering och
samrådsforumet för personer med funktionsnedsättning som bra verktyg för att
tidigt i planeringsprocesserna kunna få med idéer och synpunkter från medborgare i
alla åldrar och situationer.

Barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Teknikförvaltningen bedömer att programmets övergripande inriktning kommer att
täcka in dessa perspektiv samt genom teknikförvaltningens insatser under
fokusområde 1 och 2
Ekonomisk konsekvensanalys
För teknikförvaltningen kommer programmet att vara vägledande och insatser kan
ske i takt med att budgetmedel finns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse reviderad 2019-09-05
RS § 200 Program för god jämlik jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2011
4 september 2019

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Program för god jämlik jämställd hälsa tillstyrks med de synpunkter som lämnats
av teknikförvaltningen.

Sammanfattning

Regionens folkhälsopolitiska program skall revideras. Arbetet påbörjades under
2016/2017 men har fördröjts i avvaktan på den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för de övergripande
prioriteringarna samt för att förvaltningarna efterfrågar styrning inom
folkhälsoområdet. Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa och fyra
fokusområden med strategier är framtagna för att långsiktigt skapa god jämlik och
jämställd hälsa.
Barn och ungdomsperspektivet är särskilt uppmärksammat och programmet skall
också täcka in alla styrkortsperspektiv. Programmet är vägledande för
verksamheterna för att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Teknikförvaltningen föreslår att programmet för god och jämlik hälsa tillstyrks hos
regionstyrelsen.
Bedömning

Fyra fokusområden:
1 Barn och unga –En god start i livet
Teknikförvaltningen har en viktig roll för att skapa och underhålla lättillgängliga och
trygga utemiljöer för barn och unga, och som programmet anger, attraktiva
grönområden och skolgårdar samt säkra skol- och cykelvägar så att barn och unga
kan ta sig till skolan till fots eller med cykel.
2 Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
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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 registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2011

Viktigt för teknikförvaltningen är boendemiljön, sociala mötesplatser, närhet till
grönområden, lek och friluftsliv. Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga
promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar förutsättningarna till
hälsofrämjande levnadsvanor.
Teknikförvaltningen stöder och uppmuntrar medarbetarna till att använda
friskvårdstimmen och de aktiviteter som finns inom ramen hos förvaltningen i
förebyggande syfte och för ökat välbefinnande.
3 Hälsosamt åldrande
Teknikförvaltningen kan arbeta med insatser som halkbekämpning och en
utformning av offentliga miljöer som kan minska fallolyckor.
4 Inflytande och delaktighet
Teknikförvaltningen ser medborgardialogerna för fysisk planering och
samrådsforumet för personer med funktionsnedsättning som bra verktyg för att
tidigt i planeringsprocesserna kunna få med idéer och synpunkter från medborgare i
alla åldrar och situationer.

Barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv

Teknikförvaltningen bedömer att programmets övergripande inriktning kommer att
täcka in dessa perspektiv samt genom teknikförvaltningens insatser under
fokusområde 1 och 2
Ekonomisk konsekvensanalys

För teknikförvaltningen kommer programmet att vara vägledande och insatser kan
ske i takt med att budgetmedel finns.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2019-08-06
RS § 200 Program för god jämlik jämställd hälsa

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 115

SON § 115

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

SON 2019/230

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Program för god jämlik
jämställd hälsa.

Regionstyrelsen har remitterat Program för god jämlik jämställd hälsa till Region
Gotlands nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken för synpunkter.
Nämnderna ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheter att arbeta utifrån
föreslagna områden och strategier, i den egna verksamheten.
Program för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020-2023 och utgå från
mål i Vision 2025, att Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikhet i hälsa och ska genom utvalda
fokusområden och föreslagna strategier ge förvaltningarna stöd i utvecklingsarbetet
de närmaste åren. Programmet kommer vara vägledande för verksamheterna i arbetet
med att minska skillnader i hälsa och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i
samhället.
Socialförvaltningen har genom två representanter deltagit i arbetet med
framarbetande av planen.
Programmet presenterar fyra fokusområden med utgångspunkt i nulägesbilden av
folkhälsa på Gotland och beskriver såväl utmaningar som strategier för arbete under
de närmsta åren. De fyra fokusområdena är;
 barn och unga- en god start i livet
 livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för psykisk ohälsa
 hälsosamt åldrande
 inflytande och delaktighet.
Bedömning

Förvaltningens upplevelse av programmet är att det genom att lyfta ut prioriterade
strategier ger förvaltningen ett stöd i kommande utvecklingsområden genom att ange
en riktning. Programmet anses också bidra till en ökad och mer effektiv samverkan
mellan förvaltningar när det gäller arbete inom fokusområdena.
Inom en rad områden är utvecklingsområden sedan tidigare identifierade i
förvaltningen och arbete därför pågående i verksamheterna. Exempel på detta är
tidiga förebyggande insatser till barn och ungdomar genom MiniMaria
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum 2019-09-19
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öppenvårdsmottagning, insatser för att minska ensamhet och psykisk ohälsa och
stärka digital kompetens hos äldre samt fallförebyggande arbete i verksamheterna
samt genom kampanjen Trill int ikull. Inom andra områden blir programmet
vägledande för framtida prioriteringar och utvecklingsområden.
Socialförvaltningen kommer att styra arbete genom att lyfta in utvecklingsområden
och strategier i verksamhetsplanen och är positiva till att förvaltningarnas utvärdering
kommer i samband med delårsrapporter och bokslut.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa, daterad 190612.
Tjänsteskrivelse, daterad 190905.
Skickas till
Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2019/230
5 september 2019

Cecilia Berg

Socialnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Program för god jämlik
jämställd hälsa.

Sammanfattning

Program för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020-2023 och utgå från
mål i Vision 2025, att Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikhet i hälsa och ska genom utvalda
fokusområden och föreslagna strategier ge förvaltningarna stöd i utvecklingsarbetet
de närmaste åren. Programmet kommer vara vägledande för verksamheterna i arbetet
med att minska skillnader i hälsa och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i
samhället.
Socialförvaltningen har genom två representanter deltagit i arbetet med
framarbetande av planen.
Programmet presenterar fyra fokusområden med utgångspunkt i nulägesbilden av
folkhälsa på Gotland och beskriver såväl utmaningar som strategier för arbete under
de närmsta åren. De fyra fokusområdena är;
 barn och unga- en god start i livet
 livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för psykisk ohälsa
 hälsosamt åldrande
 inflytande och delaktighet.
Förvaltningens upplevelse av programmet är att det genom att lyfta ut prioriterade
strategier ger förvaltningen ett stöd i kommande utvecklingsområden genom att ange
en riktning. Programmet anses också bidra till en ökad och mer effektiv samverkan
mellan förvaltningar när det gäller arbete inom fokusområdena.
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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 registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/230

Inom en rad områden är utvecklingsområden sedan tidigare identifierade i
förvaltningen och arbete därför pågående i verksamheterna. Exempel på detta är
tidiga förebyggande insatser till barn och ungdomar genom MiniMaria
öppenvårdsmottagning, insatser för att minska ensamhet och psykisk ohälsa och
stärka digital kompetens hos äldre samt fallförebyggande arbete i verksamheterna
samt genom kampanjen Trill int ikull. Inom andra områden blir programmet
vägledande för framtida prioriteringar och utvecklingsområden.
Socialförvaltningen kommer att styra arbete genom att lyfta in utvecklingsområden
och strategier i verksamhetsplanen och är positiva till att förvaltningarnas utvärdering
kommer samband med delårsrapporter och bokslut.
Bedömning

Socialnämnden föreslås lämna följande synpunkter på Program för god jämlik jämställd
hälsa.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2019

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Remissvar RS §200: Program för god jämlik jämställd hälsa
RGs nämnder och helägda bolag, däribland Gotlands Musikstiftelse har ombetts att
avge kommentarer och synpunkter på ”Program för god jämlik jämställd hälsa”. Här
kommer så GotlandsMusikens remissvar i frågan.
GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 15
heltidsmusiker för all slags musik, i olika ensembler: jazzgrupp • blåsarkvintett • brass-sextett • GMs Orkester • Gotland Big
Band.
GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar
och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria
professionella aktörer och konsertarrangörer. GM genomför 320 aktiviteter per år för ca 33.000 personer (2018), i
huvudsak gotlänningar.
GotlandsMusiken arbetar ständigt och medvetet med ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, i
enlighet med våra policies. Alla evenemang beaktar tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade.
Mer information finner du på www.gotlandsmusiken.se .

Musiken har i sig en god och positiv inverkan på det mänskliga psyket, som ibland
inte uppmärksammas till sitt fulla värde. För GotlandsMusiken står musikens
egenvärde i främsta rummet. Men vi inser ju samtidigt att den även fyller flera olika
andra instrumentella behov för våra lyssnare, de som vi besöker över hela ön och för
hela det gotländska samhället.
GotlandsMusiken bedriver redan idag musikverksamhet som även främjar jämlik och
jämställd hälsa på ön. Här kan till exempel nämnas:
• Konserter i alla låg- och mellanstadieskolor på Gotland varje år
Musik för unga människor fyller många icke-materiella behov. Den ger uttryck för
mänskliga känslor, alltifrån sorg och vemod till upprymdhet och glädje. Musiken är för
unga ofta en identitetsskapare, en upplevelse de tar med sig längre fram i livet.
• Konserter på öns vårdhem 1-2 ggr/år
Musik i vården är oerhört uppskattat, den väcker till liv känslor och minnen, skapar
glädje och hopp, även bland demenspatienter, och där de äldre ofta ges möjlighet att
delta med sång och rörelse.
• Konserter i 7 bibliotek för daglediga 3 ggr/år
Våra regelbundet återkommande konsertprogram med våra småensembler på flera
av öns bibliotek har på senare år rönt allt mer uppskattning. Många daglediga, både
pensionärer och andra, kommer till konserterna för att få en stunds vacker
upplevelse, mildra svårmod, depressioner och ensamhet tillsammans med andra
närboende.
Aktiviteterna ovan utgör GotlandsMusikens basverksamhet på, som vi utför utan
kostnad för regionens innevånare

2019-10-04 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

GotlandsMusiken har ett tydligt fokus på barn och unga, dvs. framtidens utövare och
publik genom:
• Imagine (f.d. Musik Direkt) en proffsig scen och tävling för unga musiker 1321 år att pröva sin musik och vässa sitt scenframträdande inför publik och jury;
vinnande akt deltar sedan i den nationella Imagine-festivalen med möjlighet att
vinna spelpriser och kunna representera Sverige i den internationella
festivalen;
• Gotlands Sinfonietta, öns enda ensemble med stråksektion bestående av
kulturskoleelever, studenter vid Campus Gotland och duktiga amatörer – där
GM bidrar med dirigentkostnad, producentresurs och alla musiker vid genrep
och konserter;
• Gotlands Musikalkompani, där GM avsätter i stort en hel månad för musiker
och teknik att ge en professionell musikalisk plattform för öns unga
musikaltalanger;
• Gotlands Tonsättarskola, där GM avsätter tid under hela året;
instrumentdemonstrationer, mentorskap i samband med tonsättningar och
arrangemang, medverkan vid festivalen ”Ljudvågor”, där studenternas nya
musik framförs;
• Arts School Day är ett GM-initiativ där öns alla åttondeklassare kommer till
Visby för att under en dag få uppleva professionell musik, teater, dans, film
och konst;
• Barnmusikaler på öns låg- och mellanstadieskolor: GMs tre
småensembler har under åren byggt upp en bank om ca 25 barnmusikaler
med olika temata, som utformas av elever och lärare där sedan ensemblerna
deltar med musikaliskt stöd vid framförande i skola och för föräldrar;
Vid sidan av allt detta så genomför GotlandsMusiken sin Stora Konsertserie med
fem konserter på Wisby Strand (med god anpassning för funktionsnedsatta) och Lilla
Konsertserie med fem konserter på fyra platser: Östergarn, Rute, Havdhem och
Almedalsbiblioteket i Visby (i anpassade lokaler). Återigen i syfte att vara hela
Gotlands orkester.
GotlandsMusikens publik generellt uppgår till uppskattningsvis 65% kvinnor och 35%
män.
GotlandsMusiken stöttar även frilansande professionella musiker liksom
amatörmusiken på ön, och framträder i kyrkor och bygdegårdar, själva eller i olika
samverkansformer. Vid en enkätundersökning 2013 framgick att ca 80% av GMs
publik är eller har varit aktiva i någon form av musikverksamhet (kör, orkester osv.)
GotlandsMusikens verksamhet görs till ca 45% i Visby, 45% på övriga Gotland och
ca 10% på fastlandet och utomlands. Vi är utan tvekan den regionala musikinstitution
(av landets 23) som når ut mest och bäst. Vi anser därmed att vi tillgängliggör öns
innevånare med professionell musik var de än är bosatta.
===

2019-10-04 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

GotlandsMusikens förslag till
Nya satsningar för en god jämlik och jämställd hälsa på Gotland
Vi ser samtidigt andra möjligheter att bidra till en bättre jämlik och jämställd hälsa på
Gotland genom följande initiativ:
• Musik på recept: utifrån det faktum att musik är en källa till inspiration, glädje,
social och kollektiv upplevelse har många regioner i Sverige (t ex Region
Skåne) infört Kultur på recept för människor som lider av depressioner,
utbrändhet, ensamhet och andra främst psykiska åkommor. En härlig
konsertupplevelse kan för individen säkert ha samma eller bättre effekt än
mången psykofarmaka – och till ett betydligt lägre pris;
• Deltagande musik inom olika former av vård, där patienter ges möjlighet att
uttrycka sig genom musik och i samspel med andra uppleva samhörighet och
spelglädje;
Vi har genom bland annat lokala media noterat att personal inom hälso-/sjukvård
liksom i den sociala förvaltningen upplever hård arbetsbelastning och brist på
vertikala/horisontella kontakter på respektive arbetsplats. Att starta en företagskör
eller –orkester, dvs. att musicera tillsammans med andra mot ett gemensamt mål
utgör en god och kostnadseffektiv personalvård. I till exempel en Lasarettskör kan
läkare, sjuksköterskor, assistenter och administration tillsammans och utan sociala
gränsdragningar eller yrkesroller tillsammans göra musik, bli en del i ett stort
instrument under kompetent musikalisk ledning, och som arbetar mot ett gemensamt
mål i form av en konsert eller annat framträdande. Det här görs redan på många
sjukhus i landet.
Eller varför inte en Soc-orkester? Där alla, nybörjare och redan vana
instrumentalister sida vid sida repeterar och sedan konserterar under musikalisk
ledning.

Emellertid:
GotlandsMusiken har inte resurser att bidra till denna nya utveckling mer än att utföra
sin redan existerande musikaliska verksamhet. GM har kontakt med hela det
gotländska musiklivet och kan därigenom plocka fram den spetskompetens som
krävs för ovan nämnda förslag.
Här fordras sålunda politiska beslut i t ex hälso- och sjukvårdsnämnd eller
socialnämnd, så att biljetter kan köpas in till GMs offentliga föreställningar alternativt
köpa in tid från medverkande musiker, körledare och andra resurspersoner.
Visby, dag som nedan

Dag Franzén
Direktör GotlandsMusiken
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
efter revidering och lämnar det som sitt eget.

Region Gotlands folkhälsopolitiska program från 2009 ska revideras men har blivit
fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
”Program för god och jämlik jämställd hälsa” ska förhålla sig till de övergripande mål
som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som kommer att uttryckas
i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid årsskiftet 2020-2021 varför
regionstyrelseförvaltningen (RSF) har tagit fram detta program i väntan på en ny
RUS.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjligheten att yttra sig över förslag till
”Program för god och jämlik jämställd hälsa”. Regionstyrelsen som har remitterat
programmet vill att nämnden i sitt remissvar utvecklar sin syn på möjligheter att
arbeta utifrån föreslagna områden och strategier inom sin verksamhet. Remissvaret
har tagits fram i samarbete mellan personer med olika professioner inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Trots tveksamhet till om detta program är nödvändigt i väntan på RUSen ser hälsooch sjukvårdsförvaltningen positivt på att folkhälsofrågorna lyfts och synliggörs på
regional nivå. Förhoppningen är stor att folkhälsoperspektivet även blir en självklar
del av RUSen.
Förvaltningen har en rad synpunkter på programmets innehåll, prioriteringar och
strategier samt vad som ingår under respektive fokusområde.
Bedömning

Folkhälsoarbetet är ett viktigt område som behöver prioriteras inom alla Region
Gotlands verksamheter. Gemensamma övergripande styrdokument ger
förutsättningar för samarbete mellan nämnderna. Samarbetet är en styrka som ska
uppmuntras och tillvaratas. Då blir Region Gotlands unika organisation med både
region- och kommunuppdrag en framgångsfaktor som ger tydligt driv i de viktiga
frågorna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver lagstadgad verksamhet som inte kan väljas
bort. Det finns även nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inom området är omfattande görs
avgörande delar också i andra verksamheter och förvaltningar. En stark samordning
och styrning från regionstyrelsen bedöms ge bättre förutsättningar att finna områden
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där arbetet behöver förstärkas och prioriteras. Allt för att nå maximal effekt av gjorda
insatser.
En RUS är under framtagande och där blir det regionala perspektivet än tydligare.
Folkhälsoperspektivet bör genomsyra ett sådant styrdokument. Då skapas
utvecklingskraft framåt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser inte att programmet i detta förslag till
utformning bidrar till hälso- och sjukvårdsnämndens prioritering och styrning av sin
verksamhet. Förvaltningen bedriver redan i dag ett förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
Förvaltningen ser att en tydligare samordning och ledning av regionens interna arbete
i frågorna behövs på regionövergripande nivå. Förvaltningen ser också en otydlighet
var i styrningen det föreslagna programmet hör hemma. Som det nu är skrivet
upplevs det riktat enbart mot Region Gotlands verksamheter. Om programmets
innehåll integreras som en del i kommande RUS kan det bidra till att utveckla hela
Gotland.
Förvaltningen anser att programmets innehåll behöver förtydligas i relation till
styrkort och struktur för verksamhetsplaner genom att tydligare riktas mot samhället.
Om programmet beslutas att enbart gälla den egna regionala verksamheten har hälsooch sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet.
Dessa förslag presenteras mer ingående under ärendebeskrivningen i
tjänsteskrivelsen. Förvaltningen tror i så fall inte att program är rätt benämning.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Brittis Benzler (V) yrkar att följande mening tas bort i remissvaret:
”Det bör framgå i programmet att när RUSen är beslutad upphör programmet att
gälla. ”

Elin Bååth (V) yrkar att remissvaret kompletteras genom att:
• De områden som lyfts i brödtexten till respektive fokusområde också ges
korresponderande skrivningar under rubrikerna ”strategier”.
• Fokusområde 1 kompletteras med avseende på psykisk ohälsa, så att det inte enbart
behandlas utifrån ett perspektiv om våld
samt att följande redaktionella ändringar görs:
• Byt ”annan könsuppfattning” (sid 5) mot ”annan könsidentitet eller könssuttryck”
(i enlighet med gängse terminologi i bland annat Diskrimineringslagen)
• Kompletta källor ska anges.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
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Bakgrund HSN -AU § 113
Inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 oktober omarbetas några
delar av tjänsteskrivelsen utifrån arbetsutskottets resonemang.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019
Remissversion Program för god jämlik jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Karolina Samuelsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Elisabet Drugge, processledare hälsofrämjande arbete
Gunnar Ramstedt, chefläkare
Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands folkhälsopolitiska program från 2009 ska revideras men har blivit
fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
”Program för god och jämlik jämställd hälsa” ska förhålla sig till de övergripande mål
som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som kommer att uttryckas
i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid årsskiftet 2020-2021 varför
regionstyrelseförvaltningen (RSF) har tagit fram detta program i väntan på en ny
RUS.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjligheten att yttra sig över förslag till
”Program för god och jämlik jämställd hälsa”. Regionstyrelsen som har remitterat
programmet vill att nämnden i sitt remissvar utvecklar sin syn på möjligheter att
arbeta utifrån föreslagna områden och strategier inom sin verksamhet. Remissvaret
har tagits fram i samarbete mellan personer med olika professioner inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på att folkhälsofrågorna lyfts och
synliggörs på regional nivå, men är tveksam till att detta program är nödvändigt i
väntan på RUSen. Nämndens förhoppning är att folkhälsoperspektivet blir en
självklar del av RUSen.
Förvaltningen har dessutom synpunkter på programmets innehåll, prioriteringar och
strategier samt vad som ingår under respektive fokusområde. Några redaktionella
förändringar föreslås också i texten.
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Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förordar primärt att det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet arbetas in i RUSen. På förslag till program har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet (citat i
kursiv stil, med efterföljande kommentar).
Titeln ”Program för god jämlik och jämställd hälsa” är inte helt ändamålsenlig. Borde
kanske ta ett större perspektiv och omfatta social hållbarhet.
”Programmet ska ge verksamheterna stöd i arbetet med att minska skillnader i hälsa och därmed
främja jämlikhet och jämställdhet i samhället”.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ska ansvara för att stödja programmets
genomförande, utveckla samverkan och stå för gemensam uppföljning av
programmet. Det bör tydliggöras hur stödet på ett adekvat sätt kommer att hjälpa
förvaltningarna att uppfylla programmet, samt vem som kommer att hålla samman
och driva samverkan och uppföljning tillsammans med civilsamhället. Befintliga
strukturer som kan förstärkas genom att det hälsofrämjande arbetet får ta mer plats
bör omnämnas. Till exempel finns inom RSS-strukturen VuxenSam och BarnSam
och inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen också det hälsofrämjande rådet.
Programmet skulle ge mer kraft i arbetet om det var mer konkret och innehöll
tydligare prioriteringar. En ledningsstruktur som prioriterar programmet saknas.
Programmet avser en regiongemensam fråga och en tydlig samordning är en
framgångsfaktor. Samordning sker lämpligast från RSF då förvaltningen redan idag
har regionövergripande uppdrag och ansvar. Uppdraget behöver resurssättas för att
ge bästa möjliga förutsättningar för arbetet framåt. Arbetet måste ses som en helhet
och inkludera alla delar i samtliga förvaltningar och nämnder i den samlade
beskrivningen och samordningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bär ett stort
ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande men behöver draghjälp regionalt.
Programmet omfattar såväl invånare på Gotland som medarbetare inom Region
Gotland. Ska båda dessa perspektiv finnas med skulle en ökad tydlighet nås om de
separerades. Gotlandsperspektivet i fokusområdena bör vara en röd tråd genom hela
programmet. En förstärkning kan också vara att inkludera samverkan med externa
aktörer på Gotland, däribland Länsstyrelsen, näringslivet och föreningslivet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar ofta med stöd av det material som tas
fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I ett övergripande program bör
det finnas koppling dit. I detta fall skulle rapporten ”Minskade hälsoskillnader ett
gemensamt ansvar” kunna bidra till programmets utformning och innehåll.
För att underlätta förståelsen för programmet kan en förbättring vara att inkludera
mer fakta snarare än att hänvisa till andra dokument. De referenser som ändå finns
med bör anges på ett komplett sätt som förenklar återsökning. Under rubriken
utmaningar skulle en sammanfattande beskrivning av hälsoläget på Gotland ge en
ökad förståelse för kommande prioriteringar och strategier.
”Utmaningarna” som presenteras i programmet är snarast strategier, som till stora
delar upprepas under både utmaningar och fokusområden. En sammanfogning av
dessa delar skulle förtydliga programmet. De områden som lyfts i brödtexten till
respektive fokusområde bör få korresponderande skrivningar under rubrikerna
”strategier”.
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På sidan 5 i programmet står det ”annan könsuppfattning”. I enlighet med gängse
terminologi i bland annat diskrimineringslagen bör det stå ”annan könsidentitet eller
könsuttryck”.
Programmet består av fyra omfattande prioriteringsområden. För ökad förståelse bör
det beskrivas varför just dessa områden prioriterats.
I programmet borde det framgå vem som ansvarar för vad på olika nivåer inom
Region Gotland, exempelvis vem som ansvarar för att driva de olika strategierna som
presenteras efter varje fokusområde. Vad ansvarar regionstyrelseförvaltningen för
och vad förväntas av respektive nämnd/förvaltning?
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att tillhandahålla en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård på lika villkor till dem som bor och vistas på Gotland.
Verksamheten är lagstadgad och kan således inte väljas bort. Det finns även
nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Ett stärkt förebyggande arbete inom regionen kring god och jämlik hälsa kan ge stora
positiva effekter för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Ett bristande
förebyggande arbete kan å andra sidan ge väldigt stora negativa konsekvenser med
ökade resursbehov och kostnader för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården
bidrar tillsammans med många aktörer i det förebyggande arbetet. Det kan handla
om utformningen av grönytor, idrotts- och kulturverksamhet, skolverksamhet och
äldreomsorg. För att hitta gemensam kraft är en samordning gemensamt i regionen
en viktig faktor.
I förvaltningens verksamhetsplan lyfts områden med utvecklingspotential och
områden där arbete pågår eller inletts som syftar till god hälsa hos gotlänningarna
och de som besöker ön. Inom förvaltningen finns ett hälsofrämjande råd där stor del
av folkhälsofrågorna bedrivs. I rådet finns representanter från olika delar av
förvaltningen och med olika professioner, samt regionens folkhälsostrateg.
Rapportering av arbetet sker årligen till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med
verksamhetsberättelsen.
Hälso- och sjukvården vill lyfta fram tre styrkor och framgångsfaktorer med sitt
hälsofrämjande och förebyggande arbete:


Ett ökat intresse och engagemang hos många medarbetare i att stärka
patientens tilltro till sin egen förmåga, att ge stöd och ta till vara på de
resurser som en förändring av levnadsvanor kan ge för hälsan.



En lång tradition av att arbeta förbyggande inom exempelvis mödra- och
barnhälsovård samt tvärprofessionella inarbetade team ger en samsyn kring
betydelsen av hälsofrämjande arbete.



Nationella riktlinjer har inneburit ett ökat levnadsvanefokus inom stora delar
av hälso- och sjukvården.

Nedan presenteras kortfattat hur hälso- och sjukvården arbetar inom varje
fokusområde som beskrivs i det aktuella programmet. Övergripande kommentarer
lyfts även fram.
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Fokusområde 1: Barn och unga – en god start i livet
Övergripande kommentar: En viktig målgrupp där insatser behövs under många år
och på olika arenor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med fokusområdet för att främja barn och
ungas hälsa genom exempelvis:
- Förebyggande arbete mot våld samt kvinnofridsarbete
- Mer och mindre, insats till familjer med barn som riskerar övervikt
- Levnadsvanesamtal med föräldrar och blivande föräldrar
- Riktade hälsosamtal till alla 4-åringar (Bamsetidningen)
- Första linjen (tillsammans med socialnämnden)
- Socialpsykiatriska teamet (tillsammans med socialnämnden)
- MiniMaria (tillsammans med socialnämnden)
- BarnSam (regionövergripande)
Program för god och jämlik jämställd hälsa bör under fokusområde 1 kompletteras
med psykisk ohälsa så att det inte enbart behandlas utifrån ett perspektiv om våld.
Fokusområde 2: Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
Övergripande kommentarer:
Under fokusområde 2 är punkt 2 den mest relevanta gruppen att lyfta fram. Texten
under punkt 1 är mer av övergripande karaktär och bör därför flyttas till
programmets inledning.
Att medarbetare inom Region Gotland skulle vara en grupp med ökad risk för ohälsa
känns ologiskt varför det bör tas bort från fokusområdet.
Tobaksbruk bör nämnas under fokusområdet då personer som brukar tobak har
ökad risk för ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat ett arbete i linje med den nationella
satsningen ”God och nära vård” där personcentrerad vård ingår och att möta varje
patient utifrån sina villkor, oavsett bakgrund och förutsättningar. Hälso- och
sjukvården behöver anpassa sig för att möta människor där de befinner sig. Ett
exempel är att vaccinationer genomförs på Birkagården istället för att kalla
målgruppen till en annan plats. Att arbeta med patientmedverkan är ett
utvecklingsområde för hälso- och sjukvården. Det hälsofrämjande arbetet skulle
främjas av att ytterligare förstärka denna förflyttning och i programmet kan
förtydligas att det sker inte bara inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområden utan kräver insatser också från övriga nämnder i regionen.
Fokusområde 3: Hälsosamt åldrande
Övergripande kommentar: Otydlig koppling till arbetslivet då medarbetarperspektivet
blandas in. Otydligt även kring när åldrandet inleds och vilken målgrupp som
omfattas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar inom fokusområdet genom exempelvis:
- Äldresjukvårdsteamet
- Fallförebyggande arbete
- Rökfria operationer (arbete inletts)
- Proaktivt arbete (tillsammans med socialnämnden)
- VuxenSam
Arbetsgivare som viktiga aktörer för folkhälsa är viktigt att lyfta fram. Beroende på
vägval för programmets inriktning (externt eller internt) behöver skrivningarna
antingen riktas mot arbetsgivare generellt eller till Region Gotland.
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Fokusområde 4: Inflytande och delaktighet
Övergripande kommentar: Väl beskrivet men saknar tydlighet kring ledning och
styrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar inom fokusområdet genom exempelvis:
- Journalen via nätet
- e-hälsotjänster
- Underlätta digitaliseringen för vård och behandling (tobakshjälpen)
- Samrådsgrupp HSN-SON

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver lagstadgad verksamhet som inte kan väljas
bort. Det finns även nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inom området är omfattande görs
avgörande delar också i andra verksamheter och förvaltningar. En stark samordning
och styrning bedöms ge bättre förutsättningar att finna områden där arbetet behöver
förstärkas och prioriteras. Allt för att nå maximal effekt av gjorda insatser.
Folkhälsoarbetet är ett viktigt område som behöver prioriteras inom alla Region
Gotlands verksamheter. Gemensamma övergripande styrdokument ger
förutsättningar för samarbete mellan nämnderna. Ett sådant samarbete är en styrka
som ska uppmuntras och tillvaratas. Då blir Region Gotlands unika organisation med
både region- och kommunuppdrag en framgångsfaktor som ger tydligt driv i de
viktiga frågorna.
En RUS är under framtagande. Där blir det regionala perspektivet ännu tydligare.
Folkhälsoperspektivet bör genomsyra ett sådant styrdokument. Då skapas
utvecklingskraft framåt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser inte att programmet i detta förslag till
utformning bidrar till hälso- och sjukvårdsnämndens prioritering och styrning av sin
verksamhet. Förvaltningen bedriver redan i dag ett förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
Förvaltningen ser att en tydligare samordning och ledning av regionens interna arbete
i frågorna behövs på regionövergripande nivå. Förvaltningen ser också en otydlighet
var i styrningen det föreslagna programmet hör hemma. Som det nu är skrivet
upplevs det riktat enbart mot Region Gotlands verksamheter. Om programmets
innehåll integreras som en del i kommande RUS kan det bidra till att utveckla hela
Gotland.
Förvaltningen anser att programmets innehåll behöver förtydligas i relation till
styrkort och struktur för verksamhetsplaner genom att tydligare riktas mot samhället.
Om programmet beslutas att enbart gälla den egna regionala verksamheten har hälsooch sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet.
Dessa förslag framgår av ärendebeskrivningen i denna tjänsteskrivelse. Förvaltningen
tror i så fall inte att program är rätt benämning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019
Remissversion Program för god jämlik jämställd hälsa
RS § 200, 2019-06-12
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/341

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 240

MBN § 240

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

MBN 2019/8056

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-06-12 om remiss till nämnderna av Program för god
jämlik jämställd hälsa. Nämnderna har särskilt ombetts att utveckla sin syn på
möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och strategier i egen verksamhet.
Bedömning

Nämnden har som arbetsgivare ett ansvar för att utveckla en hälsofrämjande
arbetsplats. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i linje med programmet för god
jämlik hälsa bör involvera både förvaltningens medarbetare såväl som nämndens
företrädare. Ett antaget program bör föranleda en diskussion om implementeringen i
nämnd och förvaltning.
Aktivt främjande av social hållbarhet är en avgörande faktor i all god
samhällsplanering. Det knyter också an till mål 11 i FN:s Agenda 2030: Hållbara
städer och samhällen. Programmets fokusområden har direkta kopplingar till miljöoch byggnämndens verksamheter där programmets intentioner vidare kan
implementeras.
I linje med programmets intentioner är samhällsplaneringen ett viktigt instrument för
att säkerställa den sociala hållbarheten i våra livsmiljöer. Programmet lyfter sociala
mötesplatser, attraktiva utemiljöer och lekplatser, samt säkra och trygga
gemensamma miljöer som centrala faktorer i en jämlik, jämställd och socialt hållbar
livsmiljö. I planering är det därför avgörande att brukarperspektivet i än högre grad
än idag säkerställs genom tidiga medborgardialoger, samråd och karteringar,
exempelvis s.k sociotopkartering. Dessa verktyg bör användas i fler
planeringssituationer som del i eller utöver de formaliserade samråden enligt PBL.
Det är initialt resurskrävande att arbeta med extensiva samrådsformer, men positivt
för en långsiktigt hållbar planering. Nya samarbetsformer med externa parter och
konsulter är en väg att hantera resursfrågan. Ett exempel är den webbdialog med
fokus på publika platser som genomfördes i samarbete med konsult inför att
gestaltningskoncept för inre hamnen i Visby togs fram våren 2019.
I planering av nya bostadsområden är ett ensidigt fokus på kvantitet i produktion av
nya bostäder en stor risk, där just de sociala hållbarhetsmål programmet syftar till kan
vara de första som får stryka på foten. I högt exploaterade boendemiljöer finns en
stor risk att gårdsmiljöer och sociala, gemensamma ytor begränsas till förmån för
maximering av säljbar eller uthyrbar yta. Därmed riskerar socialt sämre hållbara
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 240

miljöer, för exempelvis barn och äldre, skapas. Det är därför av stor vikt att
planerarprofession och förtroendevalda gemensamt företräder och framhåller
brukarperspektivets betydelse, både vid utveckling av regionalt ägd mark och privat
mark. Även i bygglovsskedet är detta perspektiv viktigt att bevaka och företräda. Det
kräver en mer aktiv och bredare syftande dialog med exploatörer, ett arbete som kan
vara resurskrävande men som framför allt förutsätter politisk uppbackning.
Säkerhetsaspekten i fysiska miljöer tas upp i programmet. Samhällsplaneringen
behöver även här mer aktivt arbeta med gestaltning av stads- och boendemiljöer för
att skapa säkrare och trygga miljöer för alla. Det förutsätter inte minst ett nära
samarbete mellan planarkitekter, trafik- och parkplanerare. Den översiktliga skalan
med gestaltning av bebyggelse- och gatumiljöer och den mer detaljerade skalan med
belysning, park- och markplanering är båda viktiga för utveckling av trygga miljöer.
Programmet kan med fördel även under fokusområde 3, Hälsosamt åldrande, lyfta
samhällsplaneringens betydelse i implementeringen. Med en åldrande befolkning blir
olika typer av äldreboenden en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Även dessa
miljöer kan vara mer eller mindre socialt hållbara. Här och i utveckling av miljöer för
andra samhällsfunktioner som skolor och vårdlokaler är en aktiv tidig dialog mellan
planerare, verksamheter och brukare en viktig framgångsfaktor.
Avslutningsvis kan också för miljö- och byggnämndens verksamheter nämnas
nämndens ansvar för s.k universell utformning, som nämns i programmet. Begreppet
är nytt, och avser vikten av tillgänglighet och användbarhet i gestaltning och design
av allt ifrån föremål till stadsmiljöer. Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En tillämpning av denna
princip, som också är bärande i den nya statliga arkitekturpolitiken, kan
förhoppningsvis få som främsta konsekvens att just brukarperspektivet i högre grad
än under de senaste decenniernas samhälls- och stadsplanering blir ett ledande
perspektiv i ett socialt hållbart och jämlikt samhällsbyggande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa, remissversion samt beslut RS 2019/575.
Sökande
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/8056
8 oktober 2019

Christian Hegardt

Miljö- och byggnämnden

Remiss, Program för god jämlik jämställd hälsa.
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2019-06-12 om remiss till nämnderna av Program för god
jämlik jämställd hälsa. Nämnderna har särskilt ombetts att utveckla sin syn på
möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och strategier i egen verksamhet.
Yttrande
Nämnden har som arbetsgivare ett ansvar för att utveckla en hälsofrämjande
arbetsplats. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i linje med programmet för god
jämlik hälsa bör involvera både förvaltningens medarbetare såväl som nämndens
företrädare. Ett antaget program bör föranleda en diskussion om implementeringen i
nämnd och förvaltning.
Aktivt främjande av social hållbarhet är en avgörande faktor i all god
samhällsplanering. Det knyter också an till mål 11 i FN:s Agenda 2030: Hållbara städer
och samhällen. Programmets fokusområden har direkta kopplingar till miljö- och
byggnämndens verksamheter där programmets intentioner vidare kan implementeras.
I linje med programmets intentioner är samhällsplaneringen ett viktigt instrument för
att säkerställa den sociala hållbarheten i våra livsmiljöer. Programmet lyfter sociala
mötesplatser, attraktiva utemiljöer och lekplatser, samt säkra och trygga
gemensamma miljöer som centrala faktorer i en jämlik, jämställd och socialt hållbar
livsmiljö. I planering är det därför avgörande att brukarperspektivet i än högre grad än
idag säkerställs genom tidiga medborgardialoger, samråd och karteringar, exempelvis
s.k sociotopkartering. Dessa verktyg bör användas i fler planeringssituationer som del i
eller utöver de formaliserade samråden enligt PBL. Det är initialt resurskrävande att
arbeta med extensiva samrådsformer, men positivt för en långsiktigt hållbar
planering. Nya samarbetsformer med externa parter och konsulter är en väg att
hantera resursfrågan. Ett exempel är den webbdialog med fokus på publika platser
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Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/8056

som genomfördes i samarbete med konsult inför att gestaltningskoncept för inre
hamnen i Visby togs fram våren 2019.
I planering av nya bostadsområden är ett ensidigt fokus på kvantitet i produktion av
nya bostäder en stor risk, där just de sociala hållbarhetsmål programmet syftar till kan
vara de första som får stryka på foten. I högt exploaterade boendemiljöer finns en
stor risk att gårdsmiljöer och sociala, gemensamma ytor begränsas till förmån för
maximering av säljbar eller uthyrbar yta. Därmed riskerar socialt sämre hållbara
miljöer, för exempelvis barn och äldre, skapas. Det är därför av stor vikt att
planerarprofession och förtroendevalda gemensamt företräder och framhåller
brukarperspektivets betydelse, både vid utveckling av regionalt ägd mark och privat
mark. Även i bygglovsskedet är detta perspektiv viktigt att bevaka och företräda. Det
kräver en mer aktiv och bredare syftande dialog med exploatörer, ett arbete som kan
vara resurskrävande men som framför allt förutsätter politisk uppbackning.
Säkerhetsaspekten i fysiska miljöer tas upp i programmet. Samhällsplaneringen
behöver även här mer aktivt arbeta med gestaltning av stads- och boendemiljöer för
att skapa säkrare och trygga miljöer för alla. Det förutsätter inte minst ett nära
samarbete mellan planarkitekter, trafik- och parkplanerare. Den översiktliga skalan
med gestaltning av bebyggelse- och gatumiljöer och den mer detaljerade skalan med
belysning, park- och markplanering är båda viktiga för utveckling av trygga miljöer.
Programmet kan med fördel även under fokusområde 3, Hälsosamt åldrande, lyfta
samhällsplaneringens betydelse i implementeringen. Med en åldrande befolkning blir
olika typer av äldreboenden en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Även dessa
miljöer kan vara mer eller mindre socialt hållbara. Här och i utveckling av miljöer för
andra samhällsfunktioner som skolor och vårdlokaler är en aktiv tidig dialog mellan
planerare, verksamheter och brukare en viktig framgångsfaktor.
Avslutningsvis kan också för miljö- och byggnämndens verksamheter nämnas
nämndens ansvar för s.k universell utformning, som nämns i programmet. Begreppet är
nytt, och avser vikten av tillgänglighet och användbarhet i gestaltning och design av
allt ifrån föremål till stadsmiljöer. Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En tillämpning av denna
princip, som också är bärande i den nya statliga arkitekturpolitiken, kan
förhoppningsvis få som främsta konsekvens att just brukarperspektivet i högre grad
än under de senaste decenniernas samhälls- och stadsplanering blir ett ledande
perspektiv i ett socialt hållbart och jämlikt samhällsbyggande.
Bilaga

Program för god jämlik jämställd hälsa, remissversion samt beslut RS 2019/575.

Christian Hegardt,

Johan Åberg

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 118

BUN § 118

RS remiss. Program för god jämlik, jämställd
hälsa

BUN 2019/574
BUN au §79

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget.

Programmet för god jämlik, jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i
Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; gotlänningarna har bra
hälsa och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik, jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Förslag till yttrande:

Innehållet i förslaget till program för jämställd hälsa stämmer väl överens med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hälsofrämjande, förebyggande och
kompensatoriska uppdrag samt med Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.
Det saknas dock tydligare kopplingar till relaterade styrdokument.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget med tillägget att lägga in tydligare kopplingar till
relaterade styrdokument.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Förvaltningens förslag till yttrande 2019-10-02
RS Remiss. Program för god jämlik, jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/574
24 september 2019

Maria Benczy
chef Barn- och elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget.

Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; Gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Programmet innehåller även strategier kopplade till respektive fokusområde och
syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt,
istället för att fokusera på befolkningen som helhet.
Genomförande av programmet för god jämlik jämställd hälsa ska ske genom
omsättning av programmets strategier till styrning i verksamheterna genom
verksamhetsplan och vid behov aktivitets/handlingsplaner. Uppföljning och
redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas delårsrapporter och
bokslut.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/574

Bedömning

Förvaltningen anser att innehållet stämmer väl överens med förvaltningens
hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriska uppdrag samt med
Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01. Förvaltningen föreslår därför att barnoch utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Remissversion-Program för god jämlik jämställd hälsa. Datum 2019-06-12. Ärende nr
RS 2019/575

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 95

GVN § 95

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

GVN 2019/211
GVN au § 76

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget med tilläggen:
o Elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett mer förebyggande
arbete.
o Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas ner och
essensen bör lyftas fram samt bör det säkerställa att terminologin och
källhänvisningarna är korrekta.

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; Gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Programmet innehåller även strategier kopplade till respektive fokusområde och
syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med tillägget att lägga in tydligare kopplingar till relaterade
styrdokument.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Aino Friberg Hansson (S), föreslår att elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett
mer förebyggande arbete.
Ordförande ställer proposition på Ainos förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 95

Forts. GVN § 95
Malin Åberg (C) föreslår att Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas
ner och essensen bör lyftas fram samt bör det säkerställa att terminologin och
källhänvisningarna är korrekta.
Ordförande ställer proposition på Malin´s förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag med tilläggen i de båda yrkandena.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Cecilia Herdenstam (Fi) vill föra till protokollet att hon stödjer Aino Friberg Hansson
(S) yrkande.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Förvaltningens förslag till yttrande
Remiss -Program för god jämlik jämställd hälsa
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2019/211
29 oktober 2019

Remissinstans: RS 2019/575

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Yttrande:

Innehållet i förslaget till program för jämställd hälsa stämmer väl överens med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hälsofrämjande, förebyggande och
kompensatoriska uppdrag samt med Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.
Det saknas dock tydligare kopplingar till relaterade styrdokument.
Elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett mer förebyggande arbete.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas ner och essensen bör lyftas
fram samt bör det säkerställa att terminologin och källhänvisningarna är korrekta.

Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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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 registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1181
24 januari 2020

Katrin Rindlaug

Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
Förslag till beslut i Regionfullmäktige

•
•

Informationen godkänns
Regionstyrelsen får i uppdrag att göra ny handlingsplan för arbetet med
jämställdhetsintegrering.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland;
- lämnade in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
- genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
- regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
Enligt handlingsplanen ska en rapport lämnas till fullmäktige under 2019.
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Region Gotland lämnade in en handlingsplan 2017-11-06 med följande fyra insatser:
1)Jämställdhetsplan
Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Jämställdhetsplanen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy
2009-12-14, diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för
mandatperioden 2016–2018. Jämställdhetsplanen revideras 2019, arbete pågår.
2)Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor
Regionfullmäktige antog en ny strategi 2019-03-05.
Arbetet med förslag till strategi har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg
från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg, socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för
barn- och elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna
i arbetsgruppen har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld
mot kvinnor för att identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de
implementeras. Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska
vägvalen. Berörda förvaltningar arbetar för att implementera och följa upp strategin.
Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
3)Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser
Arbetet med att utveckla förmågan har gjorts i samverkan med regeringsuppdraget
Jämställd regional tillväxt. Utifrån könsuppdelad data blir det möjligt att analysera
verksamheten utifrån jämställdhetsperspektiv, att se mönster utifrån kön.
Olika insatser görs med strävan att integrera jämställdhetsanalyser i befintlig
styrmodell. Aktiviteter har gjorts med ett flertal föreläsningar, workshops med
problematisering av befintligt text-, bild- och dataunderlag, case-diskussioner och
kollegiala utbyten med data och textbearbetning för jämställdhetsanalys.
Resultat:
- 2018 års verksamhetsberättelser från respektive förvaltning har inkommit med långt
fler jämställdhetsanalyser än tidigare.
- förnyad och utökad bildbank med inkluderande bilder utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna.
- projektutvecklingsteam har inlett insatser för jämställdhetsintegrerad projekt- samt
företagsstöd
- Region Gotland medverkar i SKL-insats för erfarenhetsutbyte, Modellregioner,
tillsammans med Region Värmland och Region Västerbotten.
- processer för jämställd vägledning har skett med en rad förbättringsåtgärder för
respektive yrkesgrupp och/eller elevstöd/möte
- processer för jämställdhetsintegrering för projekten inom Hållbara Gotland
4)Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi
I direktivet för projektet att ta fram en ny RUS finns tydligt beskrivet att
jämställdhetsintegrering av strategin ska genomföras och kunskap från arbetet med
jämställd regional tillväxt ska tas tillvara.
Arbetet med framtagandet pågår och resurser med särskild kompetens kring
jämställdhetsintegrering deltar i projektet.
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Bedömning

Sedan Region Gotland undertecknade deklarationen har mycket hänt på
jämställdhetsområdet. Ett stort arbete läggs ner på att integrera
jämställdhetsperspektivet i den nya regionala utvecklingsstrategin. En nyss antagen
strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor ger särskilt
stöd till de olika verksamheterna för det fortsatta arbetet mot våld. Det finns en
tydlig trend i att verksamheterna har blivit bättre på att ta fram jämställdhetsanalyser
som grund till sitt planeringsarbete.
Samhällsdebatten med roten i #metoo-rörelsen har de senaste åren präglats av att
bristen på jämställdhet har belysts ur olika perspektiv. Samtidigt visar den just också
att det återstår mycket kvar att göra.
Behovet av fortsatta insatser är uppenbart. Handlingsplanen som togs fram i
samband med undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen innehöll ett antal
särskilt angelägna områden att jobba vidare med för att stärka jämställdhetsarbetet.
Bedömningen är att en ny handlingsplan behövs för ett systematiskt arbetssätt kring
jämställdhetsintegrering. En framtagningsprocess kan i sig utgöra ett kraftfullt
verktyg. Produkten i form av en ny handlingsplan utgör därefter ett tydligt
prioriteringsunderlag för olika insatser som kan följas upp.
När ärendet ”Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen Jämställdhet
mellan kvinnor och män” behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott 191106
(RSau § 315) återremitterades ärendet med en begäran om en tydlig processplan.
Gällande processen för handlingsplanen som togs fram 2017 fastställdes den av
regiondirektören varefter de planerade aktiviteterna togs omhand i respektive
verksamhet med stöd av jämställdhetsstrategen.
Nu föreslagen handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering framöver tas
fram av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar.
Framtagandet av aktiviteter synkroniseras med processen för förvaltningarnas
respektive verksamhetsplan. Handlingsplanen kommer även innehålla aktiviteter på
förvaltningsövergripande nivå som planeras i samråd med förvaltningarna.
Rapportering av respektive förvaltningarnas insatser sker i ordinarie
rapporteringsstrukturer. Den samlande processen vid framtagandet och
uppföljningen av en handlingsplan för regionen utgör en grund för att kunna
redovisa en samlad bild av jämställdhetsintegreringsarbetet till regionstyrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslås därför att beslut fattas om att Regionstyrelsen
tar fram en ny handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i linje med den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR-deklarationen).
Beslutsunderlag

RS 2014/214 Undertecknande av europeiska jämställdhetsdeklarationen
RS 2015/71 Jämställdhetsplan för Region Gotland 2016-2018
RS 2015/810 CEMR handlingsplan
RS 2017/897 Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
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Handlingsplan CEMR-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland ska:
- inom två år göra en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomföra jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
- genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser genomförs
- regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
Deklarationens sex principer, som grundläggande för arbetet är:
•

Jämställdhet är en grundläggande rättighet

•

För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas

•

Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle

•

Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet

•

Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för
att främja jämställdhet

•

Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Region Gotland har arbetet med handlingsplanen inom den politiskt tillsatta
referensgruppen för Jämställdhet. Inriktningen i handlingsplanen följer andra styrdokument
samt insatser, och flera enheter inom Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att
genomföra aktiviteterna enligt handlingsplan.
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"Uppdrag

Handlingsplan
* Uppdragsgivare

Peter Lindvall, regiondirektör
"Övergripande ansvar

Lisa Stark, enhetschef
"Övergripande mål utifrån den nationella jämställdhetspolitiken

•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

•

.Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

•

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•

Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

"Delmål

Jämställdhetsplanen följs upp enligt plan, ansvarig HR-enheten
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv.
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Vilka deluppdrag ingår?

l)Jämställdhetsplan, Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden 2016—
2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp, (se bilaga,
aktivitetsplan)

2)Regional strategi mot våld i nära relationer (Se bilaga, projektplan för revidering)
3)Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser (se bilaga, aktivitetsplan för jämställd
tillväxt)
4)Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi (Se bilaga, projektdirektiv)

* Rapportering

Sändes till nationella samt internationella CEMR-kansliet
Kommunikationsplan

Intern kommunikation om deluppdragen:
- handlingsplanen i sin helhet, KLG
- jämställdhetsplan, HR-nätverk
- regional strategi mot våld i nära relation, RSSS
- jämställdhetsanalys, ekonominätverk samt kvalitetsnätverk
- jämställd regional utveckling och tillväxt, styrgrupp RUS
Extern kommunikation, t ex information via media, möten i näringslivsråd, andra samrådsoch nätverksgrupper
Rapportering till RS, förslagsvis genom temamöte om det strategiska jämställdhetsarbetet.

Kopplingar till andra uppdrag och projekt

Jämställdhetsplan
Regional strategi mot våld i nära relation
Koncernstyrningsprocessen
Regional utvecklingsstrategi
Jämställd regional tillväxt
Genomförandet av program för hållbar tillväxt
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*Tidplan - översiktlig

Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016—2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till
förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar.
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Arbetet pågår 2017-2018.
Jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi, beslut i Rf feb 2019 .
Handlingsplanen i sin helhet och eventuella förslag till revidering rapporteras till
regionfullmäktige 2019.

Politisk styrning av uppdrag

Uppdraget givet av regionstyrelsen (2014-11-26, § 367)
Politisk referensgrupp har medverkat i framtagande av plan och prioritering av deluppdrag.
Deluppdrag regional strategi för våld i nära relation beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställd regional utveckling, beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställdhetsanalyser, beslutat i regionstyrelsen och rapporteras dit.
Återrapport om planen i sin helhet till regionfullmäktige under 2019.

* Da tu m

Peter Lindvall, Vegiondirektör

*Underskrift

Lisa Stark, enhetschef
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våldet leder
till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det leder till ojämlikhet
och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för bland annat hälso- och
sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett delmål
som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt vi ska
verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella strategin1 valt
de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2019-2022. Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare utgör strategin
ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska jämställdhetsdeklaration som
undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF § 305, 2015). Strategin stämmer
också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg, socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen har varit länken
mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att identifiera och
säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras. Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin ska följas
upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
1

En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen. Utöver
det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars ledningsgrupper.
Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för

våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när våld
och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.
Som brottsoffer och våldsutsatt ska du ha rätt till skydd från ytterligare våld samt rätt till stöd för
att bearbeta dina upplevelser, men även stöd i praktiska frågor i samband med exempelvis skyndsamt byte av bostad.
Ideella kvinnojourer är viktigt som komplement till offentliga stödfunktioner.
Samverkan mellan offentliga och ideella stödverksamheter är av stor vikt för att stödet till den
våldsutsatta ska bli så bra som möjligt.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning, behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.
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4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom nätverk och kunskapsspridning.
 Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.
5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definitioner

Per Isdal, psykolog och psykoterapeut, startade Alternativ till Vold i Norge, Europas första
behandlingscentrum för med män med våldsproblematik. Han definierar våld:
”Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot
sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”3
FN: s definition enligt deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor lyder på följande
sätt:
"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att
leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det
sker i det offentliga eller privata livet."4
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld
och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen har i formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
3
4

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
I originaltext: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.
Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både
att våld utövas och att våld upprepas.
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Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor utsträckning
på tillfälliga satsningar.

6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.
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Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Region Gotland

Jämställdhetsplan 2016–2018

Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandat-perioden
2016–2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.

Region Gotlands Likabehandlingspolicy
Region Gotlands vision i Likabehandlingspolicy är att likabehandling är grunden för
organisationens värderingar. Arbetsgivare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar
medarbetares olikheter.
I likabehandlingspolicyn framgår att arbetet med likabehandling omfattar både jämställdhet
och mångfald.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen fastslår att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat
jämställdhetsarbete, samverka med arbetstagarna om aktiva åtgärder samt upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.
Diskrimineringslagen omfattar i sin helhet sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt Diskrimineringslagen utgår jämställdhetsplanen utifrån kön och med lagkrav på
åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I Region
Gotland tas hänsyn till att kön samverkar med andra diskrimineringsgrunder.

Politisk avsiktsförklaring mandatperiod 2014–2018
I den politiska avsiktsförklaringen lyfts särskilt:
Kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid
 Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
 Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader


Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

I Region Gotland finns en viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i
jämställdhetsplansarbetet med en tredje könskategori. Region Gotland har för avsikt att
successivt införa person med annan könsidentitet som ytterligare benämning utöver kvinna
och man.
Idag är det inte möjligt att tillämpa fullt ut eftersom regionens statistikgrundande system
och andra verktyg inte är så konstruerade. Definitionen person med annan könsidentitet
införs från 2016 i de regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som
genomförs.
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Arbetsgivaransvar
Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom
likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna
jämställdhetsarbetet i regionen sker.
Styrelse/nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanen implementeras och att
jämställdhetsarbete bedrivs i förvaltningen och att resultatet årligen redovisas i enlighet
med
regionstyrelsens anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs inom
förvaltningens olika verksamheter och redovisar årligen resultatet till styrelse/nämnd.
Jämställdhetsplanen kan kompletteras med förvaltningsspecifika aktiviteter vid behov.

Giltighet och uppföljning
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016–2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till
förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar. Samordning sker på ledningskontoret.
Region Gotland ska under perioden 2016–2018 arbeta aktivt mot nedanstående
jämställdhetsplanens mål och effektmål. De aktiviteter som ska genomföras för att uppnå
målen finns beskrivna i bilagan ”Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan”. I
bilagan framgår vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs samt hur uppföljning
ska ske. I bilagan redovisas kartläggning av nuläget som blir utgångsläget inför nästa års
uppföljning och analys. Aktiviteterna kan komma att förändras under perioden 2016–2018.

Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.
Mål 1.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever att de behandlas lika och har likvärdiga
rättigheter i arbetet.

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att arbetsförhållanden är likvärdiga
jämfört med föregående år.
Mål 1.2

I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som önskas.
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Effektmål

Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat
för kvinnor och män jämfört med föregående år.
Mål 1.3

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål

Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.

Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
Mål 2.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har
likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört med föregående år.
Mål 2.2

Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av
föräldradagar och vård av barndagar.
Effektmål

Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar
och vård av barndagar har minskat jämfört med föregående år.

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.
Mål 3.1

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska
vara införstådda med hur Region Gotland arbetar med
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper
och särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterande könet.
Mål 4.1

Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Effektmål

Andelen av det underrepresenterade könet ska öka
i de yrkesgrupper som inte är jämnt fördelade.
Mål 4.2

Region Gotlands rekryteringar ska vara fria från
diskriminering.
Effektmål

Alla chefer ska ha insikt om regionens rekryteringsprocess utifrån ett genusperspektiv.

Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.
Mål 5.1

I Region Gotland har kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet likvärdiga möjligheter till
yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att de har likvärdiga möjligheter
jämfört med föregående år.

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader samt upprätta
en handlingsplan.
Mål 6.1

I Region Gotland förekommer inte osakliga
löneskillnader på grund av kön.
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Effektmål

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har minskat jämfört med föregående år.
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Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 1.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever
att de behandlas lika och har
likvärdiga rättigheter i arbetet.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i högre
grad att arbetsförhållanden är
likvärdiga jämfört med föregående
år.

1. Översyn av policys och riktlinjer inom
Region Gotland för att säkerställa att
genusperspektivet beaktas.

Ledningskontoret,
förvaltning

I samband med översyn av policys
och riktlinjer ska genusperspektivet
alltid finnas med i analysen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta ett samtalsunderlag kring
lika och likvärdiga rättigheter som ska
användas på arbetsplatsträffar.

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar
kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som
önskas.

Andelen oönskade
deltidsanställningar har minskat för
kvinnor och män jämfört med
föregående år

Registrera all oönskad deltidsanställning
i HR-systemet. Ta fram åtgärdsplan för
att vidta åtgärder som minskar andelen
oönskad deltidsanställning.

Förvaltning, chef

Mål 1.3
I Region Gotland överstiger
sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

1. Kartlägg sjuktal på enhets-,
avdelnings- och förvaltningsnivå.

Förvaltning, chef

2. Identifiera enheter som har ett högt
sjuktal och vidta åtgärder för att sänka
sjuktalet.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och om sjuktalet har
förändrats.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

3. Identifiera enheter som befinner sig
i riskzonen att höja sjuktalet och vidta
åtgärder i förebyggande syfte.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det har
fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Andel av kvinnor/män som har hel- och deltidsanställning 2014-12-31

100%
80%

85%

Kvinnor

Andel visstidsanställda, månadsavlönade, av samtliga anställda 2014-12-31

Män

Män

69%

13%

Kvinnor

60%
40%

10%
0%

24%

20%

10%

7%

5%

20%

40%

60%

80%

100%

Sjuktal, december 2013 - november 2014

0%
Syssgrad 100%

Syssgrad 75-99 %

Syssgrad 1-74 %

Män

96%

Kvinnor

93%
75%

80%

85%

90%

95%

10,0%

15,0%

20,0%

Kvinnor

Män

I Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter?

80,0%har svarat ja

Män
31,6%

5,0%

2,0%

100%

15,5%

Kvinnor
0,0%

2,9%

0,0%

Andel deltider av totala antalet anställda (tillsvidareanställda) 2014-12-31

Män

5,2%

4,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-12-31

70%

6,0%

25,0%

30,0%

35,0%

56,0%har svarat ja

Kvinnor
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Män

3,8

Kvinnor

Män

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,1

Kvinnor
5,0

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 2.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet har
likvärdiga möjligheter att
kombinera föräldraskap och
arbete.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

1. Upplevelsen om likvärdiga möjligheter
diskuteras utifrån det samtalsunderlag som
tas fram under mål 1.1 aktivitet 2 och 3.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha
likvärdiga möjligheter till uttag
av föräldradagar och vård av
barndagar.

Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldradagar och
vård av barndagar har minskat
jämfört med föregående år.

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta en rutin kring hur arbetsgivaren
upprätthåller kontakten med och förmedlar
viktig information till medarbetare under
föräldraledighet.

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

Genomsnittligt uttag av "vård av barn" dagar
perioden december 2013– november 2014

Män

6,3%

Kvinnor

11,3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Kvinnor

0,9%
1,4%

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1

Kvinnor

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 3.1
I Region Gotland råder
nolltolerans avseende
kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet ska vara införstådda med hur
Region Gotland arbetar med kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

1. Riktlinjer för kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön
ska diskuteras på en arbetsplatsträff.

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

2. Upprätta ett samtalsstöd som hjälper chefer att
genomföra förebyggande samtal om kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön vid en
arbetsplatsträff.

Tid

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Har du av chef/kollega under de senaste 12 månaderna
utsatts för trakasserier/mobbning?

2,0%har svarat ja

Män

3,0%har svarat ja

Kvinnor
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Antal kvinnor som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

4,0%
Antal män som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en
jämn könsfördelning inom
samtliga yrkesgrupper.

Andelen av det underrepresenterade
könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.

Kartlägg könsfördelningen inom samtliga
yrkesgrupper på förvaltningsnivå och vidta
åtgärder som bidrar till att det
underrepresenterade könet ökar.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det
har fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

Alla chefer ska ha insikt om regionens
rekryteringsprocess utifrån ett
genusperspektiv.

3. Rekryteringsprocessen ses över utifrån
ett genusperspektiv för att säkerställa att
rekrytering inte utgår ifrån stereotypa
värderingar.

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

4. En utbildning i rekryteringsprocessen
utifrån ett genusperspektiv tas fram
och erbjuds till alla chefer.

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

22,6%
Kvinnor
Män
77,4%
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Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 5.1
I Region Gotland har kvinnor,
män och personer med annan
könsidentitet likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling
och karriärmöjligheter.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet upplever i högre grad att de
har likvärdiga möjligheter jämfört med
föregående år.

Alla medarbetare ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan med
individuella mål som är kopplade till
verksamhetens mål.

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män

Män

4,0

69%

80%
50% 50%

60%

Kvinnor

48% 52%
31%

40%

4,2
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar
inom Region Gotland

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

4,0

Kvinnor

Män

3,1

Kvinnor

3,1
0,0

1,0

2,0

3,0

3,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer
inte osakliga löneskillnader på
grund av kön.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män har minskat jämfört med
föregående år.

Aktiviteter är framtagna i Handlingsplan
för jämställda löner 2016-2018.

Ledningskontoret,
förvaltning.

Årlig lönekartläggning och analys
som underlag för eventuell justering
i handlingsplanen.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

Medellön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Kvinnor

Män

70000

30000

60000

29000

50000

28000

40000
30000

27000

20000

26000

10000

26988

25000

0

Män

14
15 9
019
20 9
024
25 9
029
30 9
034
35 9
039
40 9
044
45 9
049
50 9
054
55 9
059
60 9
064
65 9
069
70 9
074
9

Kvinnor

10
0-

Fast kontant månadslön

80000

30574

31000

Arbetsvärderingsintervall
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Medianlön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
Kvinnor

Män
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KFA,
Angelica Andersson-Fihn
Per Wallstedt
Rekvirering av Distriktsidrottsstödet för RF SISU Gotland
(Gotlandsidrottsförbund och SISU-Idrottsutbildarna)
De rutiner som beslutades i RS 20181212 innebar att GI och SISU två
gånger per år vid en muntlig föredragning för RS AU presentera
kommande års verksamhet samt redovisa vid det andra tillfället. Vid
kontakter med tjänstemän i november/december så har vi fått beskedet
att muntliga presentationer inte längre finns utrymme för. Vi har blivit
uppmanade att äska medlen och göra det med en
Verksamhetsinriktning som beskriver kommande två år. Den
verksamhetsplan som skulle föredras muntligen redovisar vi självklart
om så att utrymme finns att följa tidigare tagna beslut.
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
Gotlands Idrottsförbund (GI) som Länsidrottsförbund och med uppdrag
att samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland äskar
härmed 2020 års distriktsstöd på 1.385.000 kr (1.356.000 med 2%
indexuppräkning) och SISU Idrottsutbildarna rekvirerar 640.000 kr i
enlighet med förra årets beslut
I samband med äskandet bifogas verksamhetsinriktning, som ligger
som grund för RF SISU Gotlands årsstämma i mars.
Med vänlig hälsning
GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND
Bo Ronsten
Distriktsidrottschef
Bilaga:

Verksamhetsinriktning 2020-21

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

e-post/hemsida

Box 1030
621 21 VISBY

Färjeleden 5, Visby

0498-20 70 50

672-1666

gi@gotsport.se
www.gotsport.se

Verksamhetsinriktning
2020-2021
RF-SISU Gotland

Foto sid 1, 3: Karl Melander
Foto sid 4: Malin Vinblad
Foto sid 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14: Bildbyrån
Foto sid 13: Anita Gandå
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Verksamhetsinriktning 2020-2021
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

idrotten på Gotland.
Verksamhetsinriktningen för Gotlandsdistriket har sin plattform och stöd i den centrala
idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning
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Utmaningar 2020/2021
Gotländsk idrott
RF-SISU Gotland har som stödorganisation
till sina 184 medlemsföreningar, fördelat
på 50 idrotter, en betydande del i ett varierat
fritidsutbud. 2018 genomfördes 31 967 sammankomster och 325 033 deltagartillfällen
i åldern 7–25 år. Idrottens spridning är från
Fårö i norr till Hoburgen i söder representerad i nästan alla socknar och 110 av våra 184
föreningar erbjuder aktiviteter för barn och
ungdomar.
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 genomgår 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 och att ungdomar
stannar länge 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 så behöver föreningsmiljön vara 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 är beredd att ta ett extra
ansvar för att hjälpa våra nysvenskar att hitta
en plats i det gotländska samhället via 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
• demokrati och delaktighet
• allas rätt att vara med
• rent spel
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.
Den gotländska idrottsrörelsens förmåga att ta
samhällsansvar visar sig även via våra arbetsmarknadsprojekt. Kommande år vill vi
utveckla stöd och matchning i samverkan med
föreningar och SDF.
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 2021 har
börjat.
Kommande år vill vi jobba med att ta fram en
Evenemangsstrategi och utveckla outdoorverksamhet. Under 2020-2021 kommer vi att
erbjuda stöd i att digitalisera föreningslivets
administration, vår ambition är att bli en än
starkare aktör för folkhälsa på Gotland.
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Strategi 2025
Svensk idrottsrörelse har identifierat utmaningart 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.
Poltitiker och andra beslutsfattare behöver bli medvetna om den samhälsnytta idrotten bidrar
med. För att lyckas med detta behöver den gemensamma opinions- och påverkanskraften ytterligare stärkas.
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Strategiskt arbete för utveckling

I verksamhetsinriktningen anges vad RF-SISU Gotland och särskilt ska prioritera i arbetet 2020–2021. Detta följs
sedan upp i verksamhetsberättelserna. Målen hänger ihop och bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i
förening, behöver idrottsrörelsen stärka arbetet med värdegrunden, vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta
fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Gotland starkare.
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Utvecklingsresor mot 2025

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.
Inom varje förbund pågår en egen resa, men
detta görs inte isolerat. Vi är många och vi
hjälps åt. Svensk idrott gör en gemensam resa
där RF leder, stödjer och företräder idrottsrö-

relsen och SISU Idrottsutbildarna bildar och
utbildar i riktning mot målen.
Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025
och de fyraåriga insatserna som beskrivs i den
strategiskaplanen, är nedanstående verksamhet särskilt prioriterat 2020-2021.
Utvecklingsresorna
1. En ny syn på träning och tävling
2. En modern förening som engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap
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 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 gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med
varandra och med andra aktörer. Det finns
alternativ för människor med olika ambitio-

ner – 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.
Under 2020-2021 ska vi:
• I nära samarbete med SDF och IF på Gotland
leda och samordna idrottsrörelsens
utvecklingsresa kring en ny syn på träning
och tävling.
• Tillhandahålla kunskapsunderlag och kompetensstöd till SDF och föreningar gällande
såväl idrott för barn och ungdomar som
vuxna och äldre.
• I samarbete med Region Gotland hitta former för att förbättra folkhälsan.
• Tillsammans med SDF och idrottsföreningarna vidareutveckla Samsyn Gotland.
• Verka för att den regionala anläggningsstrategin får en praktisk tillämpning.
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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.

Under 2020-2021 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.
• Genomföra pilotprojekt för att utveckla
moderna former för att leda och organisera
en förening.
• Utveckla en modell tillsammans med arbetsmarknaden som ger administrativt och
praktiskt stöd till föreningar och som även
kan hjälpa individer komma in på arbetsmarknaden.
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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.

Under 2020-2021 ska vi:
• Stärka arbetet för fler och tillgängliga
anläggningar och idrottsmiljöer.
• Jobba med att stärka idrotten i idrottssvaga
områden
• Stödja förbund och föreningar i arbetet
med att inkludera grupper inom idrottsrörelsen
som idag inte ses som norm.
• Höja medvetandegraden och kunskapsnivån,
genom utbildning och folkbildning, kring normer och strukturer inom idrotten.
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UTVECKLINGSRESA 4

Jämställdhet för en
framgångsrik idrott

Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. För Idrottsrörelär en jämställd verksamhet en förutsättning
för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott.
Alla ska har 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.
Under 2020-2021 ska vi:
• Tillämpa jämställdhetsintegrering i den gotländska idrottsrörelsen.
• 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.

Under 2020-2021 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.
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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 alla
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 internationella idrottsmöten och

vår samverkan med näringslivet möjliggör
detta.
Under 2020–2021 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.
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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 transforma-

tion 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, kommuner 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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Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2020
Förslag till beslut



De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning och bakgrund

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2%.
Verksamhetsåret 2019 fördelades totalt 45 356 000 kr varav 23 898 000 kr i statligt
anslag och 21 458 000 regionalt stöd.
För år 2020 finns ett belopp om 46 161 000 att fördela inklusive ett riktat bidrag till
länsbiblioteket om 450 000 kr. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas mellan
de regionala kulturinstitutionerna efter samma procentuella fördelning som
föregående år. Den tidigare föreslagna avsättningen till en pott för medfinansiering
bedöms inte längre vara aktuell enär de tre större externa institutionerna har motsatt
sig en sådan om den innebär minskat verksamhetsbidrag.
Bedömning

Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2% och, inklusive den
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland som beslutades 2019, uppgår
Region Gotlands bidrag i KSM för år 2020 därmed till 21 887 000 kr.
Den 23 januari 2020 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen (se bilagda
beslut). Tilldelningen blev 24 274 000 kr.
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I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,6%, samt, liksom föregående år, en
särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om 450 000 kr.
Regionstyrelseförvaltnngen föreslår föredelning enligt tabell:
FÖRSLAG
FÖRDELNING 2020

Gotlands Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern på
Gotland
Gotlands Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulenten

Summa
Summa statligt/regonalt
Procent

REGIONALT
STATLIGT STÖD
STÖD
Statsbidrag Tillkommer Regionbidrag Totalt 2020
förstärkning

Höjning

9 320 000

8 230 000

17 550 000

308 000

7 506 000

6 628 000

14 134 000

249 000

4 896 000

4 140 000

9 036 000
2 256 000
2 812 000
373 000

159 000
32 000
52 000
5 000

21 887 000 46 161 000

805 000

958 000
947 000
197 000
23 824 000

450 000

848 000
1 865 000
176 000

450 000

24 274 000
52,60%

47,40%

Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i
budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i
syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
I bidraget till scenkonstorganisationerna (Länsteatern och Gotlandsmusiken)
inkluderas även ett ej specificerat belopp att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har för 2020, med hänvisning till det ökade regionala stödet om 1
mkr till filmområdet, äskat hos Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga anslaget
med samma belopp. Detta äskade fick dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland
har en, i jämförelse med övriga regioner, hög andel statligt stöd i
kultursamverkansmodellen och förvaltningen gör bedömningen att så länge regionen
bidrar till modellen men med ett lägre belopp än Kulturrådet så kommer inga statliga
höjningar utöver den årliga indexuppräkningen att ske.
Den ”pott” för medfinansiering som förvaltningen tidigare aktualiserat föreslås utgå.
En sådan stödform behövs, särskilt för de fria professionella kulturaktörerna, men
taget i beaktande de regionala institutionernas redan ansträngda ekonomiska situation
bör en sådan pott inte införas genom minskningar av deras regionala
verksamhetsbidrag. Ett regionalt stöd i denna form kan endast införas om
kultursamverkansmodellen kan tillföras nya medel eller om den konsulentöversyn
som nyligen genomförts kan frigöra medel.
Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, den
statliga såväl som den regionala delen, och även rätt ta in nya respektive avföra
professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock inte skett på
Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet. Förvaltningen föreslår inte
heller några sådana omfördelningar enär samtliga i kultursamverkansmodellen
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ingående organisationer har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Förvaltningen
gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2020 bör följa den
tidigare procentuella fördelningen av de regionala medlen.
Beslutsunderlag/bilagor

Kulturrådets beslut 2020-01-23

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Datum

Kultur- och fritidsavdelningen
Björn Ahlsén

2019-11-06

Till

Statens Kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Framställa n om verksamhetsbidrag 2020
Region Gotland redovisar i sammandrag utfall av verksamheten 2019 inom
ramen för gällande Kulturplan 2017-2020 och anhåller om verksamhetsbidrag för
verksamhetsåret 2020 med 25.376.000 kr.

1. Sammanfattning
Under hösten har arbetet med att ta fram nästa kulturplan för perioden 2021 -2024
påbörjats och någon revidering av kulturplanen inför 2020 görs därför inte.
I denna skrivelse redovisas summariskt utfallet av Kulturplanens mål och
aktiviteter. De regionala institutionerna har presenterat sina budgets och
verksamhetsplaner för 2020 och däri framför önskemål om höjda regionala
anslag. Dessa äskanden har dock, pga en ansträngd ekonomi, inte kunnat
tillmötesgås, med undantag för en ramökning till Film på Gotland: Här har
regionfullmäktige beslutat att från 2019 göra en satsning på filmområdet som i
ekonomiska termer innebär en regional ramökning inom Kultursamverkansmodellen med 1,0 mnkr.
Vi anhåller därför för år 2020 om en motsvarande höjning av det statliga
verksamhetsbidraget.

2. Kulturplanen
Vi har inför arbetet med Kulturplan 2021-2024 noterat Kulturrådets synpunkter
kring Kulturplanens struktur och bristen på sambandet mellan fokusområdenas
målformuleringar och verksamhetsområdenas strategier och arbetar för att
förtydliga mål och handlingsplan inom respektive kulturområde till kommande
kulturplan.
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I det följande redovisas i sammandrag utfallet av Kulturplanens ambitioner och
målsättningar. Allmänt kan konstateras att måluppfyllelsen är god, även om några
områden har en mera osäker utveckling.
Några faktorer och beslut har positivt påverkat kulturens förutsättningar och
överträffat Kulturplanens mål och ambitioner:
Omorganisation
Den interna omorganisation som Region Gotland gjorde per 2018-01-01 har
inneburit ett närmare samarbete mellan kultur-, utvecklings- och
näringslivsenheterna. Den innebär vidare att politiska beslut i kulturfrågor
numera fattas av Regionstyrelsen.
KKN-kluster
Som vi tidigare rapporterar har vi uppnått vårt mål att "bidra till skapandet av
arenor och nätverk som stärker de kulturella och kreativa näringarna". Den
byggnad som Region Gotland upplåter till den ekonomiska föreningen Gotlands
Kulturrum för att där inrätta ett kulturkluster för KKN-företag har under 2019
genomgått en omfattande renovering och kommer att invigas i januari 2020.
Förutom ett tjugotal KKN-företag kommer byggnaden även att inrymma en scen
och lokaler för uthyrning till det lokala kulturlivet.
Filmstrategi
Regionfullmäktige har i budget 2019 och framgent tillskjutit l mnkr till
Kultursamverkansmodellen genom ett utökat anslag till Film på Gotland.
Satsningen på filmens område motiveras såväl av tillväxt- och
arbetsmarknadsmål som av konstnärliga och pedagogiska ambitioner och ligger
helt i linje med kulturplanens fokusområde "Innovation och kulturdriven tillväx".

3. Måluppfyllelse och aktiviteter
Flertalet av kulturplanens aktiviteter är nu genomförda. Utöver den redovisning vi
gjorde i vår framställning om verksamhetsbidrag för innevarande år (se vår
skrivelse av 2018-10-31)
-En översyn av konsulent-organisationen har genomförts under hösten 2019 och
beslut om eventuella förändringar i främjandeverksamheten kommer att fattas
under 2020 med avsikten att ha en ny konsulentorganisation på plats per 2021-0101, d.v.s. i samband med inledandet av nästa kulturplaneperiod.
-En barnkulturgaranti är på väg att införas genom ett nära samarbete med
Kulturskolan. Ett omfattande arbete har genomförts under 2019 och en garanti
kommer att formuleras och införas under 2020.

4. Länsinstitutionernas verksamhetsplaner och medelsbehov
2020
Samtliga i KSM ingående länsinstitutioner har på ett föredömligt sätt till Region
Gotland redovisat sin planerade verksamhet och sina utvecklingsambitioner i
budgets och verksamhetsplaner för 2019. Samtliga dokument finns inlagda i
Kulturdatabasen.
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/310

5. Ansökan om verksamhetsbidrag 2020
Med den utökade regionala budgetramen för KSM om l ,0 mnkr och med en
indexuppräkning av det regionala anslaget om 2% anhåller Region Gotland om
motsvarande ramökning i det statliga verksamhetsbidraget.
Region Gotland ansöker om verksamhetsbidrag 2020 med 25.376.000 kr. Se
bilaga.

Visby den 6 november 2019
För Regionstyrelseförvaltningen

Angelica Andersson-Fihn
Chef Kultur- och fritidsavdelningen

Bilaga:
Kulturrådets excel-mall.

3(3)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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21 januari 2020

Karin Winsnes

Regionstyrelsen

Ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB 2020-2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget ägardirektiv för
Gotlands Filmfond AB 2020-2023.

Sammanfattning

Gotlands Filmfonds nuvarande ägardirektiv gällde från och med 2014-2016 med
förlängning till och med den 31 december 2019. Med anledning av detta har ett nytt
ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och
verka på och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå
utpekade mål i enlighet med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och drama-produktion
på Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Som underlag för den revidering som gjorts har hänsyn tagits till att filmlandskapet
har förändrats sedan 2014 samt att en samlad strategi för filmen på Gotland antogs
2018, Filmstrategi för Gotland 2018-2023. Utöver detta har en omvärldsanalys
genomförts där bland annat en genomgång av andra ägardirektiv för filmfonder har
granskats.
Under framtagandet har ledamöter i Gotland Filmfonds styrelse varit delaktiga i
arbetsmöten, följt av dialog via mail inför beredning av ärendet för beslut.
Förändringar

Nedan följer en övergripande redogörelse över förändringar i sak avseende innehåll
för respektive avsnitt i ägardirektivet.
Uppdrag
Avsnittet har uppdaterats. Begreppet varumärket Gotland har ersatts av Gotlands
attraktionskraft som är ett mer aktuellt och vedertaget begrepp inom Regional
utveckling. Detsamma gäller begreppet film- och bokrelaterad turism som ersatts av
mediainducerad turism.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/153

Vision, affärsidé och värdegrund
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Kopplingen mellan bolagets vision och
antagen Filmstrategi för Gotland 2018-2023 har tydliggjorts. Att bolaget ska fungera
som en part i genomförandet av handlingsplanen för Filmstrategi för Gotland 20182023 har även det adderats.
Tillägg har gjorts till avsnittet om bolagets värdegrund. Här har de horisontella
perspektiven jämställdhet, mångfald och miljömässig hållbarhet lagts till och ska
vägas in i produktionsbesluten. Vill med det lyfta fram vikten av ett arbete för hållbar
utveckling.
Mål
Två av de tidigare fyra målen kvarstår. De mål som kvarstår är följande;
- Två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
- En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.
De två mål som tagits bort är:
- Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
- Upprättande samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Arbetet med att få producenter att besöka Gotland sker inom ramen för det
filmkommissionära arbetet inom Film på Gotland och bör därför inte uttryckas som
ett mål i ägardirektivet för Gotlands Filmfond AB. Målet gällande samverkansformer
med Inspiration Gotland AB är inte aktuellt då det kommunala bolaget inte längre
bedriver verksamhet av tidigare slag.
Verksamhet
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Bolagets samverkan med Film Capital
Stockholms och Film på Gotlands verksamheter har förtydligats.
Den sista meningen gällande samverkan med Inspiration Gotland har ersatts av ett
stycke om att bolaget istället ska samverka med Region Gotland för att aktivt ta
tillvara på de kommunikativa möjligheter som skapas på eftermarknaden av
produktioner. Ett tillägg har även gjorts för att bredda och få in hela
attraktionskraftsbegreppet i sammanhanget.
Uppföljning och redovisning
Avsnittet har förkortats något men innebörden är den samma.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv Gotlands Filmfond AB - 2020-2023
Filmstrategi för Gotland 2018-2023
Ägardirektiv Gotlands Filmfond AB – 2014-2016
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF – Hållbar Tillväxt
Gotlands Filmfond AB
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1. Inledning
Idag har mycket av det skrivna ordet ersatts av rörliga bilder som kommunikationsform i
takt med att vårt samhälle blivit digitaliserat. Det innebär att film och rörlig bild kommer
att spela en allt större roll i våra liv under lång tid framöver. Men det innebär också att det
blir allt viktigare att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med filmfrågor och för
vad filmen kan bidra med till Gotland.
Ett fortsatt strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den regionala utvecklingen. Gotlands filmstrategi 2018-2023 är det viktigaste redskapet för att få filmen att
bidra till Gotlands utveckling utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Arbetet med filmstrategin har föregåtts av en bakgrundsanalys och en kartläggning av de
filmrelaterade verksamheterna på ön. Dessa ligger till grund för de mål och strategiska prioriteringar som presenteras i denna strategi.
1.1 Bakgrund

I ett av målen för den regionala kulturplanen 2017-2020, står att läsa: Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela
landet och även nå utanför landets gränser.
Filmen på Gotland är rik både till omfång och innehåll och skapar tillväxt, stärker Gotlands
attraktionskraft och bidrar till ett gott demokratiskt samhälle. Gotland har under många år
satsat på filmen men för att de olika filmrelaterade verksamheterna ska kunna bidra till en
gemensam vision för filmen behövs strategisk analys och långsiktighet.
Medielandskapet utvecklas och förändras i snabb takt, givet den större samhällsrörelsen
mot mediekonvergens1 är det en rimlig tanke att filmen kommer att påverkas och förändras
i riktningar som idag är svåra att överblicka. Detta ställer höga krav på spetskunskap hos
dem som arbetar med filmen som strategiskt verktyg för samhällsutveckling. På många håll
har man insett filmens och filmproduktionens värde för regional utveckling. Därför blir det
allt viktigare med långsiktighet, professionalism och samverkan mellan olika filmaktiviteter
för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig plats för filmskapande.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens satsningar
på film och säkerställer att de olika satsningarna samverkar, att Gotland behåller sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt flyttar fram sina positioner internationellt.
1.2 Avgränsning och definition

I denna strategi används begreppet film för ett genomtänkt berättande i rörliga bilder oavsett visningsfönster.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 är ett övergripande dokument med långsiktiga mål som
pekar ut en riktning för Gotlands filmpolitik. Strategin ska antas i Regionfullmäktige och
sedan ligga till grund för en handlingsplan som omsätter de övergripande målsättningarna
till verksamhet. I samband med att en ny kulturplan för Region Gotland kommer 2020 ska
filmstrategin uppdateras så att de fortsatt korrelerar.

1med

mediekonvergens menas olika former av likriktning och sammanslagning av olika medier.
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1.3 Målgrupp

Filmstrategin för Gotland berör alla som lever, bor och verkar på ön. Målgrupp är även
offentlig verksamhet, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer inom
filmrelaterad verksamhet, nationellt och internationellt.

2. Filmstrategins syfte
Syftet med denna strategi är att definiera en gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition så att Gotlands utveckling stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Filmen kan, i likhet med andra konstformer, hjälpa människor att förstå sig själva och tolka
sin omgivning. Både filmkonsumtion och filmskapande kan bidra till välbefinnande och
samhörighet oavsett bakgrund, personliga egenskaper eller grupptillhörighet. Horisontella
perspektiv är därför viktiga i allt filmarbete. Gotland kan, trots sitt geografiska läge, erbjuda
människor att delta i ett modernt samhällsbygge där filmen bygger en kollektiv identitet.
Den stärker gotlänningens självbild och omvärldens bild av vad Gotland och gotlänningen
är.
Filmsamarbeten med olika aktörer med geografisk spridning nationellt och internationellt
skapar långsiktighet och hållbarhet.
Filmen är viktig som en ekonomisk tillväxtfaktor för ön, inte bara på grund av de direkta
ekonomiska effekterna utan även för att det stärker öns status som kreativt nav.

3. Strategins mål för filmen på Gotland 2023
2023 präglas filmverksamheten på Gotland av samverkan mellan filmaktörer, filmkulturella
mötesplatser, civilsamhälle och näringsliv.
2023 är filmen en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och
verkar på Gotland.
2023 har Gotland tack vare sin unika geografiska position utvecklat internationella samarbeten med andra filmaktörer i Östersjöregionen men även aktörer i övriga världen.
2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion. Gotland
som inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.
2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av Folkhögskolan i Fårösund.

4. Fokusområden
Som en del av arbetet med filmstrategin har fem fokusområden av strategisk betydelse
identifierats och kartlagts. Dessa ligger till grund för analysen av Gotlands samlade filmrelaterade verksamhet som följer i de strategiska prioriteringarna.
De utpekade områdena är: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning, Tillväxt & Attraktionskraft
och Utveckling av filmmediet.
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4.1 Filmproduktion

Med filmproduktion avses såväl professionell filmproduktion, semi-professionell produktion som talangutveckling av filmskapare.
Professionell filminspelning är en viktig del av den regionala utvecklingen på ön. Alla insatser för filmproduktioner, på olika nivåer, kan utvecklas och samordnas för att regionens
satsningar ska göra största möjliga nytta.
4.2 Filmkultur

Med filmkultur avses det filmkulturella arvet och medborgarnas rätt att ta del av och förstå
film som konstform, samhällsbyggare och demokrativerktyg.
Gotland har ett filmkulturellt arv som är inspirerande och av intresse både för gotlänningar
och för besökare från hela världen. Filmen speglar dåtid, samtid och framtid. Därmed är
såväl filmarv som ny film en utgångspunkt för det demokratiska samhället. Möjlighet att se
film tillsammans och delta i filmkulturella evenemang över hela ön gör Gotland till en mer
attraktiv plats att leva och verka på om filmarvet förvaltas och tillgängliggörs.
4.3 Utbildning

Med utbildning avses insatser för att höja kunskapsnivån inom filmområdet och ge verktyg
för eget skapande.
Gotland har ett utbildningsutbud inom filmområdet som löper från grundskola till eftergymnasial nivå. Det bedrivs också utbildningsinsatser av mer specifik och riktad karaktär
från amatör, barn och unga till professionella. Utbildning bidrar till öns kompetensförsörjning inom området och säkerställer mediekompetens hos befolkningen.
4.4 Tillväxt och attraktionskraft

Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade2 effekterna som
filmrelaterad verksamhet har på det lokala näringslivet. Det kan till exempel handla om alla
de varor och tjänster som en filmproduktion konsumerar och den turism som genereras
direkt av filmarvet.
Filmen bidrar också till fotspårsturism och nya reseanledningar året runt. De långsiktiga
effekterna av detta är svåra att beräkna men filmrelaterad verksamhet stärker Gotlands attraktionskraft både för besökare och de som vill leva och verka på ön.
4.5 Utveckling av filmmediet

Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovation på området och samverkan med olika aktörer.
På Gotland finns erfarenhet av att arbeta med innovativa utvecklingsprojekt. Ön kan fortsätta att utnyttja sin geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar filmmediet och för samman branscher och kreatörer från olika discipliner.

direkta effekter är den konsumtion som uppstår vid filmrelaterad verksamhet i form av tex catering, transporter och evenemangsbiljetter. De indirekta effekterna är den spridningseffekt som uppstår till följd av filmrelaterade verksamhet bland underleverantörer som tex
råvaror och drivmedel. De inducerade effekterna är de spridningseffekter som uppkommer på grund av ökad inkomst i regionen som
invånarna spenderar i regionen.

2

5
! (!6)

Region Gotland
Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023

5. Strategiska prioriteringar 2018 - 2023
För att nå filmstrategins mål är tre områden särskilt prioriterade.
5.1 Satsning på professionell filmproduktion på Gotland.

Filmproduktion på Gotland bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, gynnar korsbefruktning mellan olika konstarter och stärker varumärket Gotland. Det gör även Gotland
attraktivt och spännande utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Filmproduktion bidrar med
inspiration och framtidstro, det är roligare att bo på en plats där det händer spännande saker. Förutom direkt ekonomisk tillväxt verkar filmproduktion kompetenshöjande för övrig
näring på ön, många kommer att bidra till filminspelningar inom ramen för helt andra
branscher.
5.2 Ökad satsning på semi-professionell produktion och talangutveckling.

Det är viktigt för unga människor på Gotland att se att det finns en möjlighet att utvecklas
konstnärligt på ön. Genom att stärka den semi-professionella produktionen och talangutveckling stärks länken mellan de olika produktionsnivåerna i den regionala filmen. En tydlig
trappa från semi-professionell nivå via talangutveckling mot professionell nivå bidrar till att
säkerställa och bibehålla filmkompetensen på ön.
5.3 Stärkt samverkan mellan de olika filmverksamheterna.

Filmen på Gotland ska präglas av synlighet, öppenhet och samverkan med civilsamhälle
och näringsliv. Det är avgörande för förankring och synliggörande av filmverksamheterna
såväl till de egna medborgarna som till omvärlden. Alla regionala filmsatsningar ska hänga
ihop och berika varandra. Därför måste en samverkan formaliseras och en samlande strategisk funktion skapas för att få största möjliga utväxling av regionens insatser. För att de olika filmverksamheterna ska kunna utvecklas var för sig och tillsammans behövs långsiktighet och flexibilitet i prioriteringar.
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ÄGARDIREKTIV

Gotlands Filmfond AB - 2014-2016
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av
gällande bolagsordning och det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid
årsstämma under första delen av år 2014.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är stärka varumärket Gotland som en kulturproducerande plats att
bo, leva och verka på.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att filmproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering, tillgängliggörande
och möjliggörande.
Bolaget ska fungera som en part i Filmkluster Fårösund, för att stärka den kontext i
vilken filmproduktion på Gotland sker.
Bolaget värdegrund i består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en
sund ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd,
innovativitet och kvalitet.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:

-

Minst 2 filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
Minst l talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.

2013-12-12

4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera
eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även
om möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även stödja talanger med medel till
projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna i skriftlig rapport i av ägarna efterfrågat
format.

Detta avtal har upprättas i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.

ZO
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Bilaga - Bolagets roll i Filmkluster Fårösund
Bolagets båda ägare har också andra roller i Filmkluster Fårösund, vars
verksamhetsdelar och samspel mellan dessa åskådliggörs i bilden nedan.
Utbildning

Region Gotland har flera roller och ansvaret för dessa är fördelade på dessa olika
förvaltningar:
Region Gotlands gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, i Fårösund
företrätt av Folkhögskolan på Gotland, benämns nedan endast
Folkhögskolan.
Region Gotlands kultur- och fritidsförvaltning, i Fårösund företrätt av Film på
Gotland, benämns nedan endast Film på Gotland.
Region Gotland ledningskontor benämns nedan ledningskontoret.

Verksamhetsdelar och ansvar
Utbildning - Folkhögskolan på Gotland är huvudaktör.
Talangutvecklig - Film på Gotland och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är
huvudaktörer med visst stöd av Almi Företagspartner Gotland AB och Science Park
Gotland.
Produktion - Bolaget och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är huvudaktörer med
stöd av Film på Gotland.

Styrning av Filmkluster Fårösund

Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund. För att hålla ihop arbetet så har det organiserats enligt nedan. En
styrgrupp med representanter för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret leder och sätter ramar för
arbetet. Bolaget utser en representant i arbetsgruppen, som är den operativt
arbetande gruppen tillsammans med projektledaren när det gäller Filmkluster
Fårösund med uppgiften att tillsammans samordna de olika verksamheterna inom
Filmkluster Fårösund inom ramen för givna direktiv.

2013-12-12

Styrgrupp
Filmkluster
Fårösund

Projektledare
:

itmk!uster Fårsunc

Arbetsgruppen
Filmkluster
Fårösund

Gemensamt utvecklingsprojekt
Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund och är således också huvudman för det gemensamma
utvecklingsprojektet, l detta projekt anställs projektledaren för Filmkluster Fårösund, l
projektet ingår även marknadsföring av konceptet Filmkluster Fårösund som plats för
utbildning samt aktiviteter för att attrahera och i viss omfattning genomföra nya
utbildningar/seminarier.

Filmstudion Kustateljén

Folkhögskolan på Gotland har operativt ansvar för studion. Bolaget och Film på
Gotland blockhyr delar av studion under projektperioden, Bolaget med 500 000 kr
per år och kultur- och fritidsförvaltningen med 200 000 kr per år. Folkhögskolan i
Fårösund ska tillsammans med övriga intressenter ta fram en policy för fördelning av
studiotid, där proportionerlig hyresandel styr nyttjande- och/eller företrädesrätt.
Bolaget kan genom detta använda upplåtelse av studion som insats i
filmproduktioner. Region Gotlands ledningskontor bistår med personella resurser som
får uppdrag att ansvara rådgivning och sakkunskap gällande infrastrukturella frågor
så som lokalanpassningar i studion.

ÄGARDIREKTIV
Gotlands Filmfond AB – 2020-2023
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och Film Capital
Stockholm AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och
det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid årsstämma
under första delen av år 2020.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och dramaproduktion på Gotland och i möjligaste mån
i filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till
mediainducerad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på
och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå utpekade mål i enlighet
med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och dramaproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Bolaget ska fungera som en part i genomförandet av handlingsplanen för Filmstrategi
Gotland 2018 - 2023, för att stärka den kontext i vilken film- och dramaproduktion på Gotland
sker.
Bolagets värdegrund består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en sund
ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd, innovationskraft och
kvalitet. Jämställdhet, mångfald och miljömässig hållbarhet ska vägas in i
produktionsbesluten.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
-

Två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.

4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera eller på
annat sätt få utvalda film- och dramaproduktioner att spelas in på Gotland, och då även om
möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även sträva efter att finansiera talanger/bolag

med medel till utveckling inför presumtiva produktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Film Capital Stockholm ABs investeringsmedel för
att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och därigenom öka möjligheterna att
få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med Film Capital Stockholms och Film på Gotlands
verksamheter gällande filmkommission, utvecklingsinsatser i produktion och visningarna av
de aktuella filmerna på Gotland.
Bolaget skall i samverkan med Region Gotland aktivt ta tillvara på de kommunikativa
möjligheter som skapas på eftermarknaden av produktioner. Detta för att skapa kännedom
och stärka bilden av Gotland som en kreativ och attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka
på.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna skriftligen.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till
bolaget.

Visby
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Film Capital Stockholm AB

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Styrelseordförande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1383
20 december 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ny avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikordningsplan inrättas.
Sammanfattning

På uppdrag av teknikförvaltningens ledning gjordes 2019 en genomlysning av
grävtillstånd inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga
roller, ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för
grävtillstånd. En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd
skulle göras om till en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan
kommer att innehålla följande:
•Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan.
•Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd.
•Sanktionsavgifter för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att införa en extern taxa som
beslutas av regionfullmäktige. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan är
vanligt i andra kommuner. Genom att göra en extern taxa blir den mer transparent
och tydlig mot medborgarna på Gotland.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-11-27, §239
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1383

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 239

TN § 239

Taxa grävtillstånd 2020

TN 2019/3242
TN AU § 202

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny avgiftstaxa
för grävtillstånd och trafikanordningsplan.

På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•

Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.

•

Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.

•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 239

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att utveckla tjänsteskrivelsen med förtydligande i
tre perspektiven.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3242
22 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny
avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan.
Finansiering av driftkostnader med 670 000 kr sker genom avgifter.

•

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•
Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
•
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket
påverkar barn- och genusperspektivet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid
ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska
sökande betala avgifter enligt denna taxa.
Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via
regionens E-tjänst.
Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som
mätmånad.

Trafikanordningsplan – TA-plan
En TA- plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken,
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete
eller en markupplåtelse. En ansökan med TA-plan måste skickas in när
verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik/gångtrafikant på
något sätt.
Aktivitet
Handläggning av ansökan

Skyndsam handläggning

Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa tillstånd
Förlängning av tillstånd
Avslag
Generell TA-plan
Digitaliseringsavgift

Pris, kr
1 500

3 000

1 500
1 000
1 500
350
5 000/år
1 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften
innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra trafikanordningen.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra
trafikanordningen.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om –
TA-plan.
Medges endast i enstaka fall.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Grävtillstånd
Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.

Aktivitet
Handläggning

Skyndsam handläggning

Pris, kr
1 500

3 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan om
grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har
sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra arbetet.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Aktivitet
Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa
Förlängning
Avslag

Pris, kr
1 500
1 000
1 500
350

Digitaliseringsavgift

1 000

Kommentar
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a vecka.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om
grävtillstånd.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit
digitalt.

Sanktionsavgifter
Överträdelse
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd
handläggningsavgift.
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en
förhöjd handläggningsavgift.
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända
tiden för arbetet utgått.
Om utmärkningsansvarig saknas.

Avgift, kr

Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan.
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TAplan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och
personal. Om ett av kraven inte efterlevs debiteras
sanktionsavgift.
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller
är bristfälliga.
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel
förekommer.
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg
eller visar tydligt bristande kompetens.

15 000 kr
15 000 kr
3 000 kr/vecka
3 000 kr/dygn
10 000
20 000

5 000
4 000 kr/person
4 000 kr/person

När regionen själva utför återställning av gata eller mark gäller följande
priser mot kund:
Arbete
Gatsten yta < 10

m2

Gatsten yta > 10 m2

Anm.
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten

Gatsten yta < 5 m2
Gatsten yta < 5 m2
Asfaltbetong på körbana
Asfaltbetong på gång-och cykelbana
Ny beläggning (< 3 år)
50 % påslag på återställningskostnaden
Oljegrus på körbana
Indränkt makadam på körbana
Gräsyta yta < 100 m2
Gräsyta yta > 100 m2
Planteringsyta
Smal
Kantsten
Bred/Ramsten
Ränndalar 1 sten
Etablering endast vid stensättning

Objekt inom 200 m räknas som ett objekt

Pris
1 361 kr/m2
1 258 kr/m2
1 259 kr/m2
1 146 kr/m2
7 859 kr/objekt
7 344 kr/objekt
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
117 kr/m2
93 kr/m2
verklig kostnad
767 kr/löpmeter
1 074 kr/löpmeter
421 kr/löpmeter
1 054 kr/objekt
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Arbete
Sortering sten (se nedan)

Anm.

Pris
511 kr/m2

Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%

Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta
gäller vid all stensättning. Stenen ska vara sorterad från övrigt material av
schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 511 kr/m2. Vid
sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje
enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida
sättningar.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/118
27 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Begäran för vattenhushållning vid
slurryproduktion
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 750 000 kronor för anläggande av
reningsverk vid Roma avfallsanläggning. Anslaget finansieras via
investeringsbidrag från Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Teknikförvaltningen planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Projektet ska genomföras mellan den
15 oktober 2019 och fram till den 30 september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824. Omdisponeringen är en del i
finansieringen av projektet som beräknas kosta 1 500 000 kronor totalt.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer tekniska nämndens begäran om
bruttofinansiering. Investeringsbidrag från Länsstyrelsen är ett statligt bidrag och får
matchas mot investeringsanläggningen.
Beslutsunderlag

TN 2019-12-18, §285
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 285

TN § 285

Begäran om tilläggsanslag för
vattenhushållning vid slurryproduktion

TN 2019/3675
TN AU § 245

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000 kronor för
anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag för
finansiering av projektets genomförande.

Teknikförvaltningens planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Den totala utgiften är beräknad till
1 500 000 kronor, Dnr 539-3371-2019.
Projektet ska genomföras mellan den 15 oktober 2019 och fram till den 30
september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824, omdisponeringen är en del i
finansiering av detta investeringsprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalutgiften kommer att uppgå till 1 500 000
kronor vilket innebär att tilläggsanslag behövs med 750 000 kronor. Finansiering sker
via statligt investeringsbidrag från länsstyrelsen med 750 000 kronor
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, vilket är en del i finansiering i detta investeringsprojekt. Några ytterligare
kommunala investeringsanslag kommer inte att behövas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär ökad attraktion för studiebesök då
Roma avfallsanläggning tar emot besök av all åldrar och genus och anläggningen blir
ett bättre exempel på hur avfall blir till resurs.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 285

Landsbygdsperspektiv – Beslutet innebär att investeringarna på Roma
avfallsanläggning ytterligare kan öka anläggningens och Romas attraktionskraft som
ett studiebesöksmål med hållbarhet och kretslopp i fokus.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär sänkta driftskostnader för
anläggningen, främst genom minskad dricksvattenförbrukning och färre transporter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000 kronor för
anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning. Medel tilldelas från av
Länsstyrelsen beviljat investeringsbidrag.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag för
finansiering av projektets genomförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3675
22 november 2019

Fredrika Kraft

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för vattenhushållning vid
slurryproduktion
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000
kronor för anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag
för finansiering av projektets genomförande.

•

Sammanfattning

Teknikförvaltningens planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Den totala utgiften är beräknad till
1 500 000 kronor, Dnr 539-3371-2019.
Projektet ska genomföras mellan den 15 oktober 2019 och fram till den 30
september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824, omdisponeringen är en del i
finansiering av detta investeringsprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalutgiften kommer att uppgå till 1 500 000
kronor vilket innebär att tilläggsanslag behövs med 750 000 kronor. Finansiering sker
via statligt investeringsbidrag från länsstyrelsen med 750 000 kronor
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3675

I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, vilket är en del i finansiering i detta investeringsprojekt. Några ytterligare
kommunala investeringsanslag kommer inte att behövas.
Beslutet innebär ökad attraktion för studiebesök då
Roma avfallsanläggning tar emot besök av all åldrar och genus och anläggningen blir
ett bättre exempel på hur avfall blir till resurs.

Barn- och genusperspektiv –

Landsbygdsperspektiv – Beslutet innebär att investeringarna på Roma
avfallsanläggning ytterligare kan öka anläggningens och Romas attraktionskraft som
ett studiebesöksmål med hållbarhet och kretslopp i fokus.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet

innebär sänkta driftskostnader för
anläggningen, främst genom minskad dricksvattenförbrukning och färre transporter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1433
27 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 21 mnkr
för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 mnkr.

Förslag för beslut i regionstyrelsen



Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal
beslutas ske i samband med budgetberedningen.

Sammanfattning

Region Gotland har från och med 2020-01-01 ett nytt avtal om remitterad vård med
Region Stockholm inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam
sjukvårdsregion. Detta ersätter tidigare avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
och Karolinska sjukhuset.
Inom Region Stockholm pågår en omstrukturering av vården ut i enklare vårdformer
och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska sjukhuset.
Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en minskad
vårdproduktion. Det, tillsammans med de omfattande investeringarna som är
genomförda och som fortfarande pågår, leder till att kostnaden per producerad vård
blir högre. Utöver detta påverkas också kostnadsökningen av att Gotland lyckats
förhandla ner priserna i tidigare avtalet under flera år, vilket Stockholm nu vill
återställa till ett grundläge som är faktisk självkostnad.
Enligt det avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region
Gotland och i Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den
remitterade vården cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har
utrymme för inom befintlig budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar
cirka 1 miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Beskedet om avgiftshöjningen
kom Gotland till del i november 2019.
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RS 2019/1433

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
tilläggsanslag för ökade priser för remitterad vård samt avgiftshöjning för premien i
LÖF. Då inte någon del var känd vid budgetavstämningen i oktober 2019 hade
regionfullmäktige vid budgetbeslutet i november inte möjlighet att besluta om
eventuellt budgettillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden utan beslutade att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för
utomlänsvården efter avslutad förhandling (RF 2019-11-18, § 281).
Effekten av budgettillskottet är att verksamhetens nettokostnad för 2020 blir 5 416
mnkr och att regionens budgetresultat minskar från beslutade 120 mnkr till 99 mnkr.
Det innebär att budgetresultatet är 1,8 procent av nettokostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär även att regionstyrelsen vid budgetberedningen
ska ta hänsyn till ökade priser inom utomlänsvården i samband med kompensation
av ökade kostnader kopplade till externa avtal. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att den frågan hänskjuts till budgetberedningen och inte beslutas nu. Anledningen är
att frågan behöver genomlysas ur flera perspektiv.
Beslutsunderlag

HSN 2019-12-12, §134

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-12

HSN § 134

HSN § 134

Begäran om kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader

HSN 2019/581
HSN-AU § 156

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Begära av Regionfullmäktige tillskott i budget 2020, 20 miljoner för ökade
kostnader inom utomlänsvården samt ytterligare 1 miljon för höjd avgift gällande
LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
• Begära av Regionstyrelsen att vid budgetberedning också ta hänsyn till ökade priser
inom utomlänsvården i samband med kompensation av ökade kostnader
kopplade till externa avtal.

Region Gotland remitterar varje år vård som av olika skäl inte kan eller ska utföras på
Gotland. Tidigare har hälso- och sjukvården slutit avtal med Karolinska sjukhuset
ensamt. Nuvarande avtal avslutas 2019-12-31. Inför nytt avtal som ska gälla från
2020-01-01 har ambitionen varit att sluta ett avtal med Region Stockholm, inte enbart
Karolinska, inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam sjukvårdsregion. Så har också gjorts.
Inom Region Stockholm pågår samtidigt en omstrukturering av vården ut i enklare
vårdformer och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska
sjukhuset. Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en
minskad vårdproduktion och har så redan idag jämfört med tidigare. Det tillsammans
med de omfattande investeringarna som är genomförda och som fortfarande pågår
leder till att kostnaden per producerad vård blir högre. Utöver detta påverkas också
kostnadsökningen av att Gotland lyckats förhandla ner priserna i tidigare avtalet
under flera år, vilket Stockholm nu vill återställa till ett grundläge som är faktisk
självkostnad.
I diskussionerna har parterna dock enats om en rabatt för Gotland på 12,6 procent
för vård remitterad till Karolinska sjukhuset under 2020, vilket likställer priset för
vården på Karolinska med priserna för övriga akutsjukhusen i Stockholm. Enligt det
avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region Gotland och i
Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den remitterade vården
cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har utrymme för inom
befintlig budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar
cirka 1 miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Beskedet om avgiftshöjningen
kom Gotland till del i november 2019.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-12

Protokollsutdrag
HSN § 134

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att Regionfullmäktige tilldelar nämnden
ett budgettillskott om 21 miljoner i budgetramen inför budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som de nya priserna för
remitterad vård i Stockholm kommer att generera, eller den avgiftshöjning som LÖF
aviserat, inte ryms inom den budgetram som nämnden är tilldelad. Nämnden har
redan sedan tidigare stora utmaningar att nå en verksamhet i ekonomisk balans med
beslutad budgetram för 2020. Förvaltningens bedömning är också att dialogen med
Stockholm har nått så långt som det är möjligt i diskussionerna om rimligheten i
prissättningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 156
Då ökade kostnader för avtal samt för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(LÖF) har aviserats inför 2020 behöver hälso- och sjukvårdsnämnden begära
kostnadstäckning hos regionfullmäktige.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till
nämnden i december med ett underlag med begäran om kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader samt ökade kostnader för LÖF, Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, inför 2020.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden i december med ett underlag med begäran om
kostnadstäckning för ökade avtalskostnader samt ökade kostnader för LÖF,
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, inför 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2019
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/581
3 december 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om kostnadstäckning för ökade avtalskostnader
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:


Begära av Regionfullmäktige tillskott i budget 2020, 20 miljoner för ökade
kostnader inom utomlänsvården samt ytterligare 1 miljon för höjd avgift
gällande LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.



Begära av Regionstyrelsen att vid budgetberedning också ta hänsyn till ökade
priser inom utomlänsvården i samband med kompensation av ökade
kostnader kopplade till externa avtal.

Sammanfattning

Region Gotland remitterar varje år vård som av olika skäl inte kan eller ska utföras på
Gotland. Tidigare har hälso- och sjukvården slutit avtal med Karolinska sjukhuset
ensamt. Nuvarande avtal avslutas 2019-12-31. Inför nytt avtal som ska gälla från
2020-01-01 har ambitionen varit att sluta ett avtal med Region Stockholm, inte enbart
Karolinska, inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam sjukvårdsregion. Så har också gjorts.
Inom Region Stockholm pågår samtidigt en omstrukturering av vården ut i enklare
vårdformer och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska
sjukhuset. Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en
minskad vårdproduktion och har så redan idag jämfört med tidigare. Det tillsammans
med de omfattande investeringarna som är genomförda och som fortfarande pågår
leder till att kostnaden per producerad vård blir högre. Utöver detta påverkas också
kostnadsökningen av att Gotland lyckats förhandla ner priserna i tidigare avtalet
under flera år, vilket Stockholm nu vill återställa till ett grundläge som är faktisk
självkostnad.
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Tjänsteskrivelse
HSN 2019/581

I diskussionerna har parterna dock enats om en rabatt för Gotland på 12,6 procent
för vård remitterad till Karolinska sjukhuset under 2020, vilket likställer priset för
vården på Karolinska med priserna för övriga akutsjukhusen i Stockholm. Enligt det
avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region Gotland och i
Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den remitterade vården ca
20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har utrymme för inom befintlig
budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar ca 1
miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger LÖF. Beskedet
om avgiftshöjningen kom Gotland till del i november 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att Regionfullmäktige tilldelar nämnden
ett budgettillskott om 21 miljoner i budgetramen inför budgetåret 2020.
Ärendebeskrivning

Sedan flera år har hälso- och sjukvården haft ett avtal med Karolinska Sjukhuset
gällande köp av remitterad vård, köp av konsulttjänster mm. Avtalet kommer av ett
mångårigt samarbete. Nuvarande avtal upphör att gälla 2019-12-31 och har då varat i
tre år. Den korta avtalsperioden beror på att Stockholm, vid avtalets tecknande, var
inne i ett omstruktureringsarbete för vården i Stockholm med utgångspunkt från
bland annat planerna bakom Nya Karolinska Sjukhuset. Den högspecialiserade
vården ska koncentreras till Karolinska Solna och icke högspecialiserad vård ska
flyttas ut till övriga akutsjukhus, övriga vårdaktörer inom vårdval, primärvård osv,
varför vare sig Karolinska eller hälso- och sjukvården på Gotland var beredda på att
gå in i ett längre avtal.
I samband med den omstrukturering av sjukvården i Stockholm som pågår har också
behovet av stora investeringar i form av om- och tillbyggnationer vid de olika
sjukhusen varit nödvändiga.
Omstruktureringen av vården tillsammans med de stora investeringarna som är
gjorda och som kommer att fortsätta innebär att den högspecialiserade vården på
framförallt Karolinska får en betydligt högre självkostnad än tidigare.
Redan inför 2019 aviserade Stockholm att självkostnaden för vården på akutsjukhusen ökade markant. Till viss del berodde detta även på att vissa kostnader, i form
av overheadkostnader, enligt nationella principer för självkostnadsberäkningar ska
ingå, vilket de inte gjort tidigare.
I förhandlingar med Karolinska lyckades ändå hälso- och sjukvårdsförvaltningen
förhandla bort pålägget av overhead, samt förhandla bort delar av de beräknat ökade
självkostnaderna så att de inte ingick i prissättningen till Gotland. Eftersom
förhandlingar pågått varje år under de tre år som avtalet löpt så blev skillnaden
mellan faktiskt självkostnad och det pris som Gotland betalt, allt större. När regioner
köper vård av varandra är annars självkostnaden ett utgångsläge.
I det avtal som nu beslutats kommer såldes de kraftiga prisökningarna av fler
aspekter:


Tidigare förhandlingar gällande overheadkostnader och andra rabatter
kopplade till Karolinska sjukhuset som nu upphör.



De ökade kostnader som de stora investeringar som genomförts och
fortfarande pågår inom Region Stockholm genererar.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland



Tjänsteskrivelse
HSN 2019/581

Den omstrukturering av vården inom Region Stockholm där vård flyttas ut
från såväl Karolinska sjukhuset som de andra akutsjukhusen ut i enklare
vårdformer. Detta innebär att den vård som ändå ska bedrivas på Karolinska
sjukhuset och de övriga akutsjukhusen får en högre självkostnad och blir
därmed också dyrare för köpare.

Den största andelen av den vård som Gotland remitterar är högspecialiserad vård.
Den första bedömningen som gjordes under hösten 2019 utifrån beräknade
självkostnader på akutsjukhusen i Stockholm var att kostnadsökningen för Gotland
skulle bli ca 27 miljoner, vid oförändrat behov av remittering.
Akutsjukhusen i Stockholm, exklusive Karolinska, har självkostnader som är i
ungefär samma nivå, medan självkostnaderna för Karolinska är betydligt högre än de
andra sjukhusen. Självkostnaderna och därmed priserna vid andra akutsjukhus runt
om i landet är inte generellt lägre än vid akutsjukhusen i Stockholm, exklusive
Karolinska. Stockholms ingång i avtalet inför 2020 har varit att inga rabatter ges till
Gotland, utan att det är självkostnad som gäller.
Under diskussionerna så har avtalet till slut landat i att Gotland får en rabatt 2020 för
köpt vård på Karolinska med 12,6 procent, vilket gör att priserna för Karolinska
jämställs med priserna på övriga akutsjukhusen i Stockholm. Bedömningen av
kostnadsökningen för 2020 blir då istället ca 20 miljoner.
Signalerna från Stockholm är att denna rabatt ska fasas ut inom ett par år. Något
sådant är dock ännu inte inskrivet i avtalet utan nya diskussioner kring prissättning
kommer att ske även inför 2021. Däremot har vården på Karolinska i grunden högre
självkostnader än vården på övriga akutsjukhus i Stockholm varför bedömningen på
sikt är att det kommer att vara dyrare att remittera till Karolinska än till övriga
sjukhus. Därav har de remitterande verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu har i uppdrag att se över om det finns vård som idag remitteras till
Karolinska som kan flyttas över till något av de andra sjukhusen. Viss sådan
förflyttning är redan gjord under 2018-2019. Dock måste hänsyn tas till eventuella
andra merkostnader för sådan förflyttning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begärde i Strategisk plan och budget ersättning med
15 miljoner i för kompensation bedömd kostnadsökning gällande utomlänsvården.
Någon kompensation för detta tillsköts inte nämnden i budgetbeslutet. Inför
budgetavstämningen i oktober gjorde hälso- och sjukvårdsnämnden en skrivelse där
farhågorna om kraftigt ökade kostnader för utomlänsvården framkom.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte utrymme i den beslutade budgetramen att
också inrymma en kostnadsökning för utomlänsvården med 20 miljoner. Nämnden
bedömer också att processen gällande prissättningen gällande köpt vård i Stockholm
har nått så långt som är möjligt. Därav begär hälso- och sjukvårdsnämnden ett
tillskott i budgetramen för 2020 med 20 miljoner för utomlänsvården.
Ytterligare en kostnadsökning utom nämndens kontroll är avgiften till LÖF,
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Avgiften höjdes redan inför 2019, och
inför 2020 meddelar nu LÖF att avgiften höjs med ytterligare ca 12 procent. Detta
innebär för hälso- och sjukvårdsnämnden en avgiftshöjning med ca 1 miljon kronor.
Även för detta begär nämnden ett tillskott i budgetramen för 2020.
Totalt begär således hälso- och sjukvårdsnämnden ett tillskott i budgetramen inför
2020 med 21 miljoner kronor.

3 (4)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/581

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som de nya priserna för
remitterad vård i Stockholm kommer att generera, eller den avgiftshöjning som LÖF
aviserat, inte ryms inom den budgetram som nämnden är tilldelad. Nämnden har
redan sedan tidigare stora utmaningar att nå en verksamhet i ekonomisk balans med
beslutad budgetram för 2020. Förvaltningens bedömning är också att dialogen med
Stockholm har nått så långt som det är möjligt i diskussionerna om rimligheten i
prissättningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1426
31 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av väg enligt
detaljplan
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för anläggande av väg med 3 000 tkr.
Anslaget finansieras via regionens Eget kapital.



Begäran om anslag för kapitalkostnader avslås. Tekniska nämnden uppmanas att
ta med frågan i sin strategiska plan för kommande period som hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.

Sammanfattning

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
Beslutet ligger inom regionstyrelsens mandat för anvisning av medel ur eget kapital
enligt RF 2019-11-18, § 282.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår, efter avstämning med teknikförvaltningen, att
tilläggsanslaget för investeringen ska beviljas. Ärendet avser en gammal detaljplan
som inte blivit genomförd. Då förskolan i området nu ansökt om permanent bygglov
behöver ombyggnationen genomföras.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
skulle finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del
av Hällarna 1:7. Dock finns i dessa medel inte utrymme för att finansiera
ombyggnationen av vägen.
Avseende tilläggsanslag för kapitalkostnader på driften föreslår
regionstyrelseförvaltningen avslag. Dels uppstår inte kostnaden förrän tidigast under
2021, dels ska kapitalkostnaderna avstämmas utifrån en helhetsbild för nämndens
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1426

skattefinansierade verksamhet, inte projekt för projekt. Tekniska nämnden bör göra
en sådan översyn i sin strategiska plan så att ärendet går in i den ordinarie
budgetprocessen.
Beslutsunderlag

TN 2019-12-18, § 284

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 284

TN § 284

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av
väg enligt detaljplan

TN 2019/3673
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för investeringsutgifter för
ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7,
med totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader med totalt
135 000 kr (kapitalkostnader).
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
ska finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del av
Hällarna 1:7.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras förombyggnad av
Visborgsgatan enligt detaljplan för Visby, Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000
kr. Tilläggsanslag erfordras för de driftkostnader som blir konsekvensen av
investeringen med 135 000 kr. (Kapitalkostnaderna).
I genomförandebeskrivningen för Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 beskrivs att
kommunen kommer ha kostnader för omläggning av gata och att intäkterna för
kommunens del är hänförliga till försäljning av mark. I genomförandebeskrivningen
beskrivs också att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid överstiga
kommunens kostnader. För att omläggning av gatan ska kunna genomföras behöver
tekniska nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet. Tas beslutet ökas trafiksäkerheten i korsningen mellan
Visborgsgatan och Gutevägen.
Landsbygdsperspektiv Beslutet innebär inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 284

Ekonomisk konsekvensanalys - Enligt genomförandebeskrivningen för Detaljplan
Visby del av Hällarna 1:7 kommer kommunen ha kostnader för omläggning av gata. I
beskrivningen går även att läsa att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid
överstiga kommunens kostnader. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
teknikförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för investeringsutgifter för
ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, med
totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader med totalt
135 000 kronor (kapitalkostnader).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 – genomförandebeskrivning
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3673
20 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för anläggande av väg enligt detaljplan
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för
investeringsutgifter för ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för
Visby Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader
med totalt 135 000 kr (kapitalkostnader).

Sammanfattning

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
ska finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del av
Hällarna 1:7.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras förombyggnad av
Visborgsgatan enligt detaljplan för Visby, Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000
kr. Tilläggsanslag erfordras för de driftkostnader som blir konsekvensen av
investeringen med 135 000 kr. (Kapitalkostnaderna).
I genomförandebeskrivningen för Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 beskrivs att
kommunen kommer ha kostnader för omläggning av gata och att intäkterna för
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3673

kommunens del är hänförliga till försäljning av mark. I genomförandebeskrivningen
beskrivs också att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid överstiga
kommunens kostnader. För att omläggning av gatan ska kunna genomföras behöver
tekniska nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet. Tas beslutet ökas trafiksäkerheten i korsningen mellan
Visborgsgatan och Gutevägen.
Landsbygdsperspektiv Beslutet

landsbygdsperspektivet.

innebär inga konsekvenser för

Ekonomisk konsekvensanalys - Enligt

genomförandebeskrivningen för Detaljplan
Visby del av Hällarna 1:7 kommer kommunen ha kostnader för omläggning av gata. I
beskrivningen går även att läsa att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid
överstiga kommunens kostnader. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 – genomförandebeskrivning

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/188
20 januari 2020

Åsa Linder

Ändring i exploateringsavtal för Sanda Lekarve 1:84
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner tillägget till exploateringsavtalet för Sanda Lekarve
1:84

Sammanfattning

Till grund för exploateringsavtal som antogs 2008 ligger detaljplan för Sanda Lekarve
1:84. Så när som gatan är detaljplanen nu genomförd. Exploatören önskar ändring av
exploateringsavtalet avseende gatans ytbeläggning. Detta hanteras i förslag till
tilläggsavtal.
Ärendebeskrivning

Ifrågavarande exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen 2008-04-24 (Ks § 85).
Till grund för avtalet ligger detaljplan för Sanda Lekarve 1:84, lagakraftvunnen 200803-18.
Detaljplanen för exploateringsområdet är genomförd förutom gatan som är tänkt att
färdigställas i vår. Exploatören har nu inkommit med begäran om följande ändring i
exploateringsavtalets §4:


ta bort kravet på att gatan ska ytbeläggas med öppen asfalt.

Vanligtvis ställer regionen i sina exploateringsavtal inga krav på vilken typ av slitlager
som används på enskilda vägar. Teknikförvaltningen ser därför inget hinder mot att
ändra skrivelsen att gatan ska beläggas med asfalt.
Ett förslag på tillägg till exploateringsavtalet med ändringar i §4 första stycket har
tagits fram av teknikförvaltningen. Ändringarna medför att dagens krav på gata
uppfylls och att kravet på öppen asfalt tas bort och ersätts med att materialet ska vara
genomsläppligt. Innan tilläggsavtalets undertecknande ska säkerheten i form av en
bankgaranti på 460 000 kronor ha ställts till regionen.

Bilaga 1: Tillägg till exploateringsavtal
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Bilaga 2: Ursprungligt exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark & Stadsmiljö
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TILLÄGG TILL EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Gotlands kommun och Lekarve AB, 556680-5734, nedan kallad
exploatören, träffas härmed följande ändring av exploateringsavtal av den 13/2
och 12/5 2008 rörande del av Gotland Sanda Lekarve 1:84:
Exploateringsavtalet stycke 1 i §4 utgår och ersätts med:
Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av gata
inom exploateringsområdet. Gatorna ska dimensioneras enligt
handboken ”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt
sektion i tätort-gaturum. Gatan ska ha en minsta vägbanebredd om
4 meter. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med hänsyn till
rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda
anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings
AMA 07. Ytbeläggningen på gatan ska utföras med genomsläppligt
material.
Innan avtalets undertecknande av region Gotland ska säkerhet ha ställts enligt
exploateringsavtalets §17.
Avtalet gäller i övrigt på oförändrade villkor.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Åre den

/

2020

För Lekarve AB

……………………………………

Visby den

/

………………………………….

2020

För Region Gotland:

……………………………………

………………………………….

Eva Nypelius

Peter Lindvall

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 20/187
21 januari 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Österby hävning av plan samt exploateringsprojekt
Förslag till beslut

•

•

Regionstyrelsen beslutar att ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde omfattande
utbyggnad av vägar, va m.m. i enlighet med gällande detaljplaner. Medel för detta
finns budgeterat för i exploateringsbudgeten.
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ge i uppdrag till Miljöoch byggnämnden att upphäva nedan föreslagna del av gällande detaljplan STG
531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs av Region Gotland.

Sammanfattning

Mark- och stadsmiljöenheten har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen utrett
och redovisat förutsättningarna för en utbyggnad av Österby industriområde enligt
gällande detaljplan. Det finns i dagsläget en efterfrågan på industrimark i Visby med
omnejd och det är önskvärt att uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och
verksamhetsmark och därmed en snabbare process vid markförfrågningar. Syftet
med uppdraget har varit att klargöra om Österby kan och bör ingå i markreserven för
industri och verksamheter.
Aktuellt område Visby Österby 1:4 ligger ca 3 km öster om Visby centrum och
avgränsas av gällande detaljplan. Området är beläget inom primärt vattenskyddsområde och ägs av Region Gotland.
Att Österby industriområde ligger inom det primära vattenskyddsområdet gör att en
utbyggnad medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av
grundvattenbildningen bland annat som en följd av hårdgjorda ytor. Det är därför
olämpligt att området som helhet byggs ut som industriområde. Eftersom vatten och
avlopp finns tillgängligt inom området möjliggörs däremot en delvis utbyggnad till en
lägre kostnad och utan risk för grundvattenförorening och tillrinningsminskning.
För att möjliggöra en framtida försäljning av industrimark föreslås ett delvis
iordningställande av området enligt markering i karta 1 nedan. Den del av gällande
detaljplan som föreslås hävas är markerad i karta 2 nedan.
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Karta 1: Aktuella områden för utbyggnad samt möjlig försäljning
Kostnaden för att genomföra exploateringsprojektet inklusive utbyggnad av va, gata,
markinlösen, förrättningskostnader, projektering och projektledning budgeteras till
cirka 7,8 miljoner kronor, vilket bedöms balanseras av intäkterna från framtida
markförsäljning.

Karta 2: Del av detaljplan som hävs
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/187

Bedömning

Eftersom ett genomförande av detaljplanen i sin helhet blir både kostsam och
medför föroreningsrisker för grundvattnet samtidigt som det finns en efterfrågan på
industrimark bedöms det lämpligt att delar av gällande plan iordningställs och andra
delar hävs. För de på karta 1 markerade områdena iordningställs infrastruktur såsom
va och vägar för att möjliggöra en framtida försäljning. För område som redovisas på
karta 2 upphävs gällande detaljplan i syfte att skydda grundvattentäkten. Området är
obebyggt och ägs av Region Gotland.
Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten pott för kommande
exploateringsprojekt.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet
uppmärksammas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/299
Datum

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls. Arbetet med en färdplan för klimatneutralitet samordnas med
arbete enligt beslut i RS 2018 § 216 och med andra aktörer inom
regeringsuppdraget ”Energipilot Gotland” samt ny regional utvecklingsstrategi,
RUS.

Sammanfattning

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan inlett arbete
och därför bör bifallas, dock med reservation för att resurser inte finns för att ta fram
en färdplan ända till antagande i regionfullmäktige under innevarande år.
Motionens yrkande är att:

 Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som
ska beslutas av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Sammanfattande bedömning. Motionens förslag är helt i linje med de förslag om mål
och handlingsplan för klimatet som kommit fram under dialogmöten hösten 2019
inför en ny regional utvecklingsstrategi1.
Region Gotland är inte ensam i ansvaret för samordnande insatser inom
klimatarbetet på Gotland, det delas med länsstyrelsen och Energimyndigheten, men
det Region Gotland är ensamma om är den folkvalda beslutande församlingen. Alltså
är det av stort värde att klimatmål och vägen till att nå dem är förankrade genom
beslut i regionfullmäktige.
Till stöd för arbetet finns såväl den färdplan som Energimyndigheten presenterade i
april 20192 och den energi- och klimatstrategi som länsstyrelsen beslutade om 2019. 3
Det finns också flera viktiga aktörer i arbetet och regionen äger endast direkt rådighet
över en liten del av de åtgärder som behövs, men att ha lokal förankring genom
beslut i regionfullmäktige för övergripande mål och åtgärder är av stor vikt.
1
2
3

https://rus.gotland.se/
www.energimyndigheten.se/gotland
Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för Gotland. länsstyrelsen, 2019
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Ärendebeskrivning

Se motionen och sammanfattningen ovan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan inlett arbete
och därför bör bifallas och arbetet samordnas med andra liknande ärenden.
Det finns omfattande lagstiftning som stödjer området, samtidigt som det finns
regelverk som bromsar den önskade utvecklingen inom energi och klimatområdet.
Regelutveckling är ett av de behov som identifierats inom uppdraget Energipilot
Gotland.
Sveriges Klimatlag (2017:720), trädde i kraft 1 januari 2018. Den styr regeringens
klimatpolitiska arbete på nationell nivå. Klimatlagen, 4 §, anger att: Regeringen ska
varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Vidare sägs
i 5 § att: Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan.
Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen
har hållits. Klimatlagen anger också vad både klimatredovisning och handlingsplan
ska innehålla.
Vidare har regeringen i början av 2020 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att
klimatanpassa svensk lagstiftning.
För vidare konsekvensbedömning i detta ärende se förvaltningsskrivelse för RS
2019/302 - "Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen", samma datum, som
också rör klimatmålen.
Det behövs också en reservation för att resurser inte finns för att ta fram en färdplan
ända till antagande i regionfullmäktige under innevarande år.
Förslagsvis kan rutiner för färdplanearbetet i stort sett läggas upp enligt nedan och i
stora delar därmed följa de krav som Sveriges klimatlag ställer på regeringen:
Regionstyrelsen ska varje år lämna en klimatredovisning till Regionfullmäktige i
underlaget till budgetberedningen.
Klimatredovisningen ska innehålla
1. en redovisning av kända förändringar i utsläppsutvecklingen inom regionens
geografiska område, samt en redovisning för de verksamheter som Region Gotland
råder över
2. en översiktlig redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken nationellt,
internationellt och regionalt under året, vilka bedöms få återverkningar på
utvecklingen av växthusgasutsläppen på Gotland, särskilt inom regionens
ansvarsområden och
3. en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder, vilka de budgetmässiga
effekterna blir och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.
Regionstyrelsen ska en gång per mandatperiod ta fram en färdplan för att nå
klimatmålen, för antagande i regionfullmäktige.
Färdplanen bör innehålla en beskrivning av
1. Regionens åtaganden i samverkansprojekt inom EU och internationellt,
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2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade
utsläppsinventeringen,
3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. kända planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om
när dessa åtgärder kan börja ge effekt,
6. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå klimatmålen.
I nuläget har regionen inte rutiner för en intern årlig klimatredovisning, men nya
styrkortet kan bidra till förbättring inom området.
Beslutsunderlag

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland, Filip Reinhag (s) 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder, Filip Reinhag (s)
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Mänskligheten står inför en av de största utmaningarna någonsin, klimatförändringarna. Det
ställer enorma krav på individer, på samhällen och beslutsfattare att begränsa utsläppen men
också att hantera de konsekvenser av klimatförändringarna som vi redan ser och som kommer
fortsätta.
Sommarens torka och Gotlands vattensituation påminde nog alla om hur beroende vi är av en
fungerande livsmiljö och hur allvarliga följder som kan inträffa om vi inte agerar kraftfullt och
skyndsamt.
Världen har enats om Parisavtalet vilket ger en tydlig inriktning på vilka beslut som måste till på
internationell och nationella nivå. Den lokala nivåns betydelse i omställningsarbetet behöver öka
men vi måste också ta vårat ansvar för helheten.
Mycket har gjorts, satsningar på biogas och förnybar energi är två exempel på hur Gotland
arbetar med sin del. Men takten, kreativiteten och ambitionerna måste öka.
Stora utmaningar kräver stor handlingskraft. Men det kräver också en tydlig strategi. Gotland
saknar idag en sådan strategi. Utsläppen kommer idag från en lång rad källor och kräver en god
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Men för att en strategi ska vara verksam
krävs också en färdplan som skapar tydlighet kring när saker ska ske, i vilken ordning och på
vilket sätt.
Den före detta presidenten i USA, Theodore Roosevelt sägs ha uttalat följande: ”do what you
can, with what you’ve got, where you are”.
Därför yrkar jag på att:
1. Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas
av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/302
Datum

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen
Förslag till beslut

•
•

Motionen bifalls, handlingsplanen samordnas med uppdraget enligt beslut RS
§216, juni 2019
Klimatsäkring av beslut införs i budget och beslutsunderlag för Region Gotland

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår bifall, bedömningen är att motionens första förslag delvis
redan är beslutat 2019- 06 -12, RS §216, men förtydligas genom förslaget på
handlingsplan enligt koldioxidbudgeten.
Motionens yrkande är, med utgångspunkt i koldioxidbudgeten:
-

att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel
av klimatmålen

-

att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för
klimatet måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska
inte fattas

Sammanfattande bedömning: 2020 är ett viktigt år, det är nu som klimatutsläppen
måste börja minska på allvar. 2020-talet är ett viktigt årtionde, det är under detta
årtionde som hållbarhetsmålen kan nås och klimatförändringen begränsas.
Därför är motionens förslag högst relevanta. Det styrks också av målbilder i
regionens egna styrkort.
Klimatsäkring bör vara en av de parametrar som styr regionens beslut. För att kunna
göra ”klimatsäkrade beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag, men tiden är
också mogen för att klimatet måste få ta plats som en grundläggande bedömning.
Jordens stora ekosystem fungerar utjämnande för jordens klimat. Redan vid strax
över 2 graders uppvärmning finns risk för att de havererar och bidrar till att
accelerera klimatförändringen, enligt senaste forskarrapporter. Det bedöms då
komma att ge negativa effekter, för så grundläggande frågor som mat- och
vattenförsörjning, med påföljande geopolitiska effekter, att alla samhällen påverkas.
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Fördjupad ärendebeskrivning

Motionens yrkande är, med utgångspunkt i koldioxidbudgeten:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen på regional
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas
Bedömning

2020 är ett viktigt år Och 2020-talet ett viktigt årtionde, det är nu det avgörs om de
hållbarhetsmålen kan nås och klimatförändringen begränsas.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras
korta hänvisningar till området i ett motionssvar.
Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag; all offentlig verksamhet ska genomsyras
av barnens rätt . En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv och
utveckling. De senaste årtiondenas misslyckanden i klimatpolitiken innebär att de
som nu är barn, kommer att se jorden förändras till en mycket svårare plats för
människor att bo på. Därav den ”höga adrenalin-nivå” som -rättmätigt- finns i de
ungas aktioner till exempel inom ”Fridays for future”1. En annan sida av nuvarande
utveckling är klimatångest och apatiska barn utan framtidshopp. För dagens barn och
unga och för kommande generationers skull är det viktigt att agera för klimatet nu,
det finns ingen tid att förlora.2
Genusperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor för
kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är, förstås,
inte genetiskt könsbundna utan kopplade till de beteenden som förväntas av dem
som ”har råd”. Höga utsläpp följer särskilt av höga inkomster och därmed följande
konsumtionsvanor3 – män är i högre grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större
perspektiv är det också belagt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av
klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv; en av de stora omställningarna som behöver ske under
2020-talet är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa,
digitalisering, kommunikation och mycket mer -för att skapa trender med matvanor
som både håller människor och jorden vid god hälsa4. Men det är också en stor chans
för landsbygden sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att
producera livsmedel.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd
respektive städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska
landsbygdssäkras.
I Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven ekonomi och
ekologisk hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi – ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser, det är enligt
regionens styrmodell att: ”Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig
och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande

1
2
3
4

Johan Rockström, professor, P1 vinterprat 2019, 90 min
IPCC:s 1.5-gradersrapport 2018.,svensk sammanfattning SMHI
Chalmers 2019 en forskarantologi, Larsson et al
Livsmedelsverket om EAT Lancetrapporten
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/302

generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och
välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till
framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas
utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande
utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas
på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom
beslutad budget.”
Ekologisk hållbarhet innebär också god hushållning med begränsade resurser och
enligt regionens styrkort: Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende,
besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella
mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar
av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering.
Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö
samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och
naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Beslutsunderlag

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen. Isabel Enström (mp) m fl Reg datum
2019-02-26
Beslut i RS 2018/552 Framtagande av kommunala koldioxidbudgetar, 2019-06-12
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder, kansli (mp), Wolfgang Brunner, (mp), Lisbeth Bokelund (mp)
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Till: Regionfullmäktige

2019-02-25

MOTION: Handlingsplan för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn
och barnbarn. Utsläppen av växthusgaser, som i sin tur leder till global uppvärmning med
smältande polarisar och glaciärer, stigande havsyta, torka och översvämningar, måste
minska. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är
global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda
den utvecklingen. Gotland har en viktig uppgift som föregångare med egen förnybar
energiproduktion.
Klimatfrågan är akut! Även om konsekvenserna smugit sig på oss blir dom allt tydligare i
form av torka, vattenbrist och mer extrema väder. Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer
klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet av seklet med bland annat varmare årstider
och längre vegetationsperiod. Tillrinningen beräknas öka under vinter och höst, men
minska under vår och sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs.
Det är lokalt som förändring kan och måste ske och här har Region Gotland ett ansvar som
regional utvecklingsansvarig aktör. Att nå klimatmålen är avgörande för ett långsiktigt bra
liv på Gotland och för bland annat våra största näringar lantbruket och besöksnäringen.
Den koldioxidbudget som tagits fram har beräknat Gotlands andel av utsläppsminskning
för att nå Sveriges utsläppsmål. Dessa är framräknade till 16 procent årligen 2020-2040.

Med utgångspunkt i ovan yrkar vi:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas

Isabel Enström (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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Lisa Etzner
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Motion. Angående ekonomiskt bidrag för tomma stolar i
regionfullmäktige
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktigeledamoten Bo Björkman (S) har i en motion yrkat att
regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar att koppla stödet till
ledamöters närvaro. Bo Björkman anför i sin motion att det bör finnas en möjlighet
att inte betala bidrag för så kallade ”tomma stolar”.
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Bedömning

Partistödet är att betrakta som ett allmäninriktat stöd för att förbättra partiernas
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna
och därigenom stärka den kommunala demokratin. 4 kap. 29 § KL reglerar
kommunernas och landstingens befogenheter att ge sådant stöd. Partistödet avser
uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive
landstinget. Rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom
representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens respektive landstingets
självstyrelse. För att ha rätt till stöd måste ett parti således ha fått mandat och tagit
plats i fullmäktige.
Partistöd får endast lämnas till partier som är representerade i fullmäktige. Med
representerat parti avses ett parti som fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
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ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Representation kommer att föreligga så
snart ett parti efter valet fått minst ett mandat i fullmäktige för vilket en ledamot
blivit fastställd.
För att behålla representationen under valperioden krävs att åtminstone ett av
partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis samtliga
fullmäktigeledamöter har avgått under valperioden och länsstyrelsen inte kan utse
någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater saknas, förblir partiets
mandat obesatta. Partiets representation i fullmäktige har därmed upphört.
I prop. 2013/14:5 s. 73-74 anges följande;
”Regeringen anser i stället att bland de partier som uppfyller representationskravet,
dvs. har minst en fastställd ledamot, bör de kommuner och landsting som så önskar
ges möjlighet att fördela partistöd efter partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. En
bestämmelse bör därför införas som innebär att fullmäktige i sitt reglemente för
partistöd får ta in bestämmelser om att endast mandat för vilket vald ledamot är
fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Däremot anser regeringen inte att partistödets storlek ska få påverkas av i vilken mån
partiernas ledamöter varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Det bör till att
börja med påpekas att partistödet inte riktar sig till de enskilda ledamöterna, utan till
det parti de blivit invalda för.
Om ledamöternas närvarograd skulle beaktas vid fördelningen av partistöd skulle det
dessutom bli nödvändigt för kommunerna och landstingen att fastställa regler om
vilken närvarograd som skulle krävas för fullt partistöd och liknande frågor, bl.a. om
ersättares tjänstgöring i frånvarande ledamöters ställe och närvaro vid endast en del
av ett sammanträde skulle innebära att närvarokravet är uppfyllt.
Detta skulle göra tillämpningen av partistödsbestämmelserna komplicerad och skapa
onödigt utrymme för oenighet om hur partistödet ska fördelas.”
Mot bakgrund av ovanstående gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
inte är möjligt att koppla stödet till ledamöternas närvaro vid fullmäktiges
sammanträden.
Beslutsunderlag

Motion 2019-12-16
Tjänsteskrivelse RSF 2019-12-20

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Bo Björkman (S)
Regionstyrelseförvaltningen
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående ekonomiskt bidrag för så kallade ”tomma stolar” i regionfullmäktige
Regler för ekonomiskt stöd till politiska partier regleras i kommunallagens 4 kapitel.
-Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin-.( 29 §)
- Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och former för det-.( 30 § )
Vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2019 beslutades om ekonomiskt stöd för år
2020 till partier representerade i regionfullmäktige. Stödet utgår med ett årligt grundbidrag på
200.000 kronor till samtliga partier oavsett antalet mandat. Därutöver får partierna ett årligt stöd
relaterat till antalet mandat i regionfullmäktige, ca 70.000 kronor per mandat. Av dessa skall enligt
reglerna 1.800 kronor vara avsedda för studier/fortbildning. I underlaget till beslutet fanns en
upplysning om att ett arbete pågår för att revidera regionens regelverk.
En sådan revidering bör enligt mitt förmenande även omfatta möjligheten att inte betala bidrag
för så kallade ”tomma stolar”. En förutsättning för att erhålla bidrag bör åtminstone vara någon
form av närvaroplikt vid regionfullmäktiges sammanträden. I vilken omfattning bör närmare
analyseras.
Jag yrkar att:
Regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar möjligheten att koppla
stödet till ledamöters närvaro.
Bo Björkman (S)

