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Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga. Under nu rådande omständigheter rekommenderar vi
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Visby den 18 mars 2020
Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-03-30

Handlingar till

Ärende 1

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
 Länsstyrelsens sammanräkning 2020-02-28:
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Susanne Redig (M)
Elias Wyrsch (M), Spireavägen 7, 622 66 Gotlands Tofta
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S), Stenkumla Fågelsången 110, 621 95
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Lennart Petersson (S)
Jessica Palmgren (S), Kolgårdsgatan 4 B LGH 1001, 621 38 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Eira Werner (Fi)
Oscar Larsson (Fi), Lännaplan 1 E LGH 1003, 621 45 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Marina Cederblad Segerheden (SD)
Dennis Söderström (SD), Bogegatan 33 LGH 0902, 621 42 Visby och
Renée Persson (SD), Slitevägen 20, 621 41 Visby

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 45

Program god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575
AU § 36

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Program för god jämlik jämställd hälsa antas.

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 45 forts
RS 2019/575
AU § 36

På arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S), Thomas Gustafson (V) och Adam
Lagerstedt (L) att programmet kompletteras inom vissa områden samt att
redaktionella ändringar införs. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Reviderat underlag bifogades kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Cora Juniwik, strateg och Stefaan De Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-19
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
GotlandsHem
Gotlands musikstiftelse
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/575
19 februari 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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575

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
regionstyrelseförvaltningens utskott 2020-01-15 § 9. Utifrån synpunkterna har
nedanstående förtydligats.
- Koppling till strategin för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor
och integrationsstrategin.
- Risk för ohälsa finns också bland personer som utsätts för eller bevittnar
mäns våld mot kvinnor, vilket innefattar våld i nära relation, bland annat
hedersrelaterat våld och förtryck.
- Alla verksamheters ansvar att föreslå och initiera åtgärder.
- Exempel på beslutade styrdokument som styr mot målet bra hälsa.
- Ohälsa medför samhällskostnader inom bland annat hälso- och sjukvården
som kan bromsas genom prioritering av insatser för ökad folkhälsa.
- Arbetet med hälsofrämjande levnadsvanor bland barn och unga innefattar
även sexuell hälsa.
- Möjlighet till delaktighet och inflytande över arbetet kan motverka ohälsa.
- Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till
kunskap, avlastning och gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
En synpunkt framfördes om att införa en ny strategi under fokusområde 2 gällande
”Ge många möjligheter till vuxenutbildning och SFI”. Regionstyrelseförvaltningens
bedömning är att förslaget innehållsmässigt ryms inom strategin ”Skapa möjligheter
för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning”. Förtydligande har
gjorts genom att ordet ”utbildning” lagts till i denna strategi. Dessutom har text
under bakgrund för valda strategier utökats med att utbildning av god kvalitet är av
stor vikt från förskola till vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575

Ytterligare förslag framkom om att ange regionstyrelseförvaltningen som ansvariga
för att säkerställa att Region Gotland sammantaget har insatser för att nå
måluppfyllelsen samt att hålla ihop arbetet under programperioden och vid
uppföljning. Regionstyrelseförvaltningen menar att det måste finnas tillit till
nämndernas prioriteringar utifrån den resursfördelning som tilldelats densamma och
att varje nämnd tar ansvar för att nå måluppfyllelsen. Texten under ”Genomförande
och uppföljning” har förtydligats med regionstyrelseförvaltningens ansvar att hålla
ihop det övergripande arbetet och följa upp hur Region Gotland sammantaget
genomför insatser för att nå måluppfyllelsen. Detta för att uppmärksamma hur de
olika delarna i programmet efterföljs och vid behov påverka och stödja nämnderna
till ytterligare insatser.
Det framfördes också förslag omkring att regionstyrelseförvaltningen ska genomföra
övergripande hälsoekonomiska bedömningar som underlag för prioriteringar av
insatser, och föreslå eller initiera nya insatser utifrån behov.
Ett uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att utföra övergripande hälsoekonomiska
bedömningar skulle vara kostnadsdrivande eftersom resurser till detta saknas.
Dessutom ansvarar respektive nämnd för att prioritera, föreslå och initiera insatser. I
programmet har förtydliganden gjorts om att regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att hålla samman det övergripande arbetet.
Genom planerat nätverk för Social Hållbarhet skapas dialog omkring prioriteringar
och nya insatser.
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
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.
Beslutsunderlag

Förslag Program för god jämlik jämställd hälsa, Region Gotland-200129.
In 2020-01-29
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575

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.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
GotlandsHem
Gotlands musikstiftelse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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PLAN

Program för god
jämlik jämställd
hälsa för
Region Gotland
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-02-26
Gäller 2020-2023
Ärendenr RS 2019/575
Version [1.0]
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

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. Det är faktorer som kan
påverkas och som antingen kan leda till hälsa eller 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 2020-02-26

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.
Ojämlikhet i hälsa ger ökade samhällskostnader. Mycket av det allmännas resurser används
idag för att kompensera och reparera i efterhand vilket ger ökade kostnader inom till
exempel hälso- och sjukvården. Kostnader på grund av ohälsa kan bromsas genom
prioritering av insatser för ökad folkhälsa. Det kan till exempel handla om att stärka
människors förutsättningar för hälsa, exempelvis genom fullföljd skolgång. Vidare är det
viktigt med insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor.
Mål för folkhälsa

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

<Program för god jämlik 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.

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.
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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

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
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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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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 rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om sexuell hälsa, 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.

6 (15)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Program för god jämlik 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. 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, utbildning, 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.
Bakgrund till valda strategier
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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 som exempelvis personer med kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning,
HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer med psykisk ohälsa och nyanlända.
Ökad risk finns också bland personer som utsätts för eller bevittnar mäns våld mot
kvinnor, vilket innefattar våld i nära relation, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.
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 och våld i nära relation.
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
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fritidsmöjligheter genom hela livet. Utbildning av god kvalitet är av stor vikt från förskola
till vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare).
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.
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.
Möjlighet till delaktighet och inflytande över arbetet motverkar 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, avlastning
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, föreslå och
initiera 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.
Verksamheterna följer upp och redovisar aktiviteter i samband med delårsrapporter och
bokslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att hålla
samman det övergripande arbetet och bidra med kunskapsstöd. Dessutom ansvarar
förvaltningen för att sammanställa det förbyggande och hälsofrämjande arbetet som görs
inom regionens verksamheter, för tydlig uppföljning och samordning. Vid uppföljning
kommer särskild hänsyn tas till hur Region Gotland sammantaget genomför insatser för att
nå måluppfyllelsen. Detta för att uppmärksamma hur de olika delarna i programmet
efterföljs och vid behov påverka och stödja nämnderna till ytterligare insatser.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland. Det leds av
regionstyrelseförvaltningen. Inom ramen för nätverket finns möjlighet till gemensamma
prioriteringar. Nya insatser kan föreslås och initieras. Vidare görs planering av hur
kunskapspåfyllnad och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse.
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Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till Regionfullmäktige.
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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
2. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket
SOU
2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens
3.
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
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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 påverkas av och 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.
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Nuvarande text
Ingen text förekommer!
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Ny föreslagen text
Ojämlikhet i hälsa ger ökade
samhällskostnader. Mycket av det
allmännas resurser används idag för att
kompensera och reparera i efterhand vilket
ger ökade kostnader inom till exempel
hälso- och sjukvården. Kostnader på grund
av ohälsa kan bromsas genom prioritering
av insatser för ökad folkhälsa. Det kan till
exempel handla om att stärka människors
förutsättningar för hälsa, exempelvis
genom fullföljd skolgång. Vidare är det
viktigt med insatser som främjar
hälsosamma levnadsvanor.

Mål för folkhälsa

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

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.

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

Ny föreslagen text
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.
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Nuvarande text

Ny föreslagen text

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.

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.

1

Nuvarande text

Ny föreslagen text

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.

Det hälsofrämjande arbetet med att
möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad
kunskap och information om sexuell hälsa,
nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor
och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter
är en framgångsfaktor för minskade
skillnader i hälsa.

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 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.
Nuvarande text

Ny föreslagen text
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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.
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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.
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, utbildning, 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 som exempelvis personer
med kort utbildning, låg inkomst,
funktionsnedsättning, HBTQ-personer
och andra minoritetsgrupper, personer
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med psykisk ohälsa och nyanlända. Ökad
risk finns också bland personer som utsätts
för eller bevittnar mäns våld mot kvinnor,
vilket innefattar våld i nära relation, bland
annat hedersrelaterat våld och förtryck.
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 och våld i nära relation.

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 genom hela livet.
Utbildning av god kvalitet är av stor vikt
från förskola till vuxenutbildning och SFI
(Svenska för invandrare).

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.

10 (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 2020-02-26

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
hälsofrämjande matvanor och ökad fysisk
aktivitet, gruppverksamhet för att
motverka ensamhet.

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.

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
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.

Levnadsvanor; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, matvanor, fysisk aktivitet samt sexuell hälsa.
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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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.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Dessutom kan aktiviteter även riktas till
medarbetare som har störst risk för ohälsa.
Möjlighet till delaktighet och inflytande
över arbetet motverkar 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.

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.
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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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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,
avlastning 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.
Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet
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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 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,

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.
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funktionsnedsättning, sexuell läggning och
var på ön människor är bosatta.
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.
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,
föreslå och initiera 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.
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Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
utveckla samverkan och gemensam
uppföljning mellan regionens nämnder,
bolag och stiftelser.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Verksamheterna följer upp och redovisar
aktiviteter i samband med delårsrapporter
och bokslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
hålla samman det övergripande arbetet och
bidra med kunskapsstöd. Dessutom
ansvarar förvaltningen för att sammanställa
det förbyggande och hälsofrämjande
arbetet som görs inom regionens
verksamheter, för tydlig uppföljning och
samordning. Vid uppföljning kommer
särskild hänsyn tas till hur Region Gotland
sammantaget genomför insatser för att nå
måluppfyllelsen. Detta för att
uppmärksamma hur de olika delarna i
programmet efterföljs och vid behov
påverka och stödja nämnderna till
ytterligare insatser.
För att underlätta implementering och
styrning av det gemensamma
folkhälsoarbetet planeras att inrätta ett
nätverk för social hållbarhet inom Region
Gotland. Det leds av
regionstyrelseförvaltningen. Inom ramen
för nätverket finns möjlighet till
gemensamma prioriteringar. Nya insatser
kan föreslås och initieras. Vidare görs
planering av hur kunskapspåfyllnad och
stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och
stiftelse.
Regionstyrelsen ansvarar för årlig
återrapport till Regionfullmäktige.
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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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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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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.
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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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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

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.

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

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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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

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

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

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.
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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
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 115

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

2 (2)

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
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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.
===
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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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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/341

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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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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Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 49

Ägardirektiv för Gotlands Filmfond
2020-2023

RS 2020/153
AU § 40

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Förslag till ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB 2020-2023 godkänns.

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 dramaproduktion
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.
Region Gotlands aktieägarpolicy har beaktats under framtagandet av nytt ägardirektiv. Det bör dock noteras att ägardirektivet avviker från följande punkter i
aktieägarpolicyn;
Punkt 6 – Gotlands Filmfond är inte en verksamhet som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet. Däremot kan Region Gotland genom
samägande med Film Capital Stockholm AB uppnå påvisbara fördelar. Genom samproduktion med Film Capital Stockholm AB skapas ökade möjligheter till inspelning
av professionell filmproduktion på Gotland som annars inte kommit till stånd. Detta
bidrar i sin tur bland annat till ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen samt stärker
Gotlands attraktionskraft.
Punkt 7 – Bolagsformen har sedan bildandet 2014 inte omprövats. Men att ta in
verksamheten i Region Gotland är inte att föredra. Övriga regionala filmfonder drivs
i bolagsform.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 49 forts
RS 2020/153
AU § 40

Punkt 9 – Regionfullmäktige ska utse Gotlands filmfonds styrelseledamöter.
Förslaget är att fullmäktige från och med nästa stämma 2021 utser bolagets
ledamöter.
Punkt 11 – Regionstyrelsen har enligt policyn till uppgift att upprätta en årlig plan för
möten mellan ägare och bolagsledningen samt ha en aktiv dialog med bolagets
styrelse. Förslaget till regionstyrelsen är att en årlig plan för möten upprättas vilket
bidrar till att en mer aktiv dialog med Gotlands Filmfonds styrelse etableras.
Punkt 17 – Ekonomiska direktiv. Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad
bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har
ingen lönsamhet och kan därmed inte ha några resultatkrav.
Punkt 22-29 – Bolagsstyrelsens roll och arbete. Förslaget är att formkraven på
Gotlands Filmfonds arbete tonas ner då bolaget inte bedriver någon operativ
verksamheten.
Arbetsutskottet föreslog att ägardirektivet behövde tydliggöras med förklaring om
avsteg från aktieägarpolicyn. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Reviderade handlingar bifogades kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/153
18 februari 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.

Ärendemening

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.
Region Gotlands aktieägarpolicy har beaktats under framtagandet av nytt
ägardirektiv. Det bör dock noteras att ägardirektivet avviker från följande punkter i
aktieägarpolicyn;
Punkt 6 – Gotlands Filmfond är inte en verksamhet som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet. Däremot kan Region Gotland genom
samägande med Film Capital Stockholm AB uppnå påvisbara fördelar. Genom
samproduktion med Film Capital Stockholm AB skapas ökade möjligheter till
inspelning av professionell filmproduktion på Gotland som annars inte kommit till
stånd. Detta bidrar i sin tur bland annat till ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen
samt stärker Gotlands attraktionskraft.
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Regionstyrelseförvaltningen
Karin Winsnes

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/153

Punkt 7 – Bolagsformen har sedan bildandet 2014 inte omprövats. Men att ta in
verksamheten i Region Gotland är inte att föredra. Övriga regionala filmfonder drivs
i bolagsform.
Punkt 9 – Regionfullmäktige ska utse Gotlands filmfonds styrelseledamöter.
Förslaget är att fullmäktige från och med nästa stämma 2021 utser bolagets
ledamöter.
Punkt 11 – Regionstyrelsen har enligt policyn till uppgift att upprätta en årlig plan för
möten mellan ägare och bolagsledningen samt ha en aktiv dialog med bolagets
styrelse. Förslaget till regionstyrelsen är att en årlig plan för möten upprättas vilket
bidrar till att en mer aktiv dialog med Gotlands Filmfonds styrelse etableras.
Punkt 17 – Ekonomiska direktiv. Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad
bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har
ingen lönsamhet och kan därmed inte ha några resultatkrav.
Punkt 22-29 – Bolagsstyrelsens roll och arbete. Förslaget är att formkraven på
Gotlands Filmfonds arbete tonas ner då bolaget inte bedriver någon operativ
verksamheten.
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.
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
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Regionstyrelseförvaltningen
Karin Winsnes

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/153

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. Tillägg har gjorts gällande att bolaget ska
sträva efter att maximera det regionala utfallet av filmproduktionsverksamheten i
form av spendering av kapital på Gotland.
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
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF – Hållbar Tillväxt
Gotlands Filmfond AB
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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.
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Film Capital Stockholm AB

Peter Lindvall
Regiondirektör
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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.
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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.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 50

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan

RS 2019/1383
AU § 41

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Ny avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikordningsplan inrättas.

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
trafikanordningsplan 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.
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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-11-27, § 239
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

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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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 2019/3242

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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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

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.

5 (5)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 52

Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade avtalskostnader

RS 2019/1433
AU § 43

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med
21 miljoner kr för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital
genom att minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 miljoner kr.

Regionstyrelsens beslut
x

Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal beslutas
ske i samband med budgetberedningen.

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 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar cirka 1 miljon för den avgift som hälsooch sjukvården på Gotland erlägger Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Beskedet om avgiftshöjningen kom Gotland till del i november 2019.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 52 forts
RS 2019/1433
AU § 43

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 miljoner kr. 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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-12, § 134
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-27
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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.
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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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 56

Österby hävning av plan samt exploateringsprojekt

RS 2020/187
AU § 47

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att upphäva nedan föreslagna del av
gällande detaljplan STG 531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs
av Region Gotland.

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelseförvaltningen får 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 i exploateringsbudgeten.

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.
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.
forts
47 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 56 forts
RS 2020/187
AU § 47

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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/187

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
2 (3)

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

3 (3)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-03-30

Handlingar till

Ärende 8

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Catarina Wahlströms (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
b) Oscar Larssons (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
c) Gerty Holmstedts (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
d) Robert Halls (MP) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Catarina Wahlström <catarina_wahlstrom@hotmail.com>
den 1 mars 2020 19:13
Per Lundin
Avsägelse

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Hej.. Jag vill avsäga mig mitt uppdrag i regionfullmäktige samt HSN. Av
personliga skäl.
Mvh/Catarina Wahlström
Hämta Outlook för iOS

Från: Oscar Larsson [mailto:oscar.larsson2@outlook.com]
Skickat: den 4 mars 2020 12:20
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>; Per Lundin <per.lundin@gotland.se>
Kopia: politisksekreterare@figotland.se
Ämne: Avsägelse

Visby 2020-03-04

Till Regionfullmäktige, Region Gotland

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i Regionfullmäktige.
Med vänlig hälsning
Oscar Larsson (Fi)
Visby

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Rosita Siggelin
den 18 mars 2020 08:34
Per Lundin
VB: Avsägelse av uppdrag

Till RF.
//Rosita
Från: Gerty Holmstedt [mailto:gertholm@gotlandica.se]
Skickat: den 17 mars 2020 19:09
Till: Mikael Bogsjö <mikael.bogsjo@socialdemokraterna.se>; filip.reinhag@gmail.com;
Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag
Hej
Vill härmed avsäga mig som ledamot ersättare för socialdemokraterna Gotland i RF.
Hälsningar Gerty Holmstedt ersättare i regionfullmäktige Gotland för socialdemokraterna.

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Robert Hall
Per Lundin; Registrator-RS
Lisbeth Bokelund; Armin Scholler
Avsägelse av politiska uppdrag
den 29 mars 2020 22:23:24

Till Regionfullmäktige
Härmed avsäger jag mig från mina politiska uppdrag inom Region Gotland fr.o.m. 202003-31:
ledamot i regionfullmäktige
ersättare i regionstyrelsen
ledamot i valnämnden
Region Gotlands representant (ersättare) i Sveriges ekokommuner (SEKOM)
Vänligen,
Robert Hall (MP)
Västerhejde Toftav 211
621 99 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-03-30

Handlingar till

Ärende 9

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Elin Bååth (Fi)
(uppskjutet från föregående sammanträde) föreslås
Lisen Kebbe (Fi), Mellangatan 40, 621 56 Visby
b) Catarina Wahlströms (S) avsägelse som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden
c) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Catarina
Wahlström (S) föreslås
Mats Sundin (S), Gammelgarn Skogby 781, 623 57 Katthammarsvik
d) Fyllnadsval i övervakningsnämnden efter avlidne ersättaren Ulf
Thurgren (M) föreslås
Elisabet Herlitz, Smedjegatan 5 lgh 1101, 621 55 Visby
e) Robert Halls (MP) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
f) Robert Halls (MP) avsägelse som ledamot i valnämnden
g) Robert Halls (MP) avsägelse som ersättare i SEKOM

Hej,
Vi har på vårt årsmöte utsett en ny ledamot i Hälso- och
sjukvårdsnämnden:
Lisen Kebbe, 520703-3209
lisen@kebbe.se
0704868601
Mellangatan 40, 62156, Visby
Vänliga hälsningar,
Gubb Marit Stigson
Politisk sekreterare
Feministiskt initiativ Gotland

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Catarina Wahlström <catarina_wahlstrom@hotmail.com>
den 1 mars 2020 19:13
Per Lundin
Avsägelse

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Hej.. Jag vill avsäga mig mitt uppdrag i regionfullmäktige samt HSN. Av
personliga skäl.
Mvh/Catarina Wahlström
Hämta Outlook för iOS

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Tommy Gardell
Per Lundin
Rosita Siggelin; Charlotte Andersson
Valärende
den 9 mars 2020 19:27:58

Hej Per
Valärende nästa RF
Catarina Wahlström har avsagt sig uppdraget som ersättare för Socialdemokraterna i HSN
Som ny ersättare i HSN nomineras
Mats Sundin
Gammelgarn Skogby 781
623 67 Katthammarsvik
mats.sundin02@gotland.se

Med vänliga hälsningar
Tommy Gardell
Socialdemokraternas valberedning

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Robert Hall
Per Lundin; Registrator-RS
Lisbeth Bokelund; Armin Scholler
Avsägelse av politiska uppdrag
den 29 mars 2020 22:23:24

Till Regionfullmäktige
Härmed avsäger jag mig från mina politiska uppdrag inom Region Gotland fr.o.m. 202003-31:
ledamot i regionfullmäktige
ersättare i regionstyrelsen
ledamot i valnämnden
Region Gotlands representant (ersättare) i Sveriges ekokommuner (SEKOM)
Vänligen,
Robert Hall (MP)
Västerhejde Toftav 211
621 99 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2020-03-30

Handlingar till

Ärende 10

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut.
Dessa återkommer nu för kännedom och anmälan till
regionfullmäktige.

Innehåll
• Klas Erikssons medborgarförslag om belysningen på utfarten från
arenahallen. RS 2018/1267
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 45
• Medborgarförslag (inkom 2018-12-10)
• Eva Eneroths medborgarförslag om vägbelysning från Norra kyrkogården till
Snäckbacken. RS 2019/72
• Tekniska nämnden 2020-03-18, § 75
• Medborgarförslag (inkom 2019-01-08)
• Anna Säve-Söderbergs medborgarförslag om trafiksäkerhet för gående och
cyklister p Skarphäll. RS 2019/117
• Tekniska nämnden 2020-03-18, § 74
Medborgarförslag (inkom 2019-01-18)

• Anna Kristiansdotters medborgarförslag om en väl synlig klocka i
Östercentrum. RS 2019/334
• Miljö- och byggnämnden 2020-03-04, § 39
• Medborgarförslag (inkom 2019-03-01)
• Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om ställplats för husbilar i Fårösund.
RS 2019/849

• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 42
• Medborgarförslag (inkom 2019-07-08)
• Göran Petterssons medborgarförslag om skyltar på cykel- och gångbanor.
RS 2019/873

• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 46
• Medborgarförslag (inkom 2019-07-30)
• Eino Haglunds medborgarförslag om skyddsräcken längs med
Strandpromenaden. RS 2019/875
• Tekniska nämnden 2020-03-18, § 72
• Medborgarförslag (inkom 2019-07-31)
• Katja Eneqvists medborgarförslag om linbana från kryssningskajen och
hamnterminalen till busstationen. RS 2019/876
• Tekniska nämnden 2020-03-18, § 73
• Medborgarförslag (inkom 2019-07-31)
• Gullvi Larssons medborgarförslag om Trafikljus vid Östercentrum.
RS 2019/898

• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 41
• Medborgarförslag (inkom 2019-08-12)

• Karin Petterssons medborgarförslag om synligare och tydligare
övergångsställen. RS 2019/914
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 48
• Medborgarförslag (inkom 2019-08-14)
• Eva Wagnhesters medborgarförslag om MC-parkeringar. RS 2019/930
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 47
• Medborgarförslag (inkom 2019-08-19)

• Lars-Martin Martinssons medborgarförslag om parkeringshus på f.d. A7fältetr. RS 2019/992
• Tekniska nämnden 2020-03-18, § 70
• Medborgarförslag (inkom 2019-08-29)
• Unni Karlssons medborgarförslag om markerade parkeringar i Visby
innerstad. RS 2019/993
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 44
• Medborgarförslag (inkom 2019-08-29)
• Bertil bergströms medborgarförslag om problem med trafiken vid
kryssningskajen-färjeleden. RS 2019/1099
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 71
• Medborgarförslag (inkom 2019-09-24)
• Ingela Ekmans medborgarförslag om att nytt sjukhus, vårdcentral och
tandläkare vid Skrubbs. RS 2019/1101
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-13, § 17
• Medborgarförslag (inkom 2019-09-25)

• Saga Öfors medborgarförslag om förslag till lösning av trafikproblemen vid
Färjeleden och Kryssningskajen. RS 2019/1113
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 40
• Medborgarförslag (inkom 2019-09-26)
• Nina Hallbergs medborgarförslag om att plantera träd för klimatet och
luftkvalitén. RS 2019/1142
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 49
• Medborgarförslag (inkom 2019-10-04)
• Samuel Lässmans medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att pumpa
cykeldäck. RS 2019/1155
• Tekniska nämnden 2020-02-19, § 43
• Medborgarförslag (inkom 2019-10-09)
• Peder Marquarts medborgarförslag om personal inom vårdyrken ska genomgå
klamydiatest. RS 2019/1388
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-03-18, § 32
• Medborgarförslag (inkom 2019-12-07)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 45

TN § 45

Medborgarförslag - Belysningen på utfarten
från Ica Maxi Arena.

TN 2019/827

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Förslagsställaren föreslår att anlägga gatubelysning längs hela infarten från Langs väg
till ICA Maxi Arena, alternativt hela Langs väg. Syftet med förslaget är enligt
förslagsställaren att öka trafiksäkerheten vid nämnda korsning.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att belysning av Langs väg kan bli aktuellt i
samband med anläggandet av ny gång- och cykelbana på samma sträcka. I dagsläget
är det inte beslutat när gång- och cykelvägen kommer anläggas men ett helhetsgrepp
över området kan komma att ingå i utvecklingen av stadsdelen Visborg.
I korsningen Langs Väg/utfarten Maxi Arena ska möjligheterna att flytta fram
skylten om väjningsplikt ses över, samt att korsningen ska kompletteras med lämplig
målning på gatan. Både målningen på gatan och skyltens placering är en driftsfråga
som kommer hanteras snarast möjligt.
Barn- och genusperspektiv – Ett förverkligande av förslaget kan innebära bättre
förutsättningar för barn och ungdomar som tar sig till och från arenaområdet.
Landsbygdsperspektiv - Perspektivet berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – För delar av förslaget ryms genomförandet inte
inom befintlig budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-14
Tjänsteskrivelse 2020-02-03
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-12-10 16:39

Ärendenummer
#8536

Sida
1(1)

Inskickat av: KLAS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysningen på utfarten från Ica Maxi Arena.
Beskrivning och motivering
Det skulle vara bra om någon som är duktig på trafiksäkerhet kunde titta på trafiksituationen där kvällstid.
Min upplevelse är att det är bra och stark belysning på parkeringen och området runt Ica Maxi Arena. På kvällstid/vintertid när man ska
köra därifrån så åker man från den starka belysningen ut i beckmörker, och ganska direkt kommer vägen där man har väjningsplikt. Jag
hade i fredags problem att hinna ställa om från det upplysta till mörkret och var med om en trafikolycka där, kollision med en annan bil.
Som tur var inga personskador bara plåt-men jag tänkte att det kan vara värt att se över så inga andra olyckor sker. Det är ju många bilar
som ska in och ut från arenan.
(Och jag tror att det varit fler olyckor där, letade i tidningen, vet dock inte om dessa varit relaterade till belysning/mörker)
Kanske en möjlig lösning är att belysa "hela vägen ut" och på Västerhejde langs väg in till Visby? / mvh Klas

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
KLAS ERIKSSON
Adress
SLOTTSBACKEN 5 A LGH 1001

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
klasagaton@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 75

TN § 75

Medborgarförslag - Vägbelysning från Norra
Kyrkogården till Snäckbacken

TN 2019/830
TN AU § 69

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
kopplar ihop belysningen längs Gustavsviksvägen från Norra Kyrkogården till
Snäckbacken, eftersom det är mörkt på vintern och är en väg som är väldigt
trafikerad. Vi är många som går och cyklar, rastar hundar med mera på denna väg
eftersom det är den närmaste vägen in till Visby. Det är ibland förenat med livsfara.
Bedömning

Vägsträckan befinner sig utanför detaljplanelagt område. Det är belyst fram till
bebyggelsen och finns belysning på längs väg 149 mot Visby och på gång och
cykelvägen till längs Snäckgärdsvägen. Alternativa vägar finns tillgängliga för
trafikanter att ta sig fram på.
Med anledning av ovanstående och att budget inte finns för investeringen föreslår
teknikförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Barn- och genusperspektiv
Genom att dra fram belysning på sträckan kan Region Gotland öka trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter och tillgängliggöra vägen för fler. Det finns två parallella
stråk som är belysta.
Landsbygdsperspektiv -Den förslagna sträckan ligger i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys -Förslaget ryms ej i befintlig budget. Det finns
belysning på två parallella vägar till Gustavsviksvägen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-14
Tjänsteskrivelse 2020-02-20
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-01-08 15:29

Ärendenummer
#8792

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA ENROTH

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag och flera med mig skulle vilja ha vägbelysning den korta sträckan från Norra Kyrkogården upp till belysningen startar vid
Snäckbacken, det är bäcksvart nu på vintern, och är en väg som är väldigt trafikerad, vi är många som går och cyklar, rastar hundar mm på
denna väg eftersom det är den närmaste vägen in till Visby, och till lassarettet. Det är ibland förenat med livsfara och otäck sträcka.
Många barn/ungdomar går ofta ensamma denna mörka väg året om den är ca 1 km kortare än vägen nere vid havet och kortare än
lummelundsväg.
Beskrivning och motivering
Det finns vägbelysning fram tom infarten Gustavsvik sen är det ett uppehåll på ca 1 km till branta backen vid Snäck där belysningen startar
igen.
det är många fler som är bofasta härute nu eftersom det tillkommit en hel del lägenheter från dec 2016
jag har tidigare skickat in detta förslag men inte fått något svar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
EVA ENROTH
Adress
SNÄCKBACKEN 16 K

Postnummer och ort
62141 VISBY

E-postadress
evaenroth@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 74

TN § 74

Medborgarförslag - Förbättra
trafiksäkerheten för gående och cyklister på
Skarphäll

TN 2019/831
TN AU § 68

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Förslagsställaren lämnade in ett förslag 2014 som avsåg att förbättra trafiksäkerheten
inom Skarphällsområdet där denna fick till svar att gällande detaljplan skulle
förverkligas. Förslagsställaren påtalar att ingenting har hänt 2019 och framför att
trafikmiljön är lika osäker för cyklister och fotgängare. Förslagsställaren föreslår att i
avvaktan på att den stora planen från 2011 förverkligas så genomförs istället
provisoriska åtgärder:
-

Sänk hastigheten till 30 km/h.

-

Anlägg markerade övergångsställen för gående och cyklister.

Skapa företräde för cyklister framför bilarna i början, i mitten och slutet av
Skarphällsgatan.
-

Övergångsställe bör förses med blinkande varningsskyltar.

Vid de otaliga utfarterna bör företrädesskyltar/varningsskyltar för korsande
cykel- och gångtrafik sättas upp.
Bedömning

I dagsläget avvaktar region Gotland besked från Polismyndigheten angående en
hastighetssänkning från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen längs
Skarphällsgatan.
Fastighetsägare längs Skarphällsgatan skulle ta bort en del in- och utfarterna efter
samråd med Regionen dock upphörde dialogen efter 2016. Dialog med
fastighetsägare planeras att återkopplas under våren 2020.
De berörda in- och utfarter är till stor del belägna på privata fastigheter vilket medför
att de berörda fastighetsägarna ansvarar för att uppföra skyltning på sin mark.
Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter går inte att genomföra
innan privata fastighetsägarna har genomfört sin del av detaljplanen. Utformar
Region Gotland en passage utan att fastighetsägarna vidtagit sina åtgärder kommer
passagen bli en falsk säkerhet för oskyddade trafikanter. De befintliga utfarterna
ligger för nära varandra för att ett nytt trafiksäkert övergångsställe eller upphöjd
passage skall kunna tillskapas.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 74

Teknikförvaltningen är medveten om trafiksituationen på Skarphällsgatan och arbetar
för att förbättra den. Ett möte med företagarföreningen på Skarphäll är planerat och
kommer inom kort att hållas.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas eftersom förslaget medför förbättrade
förutsättningar för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör tätorten Visby och landsbygden
påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En hastighetssänkning innebär en minimal kostnad i
form av skyltning. Skall det framöver skapas en upphöjd passage som gör det
trafiksäkrare för oskyddade trafikanter medför det en investeringskostnad.
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

Medborgarförslag 2019-01-18
Tjänsteskrivelse datum 2020-02-17
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-01-18 16:59

Ärendenummer
#8980

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Säve-Söderbergh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphäll
Beskrivning och motivering
År 2014 lämnade jag in ett medborgarförslag som avsåg att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphällsområdet.
Förslaget avvisades av tekniska nämnden med hänvisning till en detaljplan för området som skulle förverkligas.
Detaljplanen för Skarphäll togs upp av regionfullmäktige 13 juni 2011. Trafiksituationen på Skarphäll betecknades då som ohållbar. Bilar
som står i flera minuter och väntar på att få köra ut, fotgängare som är rädda för att korsa gatan trafiksituationen på Skarphäll börjar bli
ohållbar. P4 Gotland.
År 2014 konstaterar Gotlands Tidningar att detaljplanen som bland annat innebar att regionen skulle bygga en säker passage för cyklister
och fotgängare inte förverkligats beroende på att fastighetsägarna inte gjort sin del av åtagandet.
År 2016 skriver Gotlands Tidningar I sommar är det fem år sedan detaljplanen för Skarphällsområdet antogs, en plan som skulle ge bättre
och säkrare trafikmiljö Det känns angeläget att ordna en säker överfart för oskyddade trafikanter, men eftersom det krävs att vissa in- och
utfarter då tas bort så vill vi inte göra det förrän vi fått fastighetsägarna att ta sin del av ansvaret, säger Lennart Klintbom
År 2019 har ingenting hänt. Trafikmiljön är lika osäker för cyklister och fotgängare.
Regionen värnar m sina medborgare hälsa och förordar att vi cyklar/går när så är möjligt hellre än tar bilen. Men det kan inte ske med akut
fara för livet!
Därför skulle jag ånyo vilja lämna in ett medborgarförslag angående trafiksituationen på Skarphäll.
I avvaktan på att den stora planen från 2011 förverkligas föreslår jag följande provisoriska åtgärder:
Sänk hastigheten till 30 km/timmen
Anlägg markerade övergångsställen för gående och cyklister företräde för cyklister framför bilarna i börja (befintlig), i mitten och i slutet
av Skarphällsgatan. Övergångsstället bör förses med blinkande varningsskyltar (sådana som finns vid övergångsstället mot
Wisbygymnasiet).
Vid de otaliga utfarterna bör företrädesskyltar / varningsskyltar för korsande cykel- och gångtrafik sättas upp.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Anna Säve-Söderbergh
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 313

Postnummer och ort
62154 VISBY

E-postadress
anna.save-soderbergh@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-04

MBN § 39

MBN § 39

Medborgarförslag Efterlyser en väl synlig
klocka i Östercentrum

MBN 2019/3772

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, och
anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2019.03.01 med förslag om att en synlig klocka skall
sättas upp någonstans på Östercentrum, med argumenten att en klocka inte bara är
viktig för stadsbilden utan även en funktion som många utnyttjar dagligen.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Bedömning

Fasadklockor har av tradition sedan medeltiden varit viktiga inslag på offentliga
byggnader som rådhus och senare även skolor. I Visby saknas ett rådhus vid Stora
Torget, men en modern fasadklocka har satts upp på en husgavel på en privat
byggnad vid torget. På Solbergaskolan i Östercentrum finns en fasadklocka över
entrén på huvudbyggnaden mot Kung Magnus väg, även om den inte är så synlig
från gatan. Till skillnad från klocktorn och fasadklockor på rådhus som är tänkta för
medborgarnas nytta har ju fasadklockor på skolor framförallt varit till gagn för
skolans lärare och elever. Fasadklockor har i övrigt eventuellt förlorat en del av sin
ursprungliga funktion i att inskärpa tidens betydelse hos en befolkning utan egna
tidsvisare. Inte desto mindre fyller de fortfarande en viktig symbolisk funktion i
stadsbilden, och fungerar som en tydlig markör på offentliga byggnader.
Även vår tids mer moderna resecentrum som större buss- och järnvägsstationer
brukar ha väl synliga klockor i anslutning till byggnaden. Ofta ses dessa numera på
rörliga digitala displayer. Detta är också något som förekommer allt mer på fasader
till kontorsbyggnader, ofta i anslutning till någon form av reklamskyltning.
Exempelvis har Länsförsäkringars fasad i hörnet Solbergagatan / Österväg en sådan
digital klocka på fasaden som vänder sig mot Solbergagatan.
Östercentrum är idag ett område med övervägande privata fastigheter. Här finns
således, utöver Solbergaskolan och busstationen, inga offentliga byggnadsfasader att
placera en klocka på. Huruvida en större klocka kan integreras i en plats- eller
byggnadsgestaltning när nu en utveckling av Östercentrum tar vid, är en fråga nämnd
och förvaltning tar med sig in i kommande planering av området. I väntan på det,
och utöver de fasadklockor som redan finns i området, är nya privata initiativ från
fastighetsägare naturligtvis en möjlighet att diskutera.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-04

MBN § 39

Ärendets behandling under mötet

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

Inkommet medborgarförslag
Skickas till
Registratur-rs@gotland.se
Sökande
Anna Pia Elizabeth Kristiansdotter, JUNGMANSGATAN 275, 62152 VISBY
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-03-01 12:20

Ärendenummer
#9897

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Pia Elizabeth Kristiansdotter

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Efterlyser en väl synlig klocka i Östercentrum
Beskrivning och motivering
En klocka tillhör inte bara stadsbilden utan är en funktion alla nyttjar dagligen.
Hur den skulle se ut är givetvis ytterligare en fråga, eftersom den bör vara väl synlig över stora delar av Östercentrum samtidigt som den
skall passa in etiskt

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Anna Pia Elizabeth Kristiansdotter
Adress
JUNGMANSGATAN 275

Postnummer och ort
62152 VISBY

E-postadress
kristiansdotter@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 42

TN § 42

Medborgarförslag - Ställplats för husbilar i
Fårösund

TN 2019/3182
TN AU § 38

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget angående ställplats för
husbilar i Fårösund är besvarat.

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att en ställplats för husbilar
anläggs i Fårösund. Han refererar till den dialog Teknikförvaltningen fått i uppdrag
att föra med avseende ställplatser för husbilar enligt TN §137.
Bedömning

Teknikförvaltningen har i dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen sökt bygglov
för 8 st ställplatser i anslutning till hamnen i Fårösund. Den 12 december 2019
beviljades bygglov för dessa ställplatser (MBN 2019/1278). Beslut om undantag från
lokala ordningsstadgan vad beträffar övernattning i husbil på allmänplats skall tas av
Tekniska nämnden. Ställplatserna beräknas vara färdigställda under våren 2020.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv- Positivt för utvecklingen i Fårösund. Fler besökare stannar i
Fårösund.
Ekonomisk konsekvensanalys- Åtgärden är inte finansierad. Beräknad kostnad för
anläggningen av 8 ställplatser är ca 45 000 kronor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget angående ställplats för husbilar i
Fårösund är besvarat.
Beslutsunderlag

TN 2019/3182
Tjänsteskrivelse 21 januari 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019-07-'O 8
GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser alt regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ställplats för husbilar i Fårösuricf

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du pä ett eller flera fristående ark som fogas till detta Texta tydligt.

Ref. den dialog teknikförvaltningen fått i uppdrag att
föra med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende
stal l platser för husbilar, enl. TN $ 137.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgar/förslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgariorslag.
Jag samtycker till inlernetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Golland.
Ofullständiga uppgifter kan leda tHl atulitt förslag inte kan behandlas som ett medborgariorslag.
Namnti

Datum

2019-07-04
^amntortyaligande

/ ^~»

Leif-Åke Svensson
Mattisevägen 4
Postadress
62462 Fårösund
E-postadrcss
v75@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Ställplats f#r husbilar.
Enligt TN § 137 har teknikförvaltningen fatt i uppdrag att föra dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen, med mål att nå en långsiktig lösning för ställplatser för husbilar.
Jag vill på intet sätt föregå denna dialog, men eftersom jag läste på helagotland.se att detta
skulle omfatta även Fårösund, så vill jag ta tillfället i akt och förorda den idag befintliga
parkeringsplatsen för Sandöresenärer (se bif. bild), som jag tycker kan vara mycket lämplig
som ställplats.
En ställplats här, skulle ha många fördelar:
•

Den ligger väl avskilt, med 5-10 minuters promenadavstånd till Bungehallen och övriga
faciliteter i samhället.

•

Den ligger alldeles intill en återvinningstation, vilket torde underlätta ev. återvinning och
därmed minimera nedskräpningen. Dock bör återvinningstationen tömmas lite oftare - det
har nämligen varit lite si och så med den saken några gånger.

•

Nuvarande parkering borde vara relativt enkel att utöka, så att även husbilar kan få gott
om utrymme.

•

Husbilsgästerna kommer att få en fantastisk utsikt över soluppgången och Fårösundet.

I detta område finns ju andra lämpliga platser, om man inte vill utöka Sandöparkeringen. Jag
tycker också att man skall ta tillfället i akt och "snygga till" parkeringen - och kanske hela
detta område. Det har - så länge jag kan minnas - känts lite som platsen som gud glömde, om
uttrycket tillåts.
Bl.a. bör den jämnas till, så att den inte lutar - det är ju inte trevligt att sova i en husbil som
står på ett lutande plan.
Man bör göra iordning en ordentlig grillplats nedanför uppställningsplatsen - på andra sidan
vägen - nere havet.
Här bör kanske finnas någon enkel form av servicehus, med dusch, tvättstuga, etc.
Man bör fundera över en ordnad in- och utfart, om detta anses viktigt. Lämpligast är kanske i
så fall väg 148 eller Kalkugnsvägen - Åldermansvägen känns lite olämplig, då den är "trång"
och passerar flera utfarter - risken för incidenter känns onödigt överhängande.
Kanske skulle ställplatsen/parkeringsplatsen rent av kunna vara bemannad? Det bör väl vara
en ganska viktig parameter, ur en rent ekonomisk synvinkel? Kanske kan någon förening få
det ansvaret? Givetvis mot en skälig ersättning. I Fårösund finns ju t.ex. Röda Korset, PRO,
SPF, GIC, FGoIK, m.fl
Jag vill miräas att det redan år 2009 pågick en debatt om behovet av ställplatser för husbilar.
Bl.a. ifrågasatte Eva Werkelin, i en artikel på helagotland.se (2009-03-17), om det verkligen
behövdes. Hon avslutade den artikeln med att - "behovet av speciella ställplatser för husbilar
finns inte!" En intressant artikel om man vill jämföra med utvecklingen 10 år senare.

Men tiderna förändras och idag tror jag att det är väldigt betydelsefullt för hela den gotländska
turistnäringen, att även husbilar skall inkluderas i eventuella diskussioner, både i Visby och på
landsbygden.
Med en bra planering och lite eftertanke, skulle denna ställplats kunna bli en fin liten oas för
husbilar och ett lyft för området i sig.

Med vänligjhälsning

Leif-Åke Svenss

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 46

TN § 46

Medborgarförslag - Skyltar på cykel- och
gångbanor

TN 2019/3186
TN AU § 42

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående skyltar på cykel- och
gångbanor är besvarat.

Förslagsställaren vill att Region Gotland sätter upp skyltar på cykel och gångbanor
som anger att fotgängare skall gå på vänster sida och cyklister på höger sida. Det är
många incidenter med fotgängare som bara tittar på facebook i telefonen. Alternativ
är att måla separation i vägbanan. Detta bör underlätta för alla. Om folk känner till
reglerna slipper man sura blickar från mötande på fel sida, alla kan mötas med ett
leende istället.
Bedömning

En sådan skyltning och målning av gång- och cykelvägar som förslagsställaren
förespråkar är mycket omfattande och kostsam att genomföra. På vissa
problematiska ställen kan det vara nödvändigt med en målad separation av gående
och cyklister. Att generellt införa sådan målning och skyltning är inte realistiskt.
Detta skulle innebära stora kostnader för genomförande och höga
underhållskostnader för Regionen. Likaväl som medborgare har skyldighet att veta på
vilken sida av vägen man framför fordon har man även en skyldighet att veta vad
som gäller för gång- och cykelbanor.
Barn- och genusperspektiv- Information om trafikregler är viktiga. Trafikutbildning
bör ske i förskola/skola.
Landsbygdsperspektiv- Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- Ett genomförande av medborgarförslaget skulle bli
kostsamt för Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående skyltar på cykel- och
gångbanor är besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 24 januari 2020
Medborgarförslag 2019-07-30
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 46

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-07-30 20:07

Ärendenummer
#14440

Sida
1(1)

Inskickat av: Göran William Olof Pettersson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätta upp skyltar på cykel/ gångbanor: Fotgängare går på vänster sida, cyklister på höger sida. Det finns med i transportstyrelsens
paragrafer sen 2018 10 15. Det är många incidenter med fotgängare som bara tittar på facebook i telefonen.Alternativ måla separation i
vägbanan.
Beskrivning och motivering
Det bör underlätta för alla, om folk känner till reglerna slipper man sura blickar från mötande på fel sida, alla kan mötas med ett leende
istället.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Göran William Olof Pettersson
Adress
KORALLGATAN 12 LGH 1102

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
gwo-jib@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 72

TN § 72

Medborgarförslag - Sätt upp skyddsräcken
längs strandpromenaden mot havet vid
parkering

TN 2019/3192
TN AU § 66

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Personen har varit på besök i Visby och tycker att regionen bör sätta upp
skyddsräcke längs Strandpromenaden för att förhindra att någon tappar balansen och
ramlar ner med skador som påföljd.
Bedömning

I Visby och på Gotland finns många fina besöks-, utkiksplatser och promenader som
är belägna nära kanter och klinter. Huruvida staket eller räcken ska sättas upp eller ej
är en svår fråga. Om man gör en omvärldsbevakning så finns det många städer i
Sverige och världen som inte arbetar med att sätta upp staket vid till exempel
kajkanter och kanaler centralt inne i städer. Att sätta att upp staket/stängsel vid alla
branter och stup riskerar att minska upplevelse och landskapsvärdet och skulle
dessutom vara svårt att anlägga och underhålla med den budget som finns idag.
Strandpromenaden utgör en öppen yta med god sikt där kanten inte kommer som en
överraskning för den gående. Det finns dessutom gott om utrymme att röra sig på
utan att behöva närma sig kanten. Platsen har idag ett högt värde genom sin ostörda
vy över havet och strandpromenaden.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.”
Bör inte påverka en jämlik god och hälsa eller barns uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv – Det är föräldrars ansvar att barnen inte kommer för
nära kanten liksom på andra platser som kan anses vara farliga i vårt samhälle. Ett
räcke på Strandpromenaden skulle kunna locka till klättring och medföra
olycksfallsrisk. Genusperspektivet är inte relevant i frågan.
Landsbygdsperspektiv – Staket eller räcken för kanter är inte prioriterat i budget
varken i Visby eller i övriga tätorter på Gotland.
Ekonomi - Det finns i dagsläget ingen budget för att anlägga staket eller räcken.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Protokollsutdrag
TN § 72

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -07- 3 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
Hej! Vid besök i Visby perioden 1/6-4/6-2019, upptäckte vi att det borde vara skyddsräcken längs
5liciiid|jiuiimnéidmi muL heivtsl vid |jcii kemisen uLctnfui kiulluniel. Risken lui cilL i)dU,öll Lct|j|jcti balcinömi uC

l

faller ner och skadar sig allvarligt är påtaglig.
vi såg ett oiyckstiiioua, åar en ung tncKa just tappade oaiansen ocn var riktigt nära att ramla ner. vi
upplevde det som mycket obehagligt att nära bli vittne till, vad vi anser kunde blivit en helt onödig olycka.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
Jag kan inte förstå att räcken inte satts upp tidigare. Måste det hända en allvarlig (döds) olycka innan
något görs för säkerheten?

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknin»

Datum

19-07-27

„
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.-,'/
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.. t&&?2* CT&o^y ^t^^^
Namnfortydligande

"

Eino Haglund
Adress

Måns smes väg 16
Postadress

66534 Kil
E-postadress

Eino.haglund@comhem.se
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 73

TN § 73

Medborgarförslag - Linbana mellan
kryssningskajen, hamnterminalen och
busstationen

TN 2019/3193
TN AU § 67

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om linbana mellan kryssningskajen,
hamnterminalen och busstationen är besvarat.

Katja Eneqvist föreslår i ett medborgarförslag att en linbana byggs mellan
kryssningskajen-Färjeterminalen och busstationen. Kryssningsturisterna kommer
direkt upp i stan utan nya broar, vägar eller bussar och får dessutom en fantastisk vy
över Visby och en upplevelse utöver det vanliga. Anslutningsbussar, för de vanliga
färjorna, till busstationen blir överflödiga, och frigör där med utrymme på hamnen
och underlättar för resande. Det kommer minska trängsel med bilar och bussar vid
färjeankomster och avgångar och där med avgasutsläppen. Vackert, miljövänligt och
spännande.

Bedömning

Förslaget om en linbana mellan kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen är
intressant. Göteborgs Stad gjorde 2016 en förstudie om att införa linbane-linjer i
Göteborg. Man tittade på tre olika sträckningar. Man konstaterade att många små
gondoler skapar en stor kapacitet. En tiopersoners-gondol var tjugonde sekund eller
en 25 personers-gondol var 45 sekund skulle skapa en trafik-kapacitet motsvarande
en spårvagnslinje i sexminuterstrafik. Det kan också vara en effektiv lösning i
svåråtkomliga områden. Det skapar möjlighet att ta med cyklar barnvagnar och
rullstolar i gondolerna. Enligt de beräkningar som gjordes i Göteborg 2016 skulle en
linbana över Göta älv från Svingeln till Brunnsbo station kunna transportera ca 23000 personer/timme och riktning. Linbanans längd skulle bli 2200 meter, fyra
stationer och en restid på 10 minuter mellan ändhållplatserna. Bygget
kostnadsberäknades till ca 0,9 mdr kr. Projektet med linbanor genomfördes aldrig i
Göteborg.
Om man överför beräknade kostnaderna från Göteborgsutredningen till föreslagen
sträckning för en linbana från Kryssningskajen, Färjeterminal och till busstationen (ca
1800 meter och tre stationer) skulle det innebära en beräknad kostnad på ca 6-700
miljoner kronor. Förslaget får därför anses som inte ekonomiskt genomförbart.
Region Gotland har inte ansvar för hur kryssningsgästerna tar sig från
kryssningskajen och till besöksmål i Visby eller övriga Gotland. Skattemedel kan inte
användas till att transportera kryssningsresenärer från/till kryssningskajen.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 73

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om linbana mellan kryssningskajen,
hamnterminalen och busstationen är besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-31
Tjänsteskrivelse 22 januari 2020
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-07-31 14:40

Ärendenummer
#14452

Sida
1(1)

Inskickat av: KATJA ENEQVIST

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hop on hop off linbana mellan kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen.
Beskrivning och motivering
Kryssningsturisterna kommer direkt upp i stan utan nya broar, vägar eller bussar och får dessutom en fantastisk vy över Visby och en
upplevelse utöver det vanliga. Anslutningsbussar, för de vanliga färjorna, till busstationen blir överflödiga, och frigör där med utrymme på
hamnen och underlättar för resande. Det kommer minska trängsel med bilar och bussar vid färjeankomster och avgångar och där med
avgasutsläppen. Vackert, miljövänligt och spännande.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
KATJA ENEQVIST
Adress
RONE HÄGDARVE 715

Postnummer och ort
623 47 Hemse

E-postadress
kickan1970@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 41

TN § 41

Medborgarförslag - Trafikljus vid
Östercentrum

TN 2019/3198
TN AU § 37

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag avslås enligt Per Edmans (V)
yrkande.

Förslagsställaren anser att trafiken vid Östercentrum på Kung Magnus väg är hårt
belastad av trafikanter/cyklister som korsar vägen på flera ställen samt taxibilar från
taxistationen och privatbilister från parkeringen som skall ut på Kung Magnus väg.
Övriga trafikanter och yrkestrafik som kör i båda riktningarna gör trafiksituationen
ohållbar. Förslagsställaren vill därför att ett ljusreglerat övergångsställe görs i
korsningen Österväg Kung Magnus väg och att utfart bara skall bli möjlig i den
norradelen av parkeringen.
Bedömning

Korsningen Österväg-Kung Magnus väg är en upphöjd passage inom ett område där
hastigheten är reglerad till 30 kilometer i timmen. Fordon som förs västerut från
gågatan har väjningsplikt mot Kung Magnus väg eftersom de lämnar en gågata.
Fordon som förs i östlig riktning på Österväg mot Kung Magnus väg har
väjningsplikt mot Kung Magnus väg.
För alla trafikanter gäller Trafikförordningen 2 kap 1§ ”För att undvika trafikolyckor
skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till
omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre,
skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom
som är till hinder för dem i trafiken.”
Korsningen fungerar enligt förvaltningens uppfattning bra. Det går sakta och
trafikanterna visar ömsesidig respekt. Man tar ögonkontakt och på så sätt flyter
trafiken på i ett lugnt tempo. Om en signalljusreglering av korsningen skulle
genomföras skulle risken för olyckor öka. Gående och bilister skulle inte söka
ögonkontakt på samma vis och gående skulle lita på att bilar stannar när det blir rött
vilket inte alltid är fallet. Ur miljösynpunkt är inte signalreglering bra eftersom det
betyder mer tomgångskörning. Den norra infarten till parkeringen och taxi är
dubbelriktad vilket innebär att man kan köra ut norrut om man vill. Utrymmet för
taxi att svänga runt och köra ut norrut är dock för litet. I samband med arbetet med
att ta fram en ny detaljplan för Östercentrum kommer man att titta på olika
trafiklösningar och placering av parkeringsplatser. I nu läget finns därför ingen orsak
att göra större förändringar i trafiksituationen på platsen.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Ekologisk hållbarhet 2020-2023.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 41

Barn- och genusperspektiv- Nuvarande lösning bidrar till en säkrare trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv- Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- Ekonomin påverkas inte av nuvarande lösning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på att medborgarförslaget ska avslås.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per Edmans (V)
yrkande och finner att Per Edmans (V) yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om Trafikljus vid Östercentrum är
besvarat.
Beslutsunderlag

TN 2019/3198
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-12 20:12

Ärendenummer
#14829

Sida
1(1)

Inskickat av: Gullvi Carina Larsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trafikljus vid Östercentrum
Beskrivning och motivering
Trafiken vid Östercentrum på Kung Magnus väg är hårt belastad av trafikanter/cyklister som korsar vägen på flera ställen samt taxibilar
från taxistationen och privatfordon från parkeringsplatsen som ska ut på ovan nämna väg.
Övriga trafikanter och yrkestrafik som kör i båda riktningar gör att trafiksituationen där är ohållbar!
Ett trafikljus med övergångsställe skulle göra trafiksituationen mer säkrare.
Förslag att minska trycket är att bilar och taxi kör ut samma väg som de kör in infarten norrut d.v.s mitt emot bensinstationen.
Det finns ju två infarter när man kommer in norrifrån en till parkering/taxi och en till buss,mc o turisttåget, varför inte göra en infart där
taxi o parkering är och sen får de köra runt medsols och ut på densamma.
In och utfarten mittemot bensinstationen behöver bara breddas och cementfundament placeras vid nuvarande utfarten söderut för taxi o
turisttåget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Gullvi Carina Larsson
Adress
JUNGMANSGATAN 150

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
gullvilarsson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 48

TN § 48

Medborgarförslag - Säkrare övergångsställe
för gångtrafikanter över färjeleden

TN 2019/3201
TN AU § 44

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om säkrare övergångsställen för
gångtrafikanter över färjeleden är besvarat.

Förslagsställaren framför i ett medborgarförslag att en säkrare övergång för
gångtrafikanter till Södra Hällarna över Färjeleden behöver anläggas. Nuvarande
övergång är bara anpassad för cyklister. Det är många hundägare som dagligen
riskerar livet när man springer över vägen som är helt omarkerad som övergång för
gångtrafikanter.
Bedömning

Det är Trafikverket som är väghållare för Färjeleden och därmed Trafikverket som är
ansvariga för trafiksäkerheten. Trafikverket har nyligen genomfört en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela färjeleden. I cirkulationen färjeleden-140-Söderväg
har brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter uppmärksammats. Som en
snabb åtgärd redovisas ett nytt kantstöd mellan de båda högersvängande fälten mot
Vibble. Som en senare och slutlig åtgärd redovisas en planskild korsning för
oskyddade trafikanter genom att en gång- och cykel tunnel byggs. Kostnaderna för
åtgärderna skall belasta länstrafikplanen och ställas mot andra projekt i
länstrafikplanens prioriteringar.
Barn- och genusperspektiv- En planskild korsning för gående- och cyklister gynnar
trafiksäkerheten för alla oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv- Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys- Kostnaden för genomförandet belastar
länstrafikplanen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om säkrare övergångsställen för
gångtrafikanter över färjeleden är besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-08-14
Tjänsteskrivelse 22 januari 2020
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 48

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -08- 1 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

sttuUoi^ doV

Information om behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 47

TN § 47

Medborgarförslag - MC-parkeringar

TN 2019/3205
TN AU § 43

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående mc-parkeringar är
besvarat.

Förslagsställarna tycker att Gotland är en attraktiv plats att köra mc på. Men så fort
man skall parkera, speciellt i Visby, blir det knepigare. För att underlätta att parkera
motorcyklar vill man därför att vanliga parkeringsrutor för bilar reserveras för
motorcyklar och görs tillgängliga för flera motorcyklar i samma ruta. Förslagsvis vill
man att Regionen inrättar speciella platser för mc och moped klass 1 där flera mc kan
få plats i en p-ruta för bil mot avgift när detta är aktuellt.
Bedömning

För att underlätta parkering av motorcyklar och mopeder klass 1 har Region Gotland
anlagt motorcykelparkeringar på Öster och på Skeppsbron i hamnen. Dessa
parkeringar är avgiftsbefriade för att motorcyklar skall söka sig dit och inte parkera
på gågata eller andra olämpliga ställen. Motorcyklar får parkera i en parkeringsruta för
bil. Om parkeringsrutan är avgiftsbelagd skall även avgift betalas för motorcykel. Det
är heller inget som hindrar att flera motorcyklar parkeras i samma parkeringsruta men
alla fordon skall erlägga parkeringsavgift om parkeringsavgift gäller på platsen.
Förvaltningen har inte upplevt att det råder brist på parkering för motorcyklar.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv- Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- Ingen påverkan på ekonomin.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående mc-parkeringar är
besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 24 januari 2020
Medborgarförslag 2019-08-19
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Sida
1(2)

Inskickat av: Eva Elisabet Wagnhester

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
MC-parkeringar
Beskrivning och motivering
MEDBORGARFÖRSLAG - MC-parkering
Gotland är en attraktiv plats att köra MC-på. Både för oss som bor här och för våra besökare. Men så fort man ska parkera, speciellt i
Visby, blir det knepigare.
MC-förare i Visby har i princip tre alternativ till parkering;
Att parkera på markerad p-plats och erlägga samma avgift som för bil.
Att parkera på egen tomt / mark
Att parkera där p-vakterna inte går.
Det förstaalternativet innebär att vi erlägger samma avgift som för en bil men bara nyttjar en liten del av rutan. Detta känns som ett slöseri
med utrymme - fler skulle kunnat få plats. En bilplats rymmer 4-5 MC eller moped klass I.
I många kommuner runt om i landet erbjuds speciella MC-parkeringsplatser - vanliga p-rutor men reserverade för MC så att fler MC kan
stå i samma ruta. Dessa p-platser finns med eller utan avgift. Detta är något som underlättar för oss som MC-förare.
Enligt trafikförordningen ska alla trafikanter behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. Det är inte gratisplatser som är syftet
med detta medborgarförslag - poängen är att frigöra fler platser genom att införa speciella MC-parkeringar. Trafikförordningen ger
nämligen möjlighet att reservera plats specifikt för MC och moped klass I.
Vi föreslår således att Region Gotland inrättar speciella p-platser för MC och moped klass I där flera MC kan få plats i en p-ruta för bil mot avgift när detta är aktuellt.
När avgift ska erläggas kan befintliga system säkert nyttjas då de hämtar uppgifter från fordonsregistret. En speciellt MC-taxa skulle
således inte vara omöjlig att tillämpa.
Med vänlig hälsning.
Eva Wagnhester
Margaretha Liljegren
Anneli Ekman
Monica Stuxberg
Elin Westberg
Pernilla Widegren
Gunilla Gardell
Ulrica Augustsson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Inskickat av
Eva Elisabet Wagnhester

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Eva Elisabet Wagnhester
Adress
VÅRDKLOCKEGATAN 22 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
evawa@me.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 70

TN § 70

Medborgarförslag - Parkeringshus på A7fältet samt ny parkering vid förskolan
Törneqvior

TN 2019/3208
TN AU § 64

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att uppföra ett parkeringshus inom
området Artilleriet.
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga parkering på fastigheten
Malajen 1.

Förslagsställaren föreslår, med anledning av de parkeringsproblem som denne anser
finns inom Artilleriet, att ”man bygger ett parkeringshus i två till tre plan” på den
plats som den planerade parkeringen kommer att anläggas. Som skäl anger
förslagsställaren att antalet iordningställda parkeringsplatser inom kvarteren är för få.
Kravet om en parkering per hushåll vid bygglovsprövningen anses för lågt i och med
att många hushåll har fler än en bil. Förslagsställaren är övertygad om att behov av
parkering är större än de 70 parkeringsplatser som planeras och menar därför att den
outnyttjade delen av fastigheten (Visby Malajen 1) inom vilken förskolan är belägen
skulle kunna användas som allmän parkering.
Bedömning

Förvaltningen konstaterade inför planeringen av exploateringen av Artilleriet att den
politiska viljeinriktningen var att minska bilens betydelse i ett
samhällsplaneringssammanhang. Av det skälet har arbetet och utformningen av
området präglats av den inriktningen. Inte minst vid förutsättningarna för de
markanvisningar som har skett. Inriktningen har uppfattats som en tydlig styrning för
samhällsplaneringen och i det sammanhanget som en del av regionens klimatarbete.
Det lägre kravet på parkeringsplatser innebar även att en högre exploatering (fler
bostäder) kunde tillåtas/byggas inom kvarteren inom Artilleriet, vilket även var en
uttalad politisk målsättning.
I och med att det beslutades att sänka parkeringstalet inom Artilleriet initierades från
förvaltningen, mot bakgrund av gotlänningarnas biltäthet, att planera för en
parkering för att möta ett eventuellt behov av ytterligare parkeringsplatser. Något
som fastställdes i och med antagandet av detaljplanen för kv. Sergeanten m fl.
Sammantaget är det dessa förutsättningar som planeringen och genomförandearbetet
har utgått ifrån vad gäller exploateringen av Artilleriet och som förvaltningen har haft
att förhålla sig till. Parkeringen utgår från de beslut om inriktning som är fattade i
detaljplanearbetet och som även får anses utgöra en del av det planeringsarbete som
bedrivs inom regionen för att minska bilens användning och därmed uppmuntra till
att använda andra färdsätt.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 70

Tolkningen av detaljplanehandlingarna är att möjligheten att uppföra ett
parkeringshus där parkeringen kommer att anläggas måste föregås av att en ny
detaljplan upprättas. Den både spetsiga och triangelformade formen på fastigheten
där parkeringen ska anläggas är dessutom inte optimal för anläggandet av ett
parkeringsgarage. Något som har varit skälet till att välja att inte planlägga fastigheten
för bebyggande.
Att anlägga allmän parkering inom Visby Malajen 1 är inte möjlig eftersom det strider
mot gällande detaljplan eftersom marken avser kvartersmark för skola, förskola. Om
allmän parkering ska anläggas inom del av den fastigheten måste även i det fallet en
ny detaljplan upprättas för antagande. Vidare ska nämnas att den outnyttjade delen är
en markreserv för en eventuell utbyggnad av förskolan. Med tanke på att det byggs ca
850 bostäder inom Artilleriet bör den delen av fastigheten därför kvarstå som
kvartersmark för skola/förskola för att undvika framtida lokaliseringsproblem och
för att kunna bibehålla utbyggnadsmöjligheten.
Barn- och genusperspektiv:
Barn och genusperspektiven gynnas eftersom planeringen för området Artilleriet
fokuserar på minskad miljöpåverkan genom satsningar på kollektivtrafik, gång och
cykel och en minskad användning av biltransporter. Trafiksäkerheten förbättras
också genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykel utformning i området.
Landsbygdsperspektiv: Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Om ett parkeringsgarage skulle byggas enligt förslaget förutsätter det, med tanke på
att det innebär en omfattande investering, att alla parkeringsplatser är uthyrda
månadsvis för att månadskostnaden ska bli som lägst ca 700 kr, vid dagens ränteläge
och med en avskrivningstid om 50 år för parkeringsgaraget. Om en del av platserna i
ett motsvarande parkeringsgarage ska upplåtas till besökanden, vilket föreslås i
medborgarförslaget, kommer månadskostnaden för de fasta platserna att öka i och
med att beläggningsgraden för besökandeplatser är lägre. Därutöver ska även nämnas
att om ränteläget ökar med t ex 1 % kommer ovannämnda månadskostnad att öka
med ca 20 % i och med att räntekostnaderna utgör en stor del av de totala
driftskostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att uppföra ett parkeringshus inom
området Artilleriet.
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga parkering på fastigheten
Malajen 1.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7-fältet TN 2019/3208
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Protokollsutdrag
TN § 70

Tjänsteskrivelse 14 januari 2020
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-29 08:24

Ärendenummer
#15334

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars-Martin Martinsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
För att komma tillrätta med parkeringssituationen på A7-fältet
vill vi att regionfullmäktige beslutar om att ett parkeringshus uppförs istället för en plan parkeringsplats samt
besluta om en ny parkering bredvid förskolan Törneqvior.
Beskrivning och motivering
I bifogade fil 09-P-258 ligger nämnda grusplan där det står Malajen.
I bifogade fil 09-P-273 avses området som är märkt med P1.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Del av Detaljplan 09-P-258[400].pdf (788 KB)
Del av Detaljplan 09-P-273[401].pdf (1,43 MB)
Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7.docx (11 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Lars-Martin Martinsson
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 18 F LGH 1003

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
lasse-m@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7-fältet
Vi lämnar detta förslag då vi anser att parkeringssituationen på A7-fältet idag är ohållbar. Efter
hand som nya kvarter färdigställs och blir inflyttningsklara kommer problemen att öka. Vi som bor i
kv. Sergeanten 1 kan bara i vårt kvarter konstatera att ett 20-tal fordon tillfälligt parkerar på en
grusplan bredvid förskolan Törneqvior och som snart kommer att försvinna. Var ska dessa fordon
ställa sig då kan man fråga sig? Dessutom är vår besöksparkering ständigt full av bilar som inte har
någonstans att parkera.
Ursprungsproblemet är att de nya kvarteren endast fått bygglov för att anlägga en parkeringsplats
per hushåll. Detta är inte tillräckligt när man bor på Gotland. Många hushåll har mer än en bil av
olika anledningar. Någon kanske jobbar på landet, man har egen firma och en firmabil, eller ett
vuxet barn som ännu bor hemma och har egen bil.
På Ada Blocks gata står det ständigt parkerade bilar i det ena körfältet vilket gör det omöjligt att
mötas på den gatan. Detta ställer också till bekymmer för snöröjning och ev. utryckningsfordon
mm.
Vi tog en titt på detaljplanen och hittade då en markyta vid kv. Korpralen som avsatts till parkering
(om behov finns). Vi tog då kontakt med Regionen för att höra vad som planerats för denna yta och
fick till svar att en parkering för 70 p-platser ska anläggas och vara klar till årsskiftet 2019-2020.
Detta var ju ett positivt besked men vi är övertygade om att det finns behov av fler platser än så.
Vårt förslag är att man i stället bygger ett parkeringshus i två till tre plan på nämnda plats.
För att över tid finansiera detta kan X antal permanenta p-platser erbjudas till uthyrning
månadsvis. Resterande ”spontanplatser” avgiftsbeläggs med en avgift per timme.
Vi lyckades inte i detaljplanen utläsa vad som planerats för grusplanen bredvid förskolan som idag
används som extraparkering. Så varför inte anlägga en allmän parkering där också. Det skulle säkert
gå att få till 30-50 platser.
För Brf Sergeanten 1
Lars Martinsson

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 44

TN § 44

Medborgarförslag - Markerade parkeringar i
Visby innerstad

TN 2019/3209
TN AU § 40

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående markeringar i Visby
innerstad är besvarat.

Förslagsställaren anger i ett medborgarförslag att ”antalet parkeringar i innerstan är,
och bör vara, begränsat. Detta ställer krav på att de parkeringar som finns är tydliga
och möjliggörs fylla sin funktion. Idag sker huvuddelen av parkeringarna utan
gränsmarkeringar, endast mellan parkeringsskyltar. Detta gör att parkeringarna ofta
används felaktigt och färre bilar får plats än vad som normalt finns plats för.
Exempelvis Södra Murgatans kantparkering och den snedställda parkeringen vid
Kajsarn är sådana där bilar ofta står så pass snett eller med sådant mellanrum att en
till två bilplatser försvinner per parkering. Detta leder i sin tur till att boende och
besökande ställer sig på gator där det råder parkeringsförbud, exempelvis
Kanngjutargränd och riskerar blockera in- och utfarter. Genom att markera enskilda
parkeringsrutor minskar risken för felparkeringar och ökar förutsättningarna för att
biltrafiken hålls dit den är anvisad för en ökad trafiksäkerhet.”
Bedömning

Förvaltningen har på senare år valt att inte måla parkeringsrutor i Visby innerstad.
Tillåten parkering skyltas med tilläggstavlor (T11 1-5) som anger utsträckning av
parkering och uppställning av fordon (T21 1-3) i stället för linje målning.
Anledningen är att målning på gatsten slits fort och blir därför dyrt att underhålla.
Där det är större parkeringar används förutom skyltning även vit gatsten för att
markera parkeringsrutor. Där ingen skyltning finns som medger parkering gäller
parkeringsförbudsområde i hela innerstan och på hamnen.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv- Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- Beslutet att inte måla parkeringsplatser medför en
lägre underhållskostnad.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående markeringar i Visby
innerstad är besvarat.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 44

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 21 januari 2020
Medborgarförslag 2019-08-29
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-29 09:30

Ärendenummer
#15340

Sida
1(1)

Inskickat av: UNNI KARLSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Markerade parkeringar i Visby innerstad
Beskrivning och motivering
Antalet parkeringar i innerstan är, och bör vara, begränsat. Detta ställer krav på att de parkeringar som finns är tydliga och möjliggörs
fylla sin funktion. Idag sker huvuddelen av parkeringarna utan gränsmarkeringar, endast mellan parkeringsskyltar. Detta gör att
parkeringarna ofta används felaktigt och färre bilar får plats än vad som normalt finns plats för. Exempelvis Södra Murgatans
kantparkering och den snedställda parkeringen vid Kajsarn är sådana där bilar ofta står så pass snett eller med sådant mellanrum att en
till två bilplatser försvinner per parkering. Detta leder i sin tur till att boende och besökande ställer sig på gator där det råder
parkeringsförbud, exempelvis Kanngjutargränd och riskerar blockera in- och utfarter. Genom att markera enskilda parkeringsrutor
minskar risken för felparkeringar och ökar förutsättningarna för att biltrafiken hålls dit den är anvisad för en ökad trafiksäkerhet.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
UNNI KARLSSON
Adress
ADELSGATAN 42 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
unni.karlsson@outlook.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 71

TN § 71

Medborgarförslag. Förslag till lösning av
trafikproblemen vid Färjeleden och
Kryssningskajen

TN 2019/3456
TN AU § 65

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag angående lösning av
trafikproblemen vid Färjeleden och kryssningskajen.

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår en lösning på trafikproblemen vid
Färjeleden och kryssningskajen genom att förlänga gångbron från hamnläge 7 fram
till kryssningskajens informationsbyggnad. I anslutningen till informationsbyggnaden
förses gångbron med hiss- och rulltrappor. I befintlig terminal byggnad finns redan
hissar och rulltrappor. Gångbron kan sedan förses med rullband för
persontransporter.
Bedömning

I samband med planeringen för anslutningar till kryssningskajen var en förlängning
av befintlig gångbro från kajplats 7 till kryssningsterminalen det första alternativet
som tittades på. Arkitekt anlitades som ritade på utformning, sträckning och skyline
för en förlängning av befintlig gångbro. Eftersom det framkom att passagerare från
linjetrafiken och kryssningspassagerare av säkerhetsskäl inte kan blandas måste en
helt ny separat gångbro från färjeterminalen och bort till kryssningsterminalen
byggas. En kostnadsberäkning gjordes som kom fram till att en sådan gångbro skulle
kosta cirka 70 miljoner. Det framkom också att befintlig hamnterminal inte har
kapacitet att ta emot alla kryssningsresenärer och övriga resenärer. En utbyggnad av
befintlig hamnterminal på pelare ut över långtidsparkeringen skulle behövas. Någon
kostnadsberäkning om vad en utbyggnad av hamnterminalen skulle kosta gjordes inte
utan lösningen förkastades.
Arbete med att hitta en lösning på lång sikt för kryssningspassagerare pågår. Där
ingår bland annat att även förutsättningslöst titta på tidigare framlagda förslag på
lösningar. Då den föreslagna lösningen är känd sedan tidigare så kommer den att
ånyo att gås igenom och analyseras.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv- Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- En ny gångbro från Hamnterminalen och fram till
Kryssningsterminalen kostnadsberäknades 2016 till ca 70 miljoner. En permanent
gångbro över Färjeleden kostnadsberäknades till ca 25 miljoner.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 40

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-09-26
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-24 16:29

Ärendenummer
#15982

Sida
1(2)

Inskickat av: Bertil Tore Bergström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förslag till lösning av trafikproblemen vid Färjeleden och Kryssningskajen.
Beskrivning och motivering
Om terminaler och broar
Hamnterminalen i Visby betjänar f.n. tre angöringsställen: Läge 5 och Läge 6 utnyttjas huvudsakligen av de större färjor, som sköter
den reguljära trafiken till Nynäshamn och Oskarshamn. Läge 7 är främst avsedd för de mindre färjorna till fastlandet, men används
sedan länge för de - numera - mindre kryssningsfartygen. Från terminalbyggnaden leder högt belägna bryggor till resp. fartyg, även om
många kryssningsgäster från Läge 7 väljer markvägen in till till centrum, sannolikt p.g.a. okunnighet om de lokala förhållandena.
När så kryssningskajen byggdes uppstod problemet hur gästerna skull kunna komma in till Visby centrum. Matarbussar i all ära, men
frågan har hela tiden existerat, varthän och varifrån, vilken väg, hur ofta? Somliga kryssningsrederier är heller inte intresserade av
matarbussar. Man valde därtill att bygga en provisorisk bro över Färjeleden, främst för att avlasta terminalområdet från fotgängartrafik. Denna bro är inte tillgänglig för gäster med rullatorer, rullstolar (permobiler) och barnvagnar, en allvarlig begränsning.
Eftersom den valda trafiklösningen, skyltningen, anser att alla gäster skall upp i stan, uppfattar dessa det som att de måste korsa
Färjeleden. När kommer första olyckan? Vilka följdverkningar är att påräkna, inte bara skador utan även skadestånd?
Det ovanstående är den lösning, som hittills har föreslagits och som till del redan har genomförts: en provisorisk bro. Det allmänna
omdömet tycks vara ett klart ogillande. Något offentligt gillande har mig veterligen inte avhörts, däremot motsatsen: Tummen ner!
En bro, om än aldrig så provisorisk, måste därför åtminstone förses med hissar, för kapacitetens höjande förmodligen även rulltrappor.
Sådana anläggningar kan förvisso placeras utomhus, men ur underhålls- och väderskyddssynpunkt syns en placering inomhus mer
lämplig. Sålunda erfordras, med en bro i nuvarande läge, två teknikbyggnader. En finns egentligen redan; om brons västra landfäste
ansluts till den informations- och toalettbyggnad, som redan finns på plats. Därtill erfordras en byggnad i Kopparsviksgatan vid brons
östra landfäste. Exempel på en sådan teknikbyggnad finns i Nynäshamn.
Jag vill i stället föreslå en helt annan lösning, som mer bygger på vad som redan finns - och fanns innan kryssningskajen kom. Förläng
den brygga, som nu finns från Hamnterminalen fram till Läge 7, och låt den löpa över godsterminalens område fram till
kryssningskajens informationsbyggnad. Denna förses med de hiss- och rulltrappeinstallationer, vilka i vilket fall är nödvändiga. I den
befintliga hamnterminalen finns redan hissar och rulltrappor.
Kan den höga godstrafiken redan idag passera under bryggan inom området för nuvarande persontrafik, bör något hinder uppåt inte
heller uppstå inom godsterminalens område. Några pelare för bryggan tillkommer naturligtvis.
Bryggan kan på sikt, eller redan från början, förses med rullband för persontransport, jfr återigen Nynäshamn eller Värtahamnen.
Duger den nuvarande bryggan för gäster från fartyg vid Läge 7 - Silja, Birka... förvisso inga små fartyg - är den också fullt tillräcklig
för gäster från fartygen vid kryssningskajen. Avståndet till centrum förblir i princip detsamma, men för gäster med rullstolar och
rullatorer kommer rullband avsevärt att underlätta förflyttningen in till Visby.
Skrivet Norrlanda 2017 2019
Bertil Bergström

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-24 16:29

Ärendenummer
#15982

Inskickat av
Bertil Tore Bergström

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Bertil Tore Bergström
Adress
NORRLANDA BROE 543

Postnummer och ort
622 50 Romakloster

E-postadress
broehus@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 17

HSN § 17

Medborgarförslag. Nytt sjukhus, vårdcentral
och tandläkare vid Skrubbs

HSN 2019/543
HSN-AU § 17

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga ett nytt
sjukhus/vårdcentral/tandläkare i en stor byggnad mellan till exempel Skrubbs och
Follingbo. I förslaget framgår även att buss ska gå i skytteltrafik dygnet runt för
patienter och anställda för att lösa parkeringsfrågan.
Visby lasarett har idag en yta på drygt 40 000 kvadratmeter och då är inte verksamhet
på Korpenområdet eller yta för vårdcentraler och tandläkare inräknat. Visby lasarett
har högteknologiska lokaler och utrustning. En nybyggnation för lasarett, vårdcentral
och tandläkare är en mycket kostsam investering som kräver många års planering
och genomförande. Förslaget att samla flera olika verksamheter är i sig en god idé
men är idag inte realistiskt genomförbart med Region Gotlands budget.
Bedömning

Medborgarförslagets intention är god men med dagens resurser ej möjlig att
förverkliga varför hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att medborgarförslaget bör
avslås.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 17
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 december 2019
Medborgarförslag. Nytt sjukhus, vårdcentral och tandläkare vid Skrubbs
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-06

Protokollsutdrag
HSN § 17

Skickas till
Ingela Ekman, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-25 10:36

Ärendenummer
#16004

Sida
1(1)

Inskickat av: INGELA EKMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bygg nytt sjukhus/VC/ Tandläkare i ett stor bygge mellan t ex Skrubbs och Follingbo.
Buss som går i skytteltrafik 24-07 för patienter och anställda. P-frågan löst.
Beskrivning och motivering
Bra för alla på ön. Nuvarande lasarett kan bli kombinerat äldreboende, förskola, där unga och gamla kan mötas

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
INGELA EKMAN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 5 LGH 1406

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
ingela_ekman@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 40

TN § 40

Medborgarförslag. Säkrare alternativ till
provisoriska bron från nya kryssningskajen
över färjeleden

TN 2019/3457
TN AU § 36

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående säkrare alternativ till
provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden är besvarat.

Förslagsställaren föreslår att minitåg används för att transportera kryssningsturister
från kryssningskajen och in till inre hamnen och Botaniska trädgården. ”Detta skulle
kunna ge kryssningsturisterna en säker och trevlig start på vistelsen i Visby samt en
säker avslutning på besöket. Om man inte tror att turisterna själva skulle betala så
skulle kanske kryssningsföretagen kunna betala en avgift för biljetter till tåget.”
Bedömning

Försök har gjorts att köra turisttåg från Kryssningscentret vid Kopparsviksgatan och
in till hamnen. Få har dock valt detta transportsätt. Det är fullt möjligt för operatören
av kryssningskajen CMP (Malmö Kopenhagen Port) att anlita mini-tåg för
persontransporter från- och till kryssningskajen. Region Gotland har inte ansvaret för
att lösa persontransporterna till- och från kryssningskajen. Mini-tåg kan dock bara bli
ett komplement till busstransporter och till att gå till fots in till centrala Visby
eftersom tågens kapacitet är liten. Minitågen tar 52 passagerare per tur. Möjligheten
att ta en rundtur i Visby finns från Skeppsbron och Österport.
Barn- och genusperspektiv
Ur barn- och genusperspektiv är det säkrare att korsa Färjeleden planskilt vid
gångbron än att åka mini-tåg i trafiken till- och från färjorna och färjeterminalen.
Landsbygdsperspektiv
Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Påverkar inte Region Gotlands ekonomi eftersom transporter av passagerare frånoch till kryssningskajen skall lösas av kryssningsarrangörerna.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående säkrare alternativ till
provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden är besvarat.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 40

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-09-26
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-26 11:04

Ärendenummer
#16037

Sida
1(1)

Inskickat av: Saga Maria Öfors

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Säkrare alternativ till provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden
Beskrivning och motivering
Vid semestervistelse utomlands såg vi hur man effektivt använde små tåg (samma sort som till de guidade turistturerna från
Östercentrum) för enkel, regelbunden och billig transport av turister mellan olika destinationer längs en ca 5 km lång kuststräcka. Vi
betalade gladeligen en liten avgift för att slippa lägga tid och kraft på att förflytta oss till fots långa sträckor och istället få tid till det vi
ville se och göra på plats.
Ett sådant tåg i trafik på yttersidan av färjeleden från kryssningskajen bort mot inre hamnen och kanske ända fram till botaniska
trädgården skulle kunna ge kryssningsturisterna en säker och trevlig start på vistelsen i Visby samt en säker avslutning. Dessutom
skulle de få mer tid till att faktiskt röra sig runt i staden och kanske se även sådant som de idag inte tar sig till.
Om man inte tror att turisterna själva skulle betala så skulle kanske kryssningsföretagen kunna betala en avgift för biljetter till tåget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Saga Maria Öfors
Adress
HAGAGATAN 3

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
saga.ofors@bredband.net
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 49

TN § 49

Medborgarförslag. Plantera träd för klimatet
och luftkvaliten

TN 2019/3460
TN AU § 45

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit 2019-10-04 om att plantera träd för klimatet och
luftkvaliteten. Teknikförvaltningen har påbörjat arbetet med att inventera träden i
Visby i syfte att utgöra ett underlag för en trädplan/trädpolicy samt en trädvårdsplan
vilken kommer att beakta de föreslagna åtgärderna. Ytor lämpliga för trädplanteringar
kommer i denna plan att identifieras. En målsättning och förhoppning är att flera
träd därefter kommer att planteras och att medel för detta avsätts.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att förslaget är en god idé och att fler träd i staden i allra
högsta grad bidrar till flera ekosystemtjänster såsom temperaturreglering, luftrenare,
bullerdämning etc. Dock är det en viktig investering som kräver planering och medel
för att träd skall etablera sig och ges förutsättningar att leverera förväntat resultat.
Detta planeringsarbete måste föregås av en inventering vilken har påbörjats under år
2019 då ungefär halva Visbys trädbestånd på kommunal platsmark har inventerats.
Målsättningen är att resterande träd skall kunna inventeras under år 2020 och att en
trädvårdsplan skall kunna tas fram under år 2021. I denna skall lämpliga ytor för
trädplanteringar identifieras. En målsättning och förhoppning är att medel därefter
avsätts som möjliggör nya trädplanteringar i större skala och där klimatet och
luftkvaliteten är en bidragande orsak.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033
Medborgarförslaget har en tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande
mål, t ex i Perspektiv samhälle, Målområde om Social hållbarhet 2020-2023, Mål 2:
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att alla
barn har goda uppväxtvillkor samt Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga
att hantera samhällsstörningar. Trädplanteringar i större skala har betydelse för båda
dessa mål då det tydligt påverkar folkhälsan positivt samt att konsekvenserna vid
framförallt klimatförändringar kan minskas om det finns fler träd i staden. En
genomarbetad plan för var träden skall stå, vilka träd som skall planteras och hur de
skall prioriteras är ett viktigt verktyg som påverkar förutsättningarna för
bostadsbyggande vilket anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 20202023. I målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 står det i Mål 7: Gotlands
klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt
säkrad och i Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i staden såsom
träd påverkar positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 49

Barn- och genusperspektiv: Medborgarförslaget har en positiv påverkan framförallt
ur ett barnperspektiv då det är viktigt att medborgare i allmänhet och barn i
synnerhet får goda förutsättningar för en folkhälsa såväl fysiskt och psykiskt. Tillgång
till pedagogiska och attraktiva utemiljöer är viktigt och grönare städer med fler träd
påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv Medborgarförslaget hänvisar i första hand till situationen i
Visby. Ett långsiktigt arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt
Teknikförvaltningen omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys Medborgarförslaget kan initialt innebära höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-10-04
Tjänsteskrivelse 2020-01-28
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 43

TN § 43

Medborgarförslag- Offentliga luftpumpar för
att pumpa cykeldäck

TN 2019/3461
TN AU § 39

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att
pumpa cykeldäck är besvarat.

Förslagsställaren skriver i ett medborgarförslag att han anser att det finns behov av
offentliga cykelpumpar i Visby. Pumpar där man kan pumpa sina däck. Det ser han
som logiskt då det finns bensinmackar för bensin men inga cykelpumpar för
cykeldäck. Det borde finnas i Almedalen, Stora Torget, Östercentrum,
Södercentrum, lasarettet, , Ica Maxi området och på Gråbo. Då hade det blivit en bra
spridning så att folk enkelt kan ta sig till närmaste cykelpump. Det skulle speciellt
vara praktiskt för studenter vid campus där väldigt många cyklar.
Bedömning

Utplacering av cykelpumpar ingår i den cykelplan som är antagen.
Teknikförvaltningen har tittat på olika typer av cykelpumpar. De som har en elektrisk
kompressor blir väldigt dyra eftersom de ofta kräver ett eget el-abonnemang. På
andra ställen i landet har det visat sig att det blir mycket skadegörelse och andra fel
på dessa pumpar. Teknikförvaltningen har därför valt att göra prov med mekaniska
pumpar där man får pumpa med handkraft. Dessa pumpar är mycket billigare och
kräver ingen el-installation. Förvaltningen beställde 2019 6 st sådana cykelpumpar.
Planen är att sätta upp några pumpar under våren och göra en utvärdering av
funktionen. Tanken är att vi skall placera cykelpumpar i Fårösund, Slite, Visby,
Klintehamn och Hemse.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Ekologisk hållbarhet 2020-2023.
Barn- och genusperspektiv- Positivt för barn eftersom många barn cyklar.
Landsbygdsperspektiv- Positivt eftersom pumparna skall spridas över stora delar av
ön.
Ekonomisk konsekvensanalys- Pumparna är finansierade i genomförandet av
cykelplanen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser att medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att
pumpa cykeldäck är besvarat.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 43

Beslutsunderlag

TN 2019/3461
Tjänsteskrivelse 21 januari 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-10-09 12:57

Ärendenummer
#16407

Sida
1(1)

Inskickat av: Samuel Oskar Lässman

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby
Beskrivning och motivering
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby. Pumpar där man hade kunnat pumpa sina däck. Detta ser jag som
logiskt då det finns bensinmackar för bensin men inga cykelpumpar för sina cykeldäck. Det hade kunnat funnits i Almedalen, Stora
torget, östercentrum, södercentrum, lasarettet, ica maxi området samt gråbo. Då hade det varit en bra spridning så att folk enkelt kan ta
sig till närmaste cykelpump. Det hade speciellt varit praktiskt för studenter vid campus där väldigt många cyklar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stadens-cykelpumpar
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
cykelpump-stora-torget-till-blogg.jpg (151 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Samuel Oskar Lässman
Adress
MEJERIGATAN 9 LGH 1206

Postnummer och ort
621 45 Visby

E-postadress
sammesol00.sls@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

HSN § 32

HSN § 32

Medborgarförslag. Personal inom vårdyrket
ska genomgå klamydiatest

HSN 2020/90
HSN-AU § 31

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens svar.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att all personal inom vårdyrket i Region
Gotland ska genomgå klamydiatestning. Detta för att utesluta smitta inom vården
samt ur ett hälsosamt synsätt stå för vad allmänheten upplyses om. Testerna bör vara
gratis och innefatta även HVP-virus.
Bedömning

Klamydia sprids endast genom sexuell kontakt, enda undantaget (ovanligt) är från
mor till barn i samband med förlossning. Smittskyddsläkaren förutsätter att sådan
spridning inte förekommer mellan vårdpersonal och patienter. Det står alla fritt att
göra klamydiatest som alltid är kostnadsfritt inom den offentliga hälso- och
sjukvården på Gotland.
HPV är en virusinfektion där smitta utgör en ökad risk för framför allt
livmoderhalscancer. Sedan 2010 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV i det
allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccination mot HPV kommer att införas för
pojkar från och med hösten 2020. Någon allmän testning beträffande HPV
rekommenderas inte eftersom skydd mot ökad cancerrisk uppnås om man kan
förhindra smitta genom förebyggande vaccination. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år
kallas regelbundet till provtagning som är avgiftsfri inom ramen för det regionala
screeningprogrammet för tidig upptäckt av livmoderhalscancer. Förutom cellprover
tas i samband med detta även prov för HPV. Möjligheten för så kallad självtest för
HPV håller på att införas för kvinnor som uteblir från själva provtagningarna inom
ramen för programmet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 31
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen önskar stryka sista meningen i remissvaret ”Alla
kvinnor erbjuds däremot regelbunden screening mot livmoderhalscancer.”
och ersätta den med
”Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning som är avgiftsfri
inom ramen för det regionala screeningprogrammet för tidig upptäckt av
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

HSN § 32

livmoderhalscancer. Förutom cellprover tas i samband med detta även prov för
HPV. Möjligheten för så kallad självtest för HPV håller på att införas för kvinnor
som uteblir från själva provtagningarna inom ramen för programmet.”
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens reviderade förslag till
beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2020
Medborgarförslag. Personal inom vårdyrket ska genomgå klamydiatest
Skickas till
Peder Marquart, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-12-07 21:39

Ärendenummer
#18018

Sida
1(1)

Inskickat av: PEDER MARQUART

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hej! Jag skulle vilja att alla som jobbar i Gotland! Inom vård yrket i Region Gotland! Gör en klamydia test! Detta är för utesluta smitta
inom vården på Gotland sprids! Och ur ett hälsosam synsätt att stå för vad man tex upplyser allmänheten. Gratis tester bör alla få! Och
för tex hpv viruset att förebygga cancer på ön.
Beskrivning och motivering
Hej! Jag skulle vilja att alla som jobbar i Gotland! Inom vård yrket i Region Gotland! Gör en klamydia test! Detta är för utesluta smitta
inom vården på Gotland sprids! Och ur ett hälsosam synsätt att stå för vad man tex upplyser allmänheten. Gratis tester bör alla få! Och
för tex hpv viruset att förebygga cancer på ön.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
PEDER MARQUART
Adress
RUTEGATAN 203 BV

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
marquartpeder@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-03-30

Handlingar till

Ärende 11

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Hanne Stendahls medborgarförslag om ”Pluspolarkort” en möjlighet för
funktionshindrade (inkom 2020-02-12) RS 2020/260
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Magnus Wimans medborgarförslag om möjlighet att höja högsta vattennivå i
vattenmagasin (inkom 2020-02-20) RS 2020/329
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Magnus Wimans medborgarförslag om slutarbeten vid cykelväg Tofta SödraKronholmen (inkom 2020-02-20) RS 2020/330
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Magnus Wimans medborgarförslag om belyst gång och cykelväg vid Langs
väg till Sporthallen (inkom 2019-02-20) RS 2019/331
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Malin Lindgrens medborgarförslag om busstider (inkom 2020-02-23) RS

2020/342

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
•

Annbritt Lindqvists medborgarförslag om anläggning av trottoar fram till
Norra Kyrkogården i Visby (inkom 2020-02-26) RS 2020/387
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Henrik Johanssons medborgarförslag om aktivt ledarskap för att leva upp till
Parisavtalet mål om klimatpåverkan
(inkom 2020-03-05) RS 2020/439
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

William Adsjös medborgarförslag om livräddande insats via appen
SMSlivräddare
(inkom 2020-03-06) RS 2020/ 442
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Tomas Erikssons medborgarförslag om solcellspark på gamla soptippen i
Visby (inkom 2020-03-10) RS 2020/ 465
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Ulrika Nilsson Qvarnstedts medborgarförslag om större
handikapparkeringsrutor för bilar med sidoramp
(inkom 2020-03-11) RS 2020/ 470
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Torsten Karlssons medborgarförslag om nytt parkeringsplan ovanpå befintlig
parkering vid sjukhuset (inkom 2020-03-20) RS 2020/ 545
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Torsten Karlssons medborgarförslag om att investera i en vätgasanläggning i
stället för en tredje elkabel (inkom 2020-03-20) RS 2020/ 546
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Johanna Rosanders medborgarförslag om skylt med gotlandsruss i rondellen
på Follingboväg (inkom 2020-03-24) RS 2020/ 595
Presidiets förslag: Medborgarförslaget är inget Region Gotland kan fatta
besluta om. Förslaget överlämnas till Trafikverket som är väghållare.

Datum
2020-02-20 10:32

Ärendenummer
#19729

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utredning om möjlighet att höja högsta vattennivå i vattenmagasin
Beskrivning och motivering
Jag har aldrig sett att regionen utrett möjligheten att höja vattennivån i våra öppna vattenmagasin. Tingstäde träsk har idag en yta av ca
4 500 000
kvm, ett medeldjup på 0,7 m och en yta på och en vattenvolym om ca 3 200 000 kbm. En höjning av högsta tillåtna vattennivå med
exempelvis 10 cm skulle innebära att vi ökar möjligheten till dricksvattenuttag med ca 450 000 kbm de år då träsket fylls på fullt.
Avdunstningen påverkas marginellt.
En utredning med konsekvensanalys ifråga om miljöpåverkan, kostnader m.m. för några olika nivåer t.ex. höjning med 10 cm, 20 cm
30 cm osv
skulle kunna ligga till grund fäör en ev ansökan om ny vattendom.
Samma gäller naturligtvis för andra vattenreservoarer på Gotland och Fårö.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-02-20 10:40

Ärendenummer
#19731

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Slutarbeten vid cykelväg Tofta Södra -Kronholmen
Beskrivning och motivering
När cykelvägen Tofta Södra -Kronholmen anlades slutfördes aldrig arbetet helt. Man lämnade kvar ett antal jordhögar väster om
cykelbanan
vilket skämmer intrycket av denna sträcka av väg 140. Jag föreslår att detta åtgärdas.
Samtidigt förutsätter jag att motsvarande lapsus inte kommer att inträffa på den nya delen av cykelvägen Västergarn - Klintehamn.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-02-20 10:51

Ärendenummer
#19737

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belyst gång/cykelväg vid Langs väg - Sporthallen
Beskrivning och motivering
När sporthallen i södra Visby byggdes förväntades en god och säker kommunikation för gående och cyklister mellan Visby och
sporthallen.
Denna har ännu idag inte kommit till stånd. Jag föreslår att en sådan, direkt i anslutning till Langs väg, snarast projekteras och
utföres. Sannolikt väster om vägen
Samtidigt bör den gamla cykelvägen längs med östra sidan av Langs väg iordningställas, ev avskiljas med räcke och förses med
lämplig skyltning.
Idag upplevs den som en del av körbanan.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-02-23 14:38

Ärendenummer
#19818

Sida
1(1)

Inskickat av: MALIN LUNDGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Busstider
Beskrivning och motivering
Vi som bor på landsbygden ( Stånga bl.a) och vill åka till Visby och roa oss en lördagkväll har följande alternativ att ta oss:
11:ans busslinje kör från Stånga kl 17 och 19.25. Hem kl 23.45.
För många av oss blir det att fixa skjuts hem om man vill besöka krogarna senare än 23.45 eller ta dyr taxiresa alternativt åka bussen
och därmed "missa" när de flesta Visbybor börjar röra på sig i natten, många går inte ut förren 23 tiden..
Sen hade det även varit bättre om bussen går från Stånga ( tar det som exempel) kl 18.30 istället, mer lagom att vara i Visby 19.30.
Igår d 22 februari åkte jag o min sambo till Visby kl. 19.25 från Stånga, det var endast vi och 1 person till som åkte hela vägen till
Visby. Hemresan 23.45 var det max 5 pers inkl. oss två.
Är inte det ett tecken på att bussarna går "fel" tider? Har en kompis i Roma som ville åka in oxå, men avstod pga busstiderna o hade
blivit dyr taxiresa hem isf.
Låt sommartidens senarelagda busstur gå även på vintern så vi gotlänningar kan nyttja Visbys uteliv även vintertid!!
Mvh/ Malin Lundgren, Stånga

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
MALIN LUNDGREN
Adress
STÅNGA TJÄNGVIDE 460

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
balloon-dance@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-05 14:00

Ärendenummer
#20191

Sida
1(2)

Inskickat av: HENRIK JOHANSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland ska ta ett aktivt och transparent ledarskap för att Gotland ska kunna leva upp till Parisavtalets mål när det gäller
minskad klimatpåverkan.
Beskrivning och motivering
Region Gotland ska ta ett aktivt och transparent ledarskap för att Gotland ska kunna leva upp till Parisavtalets mål när det gäller
minskad klimatpåverkan.
I detta bör ingå:
Klargör att den koldioxidbudget för Gotland som utarbetats av Uppsala universitet och Ramböll (på beställning av Region Gotland)
för perioden 2020-2040 ska gälla som Region Gotlands målsättning för minskade klimatutsläpp
Ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder som krävs från Region Gotlands sida för att målet ska kunna nås.
Sök samarbete med andra aktörer som statliga myndigheter, Cementa, Destination Gotland, byggföretagen, LRF, m.fl. för att även
förmå dessa att jobba enligt koldioxidbudgeten.
Informera gotlänningarna om koldioxidbudgeten, vilka minskningar som krävs, vilka åtgärder som krävs och vem som kan göra vad,
samt löpande hur det faktiskt går, d.v.s. vilka faktiska minskningar av växthusgaser som sker och hur det relaterar till budgeten. Detta
skulle kunna göras genom att regionen köper en helsida i GA/GT en gång i månaden och informerar gotlänningarna.
Bakgrund:
Klimatförändringarna och deras effekter är en akut kris för hela mänskligheten. (För den som vill få en uppdatering av läget, och den
senaste forskningen rekommenderas en genomlyssning av Johan Rockströms vinterprat i radions P1.) Huvudorsaken, förbränning av
fossila bränslen känner de flesta säkert till liksom att det finns något som heter Parisavtalet. Däremot är de minskningar som krävs på
lokal nivå här på Gotland för att leva upp till Parisavtalet förmodligen helt okända av de allra flesta av Gotlänningarna. Det kan sägas
vara ett stort demokratiskt misslyckande eftersom klimatförändringarna, om vi inte lyckas hindra dem enligt Parisavtalets mål,
kommer att förändra samhället och våra förutsättningar på planeten så fundamentalt. Det är därför högst rimligt att Region Gotland när
den nu har kunskap om vilka minskningar som behövs ( i och med den koldioxidbudget som utarbetats av UU och Ramböll)
informerar gotlänningarna om vad som krävs. Hur ska annars gotlänningarna kunna acceptera de förändringar som krävs? Men de
minskningar som behövs enligt budgeten är så omfattande att det också krävs ett aktivt ledarskap för att de ska kunna nås. Region
Gotland har inte rådighet över allt som behöver göras. En del av rådigheten finns även hos företag, myndigheter på ön organisationer
och enskilda privatpersoner. Mycket styrs givetvis också av politiken på riks- och EU-nivå. Men genom att försöka få med andra delar
av Gotland på målsättningen finns betydligt större möjlighet att lyckas nå målen. Om de största utsläpparna och Region Gotland och
myndigheter tillsammans kan förmås att deklarera att de har som mål att klara koldioxidbudgeten, då finns goda chanser för att andra
företag, organisationer och privatpersoner hänger med på tåget. För att skapa medvetenhet om vad som krävs samt för att kunna visa
vad som faktiskt sker och vilka resultat som nås krävs det tydlig information som nås av alla. Vi bör alla få en gemensam bild av läget.
Då tidningarna når en stor del av gotlänningarna och dessutom ger möjlighet att redovisa ganska mycket information bör det kunna
vara en bra möjlighet. Därför önskar jag att Region Gotland tar ett aktivt och transparent ledarskap för att Gotland ska kunna leva upp
till Parisavtalets mål.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-05 14:00

Ärendenummer
#20191

Inskickat av: HENRIK JOHANSSON

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
HENRIK JOHANSSON
Adress
LYTHBERGS VÄG 5

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
galatasaray_bir@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-06 13:25

Ärendenummer
#20209

Sida
1(1)

Inskickat av: William Bertil Adsjö

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Intresse för SMSlivräddning medborgarförslag
Beskrivning och motivering
Hej! William heter jag, jag har bott på Gotland i hela mitt liv och är 22 år gammal.
Jag skulle egentligen bara visa intresse för appen SMSlivräddning (jag antar att ni redan vet vad det är). Henke på Brand och
sjukvårdsakademien tipsade om den appen. Den gör under på fastlandet och det är dags att den kommer till våran region också!
Jag gick nyligen en HLR kurs och skulle vilja lämna in detta som förslag - det hade vart så bra för Gotland! Tror att många hade ställt
upp i händelse av hjärtstillestånd eller hämtar närmaste hjärtstartare!
Mvh.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
William Bertil Adsjö
Adress
MYRSTIGEN 185

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
William.adsjo@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-10 21:34

Ärendenummer
#20294

Sida
1(1)

Inskickat av: Göte Tomas Henry Eriksson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att man skall bygga solcellspark på gamla soptippen i visby.
Tillfrågas skall lokala installatörer göras för jobbet tex. Elians, GEAB, Svenska solcellsgruppen, eller någon annan lokal aktör..
Beskrivning och motivering
Co2 klimatkompenserat skall ha prioritet. eller vara en viktig avgörande faktor i projektet..

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Göte Tomas Henry Eriksson
Adress
ATLINGBO KYRKLASSE 507

Postnummer och ort
622 40 Romakloster

E-postadress
tomucheriksson@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

~ -

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2020 -03-14
REGION GOTLAND

Forslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag föreslår att regionfullmäktige ska besluta om att
inrätta särskilda handikapparkeringsrutor för bilar
med sidoramp på regionens parkeringar.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag har själv en funktionsnedsättning som gör att jag
använder rullstol. Jag kör egen bil anpassad med
ramp åt sidan och då räcker inte en vanlig ruta för
handikapparkering till eftersom jag behöver utrymme
för ramp och rullstol vid sidan om bilen, ca 2,5-3 m.
Jag tänker att jag inte är den enda som har detta
problem varför jag tycker att det ska finnas
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

2020-03-05

i/\^

,—

-

^

_

^/^2>^

Namnfbrtydligande

Ulrika Nilsson Qvarnstedt
Heide Skogs 824
623 75 Klintehamn
sutarve@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

förslagsvis en sådan anpassad ruta med särskild markering att den bara får användas av bilar med
rullstolsramp åt sidan på regionens större parkeringar t.ex. vid lasarettet, öster och vid söderport
samt större parkeringar i tätorterna på landet.

Datum
2020-03-20 10:39

Ärendenummer
#20508

Sida
1(1)

Inskickat av: Torsten Jan Håkan Karlsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag trycker att det ska byggas ett nytt plan med parkeringsplatser ovanför den nuvarande parkeringsplatsen utanför sjukhuset.
Den skulle kunna stå på pelare utan väggar.
Beskrivning och motivering
Det är ett sätt att få tillgång till flera parkeringar både till anställda som besökare.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Torsten Jan Håkan Karlsson
Adress
BÄL UPPUSE 325

Postnummer och ort
624 34 Slite

E-postadress
tottekarlsson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-20 10:57

Ärendenummer
#20511

Sida
1(1)

Inskickat av: Torsten Jan Håkan Karlsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Investera i en vätgasanläggning
istället för den tredje kabeln till Gotland.
Beskrivning och motivering
Jag tycker att man ska ta tillvara på överskottsenergin från vindkraften och solceller och producera vätgas i en större anläggning.
Vätgasen ska användas på Gotland och kan även exporteras.
En ren energi som borde ligga rätt till i ett ekologiskt Gotland.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Torsten Jan Håkan Karlsson
Adress
BÄL UPPUSE 325

Postnummer och ort
624 34 Slite

E-postadress
tottekarlsson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till

Anr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2020-03-24
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kort fallat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

av ^
iF&tSrtöL^

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ert eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgar!orslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkboklord på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till an ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
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Visby 2019-12-13

Landsbygdssäkring av beslut
Interpellation ställd till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Andreas Unger (M)

Alliansen riktade i sin internbudget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett hårt slag
mot den gotländska landsbygden. När KA3 avvecklades i Fårösund var det en gemensam
insats från samtliga partier i dåvarande fullmäktige att bygga upp en folkhögskola i Fårösund.
För att säkra arbetstillfällen, öka befolkningen och bredda utbudet.
Folkhögskolan bidrar med utveckling i två av våra serviceorter, Hemse och Fårösund. Med
inflyttning av elever och personal, arrangemang och ökad lokal handel genererar
folkhögskolan i allra högsta grad positiv utveckling av den gotländska landsbygden.
Regionfullmäktige fattade 2014 beslut om att samtliga beslut som fattas ska
landsbygdssäkras. Med landsbygdssäkring menas att innan beslut fattas ska Region Gotland
ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. När jag läser kallelse
och protokoll hittar jag inte i underlaget att sådan analys är gjord. Jag vill med anledning av
detta ställa tre frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas
Unger (M):

1. Hur arbetar GVN för att fullfölja regionfullmäktiges beslut?
2. Vilken metod har GVN använt för att säkerställa landsbygdssäkringen i beslutet om
internbudget 2020
3. Vad blev utfallet av landsbygdssäkringen av beslutet om internbudget 2020 i GVN

Filip Reinhag (S) 2019-12-13

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående landsbygdssäkring av beslut

Svar på interpellation från Filip Reinhag angående landsbygdssäkring av beslut.
Fråga: Hur arbetar GVN för att fullfölja regionfullmäktiges beslut?
Mitt svar:
Det har inte tagits fram någon tydlig modell eller checklista inom Region Gotland kring hur
landsbygdssäkringen ska tillämpas. Det som finns att tillgå är fullmäktiges beslut från 2014 som
säger ”att innan beslut fattas ska Region Gotland ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden,
positivt eller negativt.”. När tjänsteskrivelser eller konsekvensanalyser tas fram inför beslut så är
det bland annat landsbygdsperspektivet som finns i åtanke, bland övriga perspektiv.
Fråga: Vilken metod har GVN använt för att säkerställa landsbygdssäkringen i beslutet om internbudget 2020
Mitt svar:
Inför beslutet fick nämndens politiker ta del av en konsekvensanalys från rektorn på Gotlands
folkhögskola. I konsekvensanalysen beskrevs tre scenarier gällande besparingarna. Utifrån
underlaget går det att dra slutsatser att dessa besparingar kommer att drabba orterna i fråga
gällande arbetstillfällen, minskat elevunderlag, utflyttning, boendemöjligheter, restaurang,
förlorade intäkter till omkringliggande verksamhet. Utifrån scenario A som innebär att den totala
minskningen på 3,5 miljoner, vilket är ca. 7% av Folkhögskolans totala budget, fördelas på båda
orterna blir konsekvenserna mindre kännbara eftersom stor del av verksamheten finns kvar såväl
i Fårösund som Hemse. Skulle all verksamhet upphöra i Fårösund eller Hemse som är beskrivet i
scenario B respektive C så skulle konsekvenserna av beslutet bli betydligt mer omfattande för
berörd ort.
Då GVN fattade beslut om internbudget 2020 (GVN § 113, 2019-11-20) togs beslutet med
följande motivering: ”Internbudget år 2020 godkänns med tilläggen att kustateljén i Fårösund
samt att folkskolan i Fårösund och Hemse ska finnas kvar”.
Fråga: Vad blev utfallet av landsbygdssäkringen av beslutet om internbudget 2020 i GVN
Mitt svar:
Se ovan. Utifrån konsekvensanalysen ett negativt utfall för Fårösund och Hemse. Samtidigt så har
GVN genom sitt förtydligande i beslutet bestämt att båda skolorna ska vara kvar, vilket får anses
vara positivt även om utbildningar dessvärre kommer att läggas ner.
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
Region Gotlands
arbetsmarknadsåtgärder.

2019-12-16

Arbetsförmedlingens insatser på Gotland har minskat under året på grund av
minskad budget till deras verksamhet. För framtiden är både uppdrag och omfattning
oklart. Detta berör givetvis gotlänningarna och regionens verksamhet på olika sätt.
En verksamhet som upphört under året (sommar 2019) är UngKOMP som riktade
sej till unga upp till 24 år i behov av stöd för att få arbete eller börja studera.
UngKOMP hade en bred kompetens för att möta unga med både mindre och mer
omfattande behov av stöd. En verksamhet som kunde möta unga utifrån deras
behov och förutsättningar. Att verksamheten upphört och inte ersatts av något
motsvarande har minskat möjligheterna att få stöd framför allt för de som är över 20
år och inte omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, dvs Ungdomskrafts
verksamhet. Flera av de verksamheter som möter dessa unga är bekymrade och har
uttryckt oro över detta. En oro som jag delar, det är viktigt för unga människor att få
ett arbete eller komma i studier som leder till jobb.
Fråga: Planeras några åtgärder med förstärkt stöd för unga vuxna i
behov av det?

För gotlänningarna är det bra när myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kan arbeta i samverkan med Region Gotland i insatser till de som
behöver samordnat stöd. En samverkan som kan ske genom Samordningsförbundet
– Finsam eller mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen i olika insatser, tex
UngKOMP. En viktig ram för samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen har varit ett avtal mellan parterna. Avtalet har haft sin bakgrund
i det nationella uppdraget Delegationen för Unga till arbete – DUA (senare
Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete). Det nuvarande avtalet har gått ut
och vad jag förstår har arbetet med ett nytt avtal påbörjats.
Fråga: Vad anser du vara viktigt i det nya avtalet?

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Ett konkret och bra exempel på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Region
Gotland är verksamheten VuxKomp. På regionens hemsida beskrivs verksamheten
så här:
Vägen ur ekonomiskt bistånd - Vuxkomp
Region Gotland och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att personer som
beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.
VuxKomps verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete
eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara olika lång och bestå av olika steg. Du
ansvarar själv för hur vägen dit kommer att se ut.
Tillsammans skapar vi en handlingsplan där det framgår vad personen behöver göra för
att öka dina möjligheter till arbete eller studier. Planen kan innehålla studie- och
yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos
arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Frågor:
Hur ser framtidsplanerna ut för VuxKomp?
Under 2019 har verksamheten riktat sej till de som gör en nyansökan
om försörjningsstöd, finns det planer på att utveckla verksamheten och
erbjuda insatser också till dem som haft försörjningsstöd en längre tid?

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder

Svar på interpellation från Brittis Benzler om Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Fråga: Planeras några åtgärder med förstärkt stöd för unga vuxna i behov av det? (målgruppen gällande
UngKomps verksamhet)
Mitt svar:
Det är riktigt att Ungkomp har upphört men målgruppen är numera inkluderad i Vuxkomp, där
Ungdomscoachen som tidigare arbetade inom Ungkomp är involverad. Arbetet fortsätter.
Fråga: Vad anser du vara viktigt i det nya avtalet? (DUA - Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete).
Mitt svar:
Det kommer skrivas fram en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för
DUA, en anställd på förvaltningen har fått ett särskilt uppdrag att göra det. Verksamheten har
även ansökt om statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan. Avtalen
tas som sagt fram i detta nu men som tidigare DUA avtal är det viktigt att avtalen fokuserar på att
tydliggöra samverkan på strategisk nivå, samverkan för kontinuitet och samverkan i ett brett
perspektiv.
Fråga: Hur ser framtidsplanerna ut för VuxKomp?
Mitt svar:
Utvecklingsarbetet med VuxKomp har fortsatt och idag är verksamheten i full gång och goda
resultat kan uppvisas. Målgruppen har vidgats från att tidigare ha varit de som är 25 år och äldre,
till att nu även omfatta individer från 18 år och uppåt. Det finns behov av en utökning av
Vuxkomp-verksamheten. Detta då fler personer från målgruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden beräknas kunna delta i Vuxkomp. Även fler från målgruppen etablering
förväntas delta framöver. Dialoger förs nu kring finansiering av fortsatt verksamhet.
Fråga: Under 2019 har verksamheten riktat sig till de som gör en nyansökan om försörjningsstöd, finns det
planer på att utveckla verksamheten och erbjuda insatser också till dem som haft försörjningsstöd en längre tid?
Eftersom det förs dialoger kring finansieringen av befintlig verksamhet så är det svårt i detta nu
att besvara frågor om utveckling av verksamheten – även om det finns en (regional) förväntning
på att verksamheten ska kunna utökas.

Övergripande svar:
Vi ämnar även anmäla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till ett utvecklingsprogram inom
SKR med syfte att utveckla ett förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Utvecklingsprogrammet heter fullföljd utbildning "Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet grundläggs i grundskolan. Forskning
visar på vikten av tidiga insatser och ett främjande och förebyggande arbete för att stödja elever
att fullfölja sina studier i såväl grund- som gymnasieskola. Med tydliga rutiner och systematisk
analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande kan signaler fångas upp i tid och adekvata
åtgärder sättas in. Effekterna blir fler behöriga elever till gymnasieskolan, ökad genomströmning
på gymnasieskolan och minskade kostnader på lång sikt."
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
besparingarna på den
gotländska vuxenutbildningen

2019-12-16

På gymnasie– och vuxenutbildningsnämndens senaste sammanträde den 20
november, fattade en oenig nämnd, beslut om direkta besparingar under år 2020, på
totalt fem miljoner kronor för nämndens ansvarsområden. Folkhögskolan får en
direkt besparing på 3,5 miljoner kronor och vuxenutbildningen ska spara 1 miljon.
Därutöver ska Ungdomsenheten och Arbetsmarknadsenheten spara en halv miljon.
Som vi alla förstår handlar inte detta enbart om kronor och ören. Det påverkar
människor när exempelvis utbildningar som Ella Music och Livskraft läggs ner. Det
spelar roll, för det gotländska samhället. Den minskning av möjligheter som
besparingarna faktiskt innebär, kommer också betyda ett utökat ansvar och
arbetsbörda för öns socialförvaltning.
Besparingsbesluten var som sagt inga enhälliga beslut i GVN. Jag vill nu därför ställa
följande frågor till nämndens ordförande (tillika ordförande för Gotlands
folkhögskola):
- Vilket ansvar har du som GVN:s ordförande för de konsekvenser som
besparingarna inom folkhögskolan och vuxenutbildningen för med sig?
- På vilket sätt har GVN samrått med Socialnämnden kring konsekvenserna av
nedläggningen av exempelvis linjen Livskraft på folkhögskolan i Hemse?
- Minskad folkhögskoleverksamhet bör kunna leda till minskade statsbidrag. Hur
har detta undersökts och vad visar resultatet?
Victoria Öjefors-Quinn
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående besparingarna på den gotländska
vuxenutbildningen

Svar på interpellation från Victoria Öjefors-Quinn angående besparingarna på den gotländska
vuxenutbildningen.
Fråga: Vilket ansvar har du som GVN:s ordförande för de konsekvenser som besparingarna inom
folkhögskolan och vuxenutbildningen för med sig?
Mitt svar:
En nämnd har sitt uppdrag från fullmäktige. Uppdraget är att förvalta och genomföra det som
fullmäktige definierat för nämnden, bland annat mål och beslut. Med uppdraget följer nämndens
verksamhetsansvar. Ledamöterna i nämnden har också ett enskilt ansvar – att delta i arbetet, följa
mål, beslut och föreskrifter och att inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar. Som
ordförande har man ett övergripande ansvar men det är viktigt att understryka att ordföranden
inte har ett större mandat att besluta eller agera i nämndens namn. Ordförande har därför inget
särskilt ansvar för de beslut som nämnden fattar utan det är ett gemensamt nämndansvar. Det
som särskilt åligger ordförande står i Region Gotlands allmänna reglemente (8 §).
Fråga: På vilket sätt har GVN samrått med Socialnämnden kring konsekvenserna av nedläggningen av
exempelvis linjen Livskraft på folkhögskolan i Hemse?
Mitt svar: Det har ej skett någon konsekvensanalys gällande Livskraft mellan dessa två nämnder,
men fortsatt dialog kommer ske.

Fråga: Minskad folkhögskoleverksamhet bör kunna leda till minskade statsbidrag. Hur har detta undersökts
och vad visar resultatet?
Mitt svar:
Gotlands folkhögskola har i sin konsekvensanalys beskrivit effekten av minskad
folkhögskoleverksamhet. De tre scenarierna är beskrivna utifrån 2019 års kostnadsbild och visar
på nettobesparingar vid en neddragning/nedläggning av verksamhet eller utbildningar. Mer
produktion (utbildningar) har bedrivits än vad som har genererat statsbidrag och därför har det
funnits ett utrymme att minska volymen utan att det påverkar det statliga stödet.
Folkbildningsrådet ”Statsbidrag till folkhögskolor, villkor och fördelning” är en källa för
information. Där står att antalet genomförda deltagarveckor är grunden för statsbidragets storlek
och att det är Folkbildningsrådet som fastställer taket för antalet bidragsberättigade
deltagarveckor.

Interpellationssvar
2020-02-17

Vidare står att:” Utöver statsbidrag från Folkbildningsrådet utgår också medfinansiering till
verksamheten i form av bidrag från det egna landstinget/regionen samt mobilitetsersättning. Det
är varje landsting och region som var för sig beslutar om bidragen, som därför kan variera, men
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation är 25% av deltagarveckans värde.
Folkhögskolorna måste själva ansöka om såväl bidrag som mobilitetsersättning från respektive
landsting och region”.
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till ordförande i GVN, Andreas
Unger om utbildningen
Livskraft på folkhögskolan.

Sjonhem 20200212
I en snabb process före jul beslutade Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden,
som också är styrelse för folkhögskolan om ett sparkrav som enligt uppgift innebär
att utbildningen Livskraft på skolan i Hemse läggs ner.
Livskraft var från början ett ESF-projekt finansierat av EU med syfte att öka möjligheten
för personer att återgå till arbetsmarknaden efter lång tid utanför. Resultatet av projektet
var så gott att kursen permanentades 2014. De goda resultaten har fortsatt. Från
höstterminen 2016 övergick kursen till att vara en tvåterminers sammanhållen kurs.
Samarbetspartners har varit och är Af, Stöd- och försörjningsenheten,
Sjukvården/Psykiatrin samt arbetsplatser som tagit emot våra deltagare för
praktik/arbetsträning.
Livskraft bygger på
-att utmana och stärka deltagares självkänsla/självförtroende
-att öppna för nya bilder av sig själv
-att bryta negativ självbild
-att stötta deltagare, vid behov, i kontakt med myndigheter, vård m.m.
Detta sker genom att kursen arbetar med att kreativitet/spontanitet/trygghet. Öva sig att
uttrycka sig, samtal i grupp och enskilt. Livskraft stöttar individer i deras planering för
framtiden. Livskraft är en stark kraft när det gäller att få personer att skapa nya vägar och
att gå vidare, stärkta och med livslust.
De som sökt sej till Livskraft har en blandad bakgrund. Allt från unga personer som kört
fast och behöver gå vidare i sitt liv, till vuxna med ett yrkesliv där man oftast ”gått in i
väggen”. En del har avbrutit sin sjukskrivning för att gå Livskraft. Flera deltagare har
psykiatriska/neuropsykiatriska diagnoser. Majoriteten av deltagarna är kvinnor.
Resultaten är väldigt goda där deltagare går vidare till arbete, studier eller annan
verksamhet för att komma vidare i livet. Det innebär att Livskraft är en
samhällsekonomisk investering.

Min bild är att det var en väldigt snabb beslutsprocess med bristfälliga underlag. Jag
vill därför ställa några frågor om beredningen av ärendet och framtiden för de
människor som till hösten inte kommer att kunna söka Livskraft.

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Mina frågor:
1. - Vilka insatser planeras av GVN för målgruppen om Livskraft läggs ner?
2. - Planeras insatser för målgruppen från andra nämnder om Livskraft läggs
ner?
3. - Att lägga ner Livskraft innebär en risk för ökade kostnader för
försörjningsstöd. Planerar GVN att flytta över medel till SON för detta?
4. Hur har frågan behandlats i den samrådsgrupp som finns med föreningar för
personer med funktionsnedsättning.
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2020-03-30

Interpellationssvar om utbildningen Livskraft på Folkhögskolan
Brittis Benzler (V) har ställt följande frågor till mig gällande ” om utbildningen Livskraft” på
Folkhögskolan
•
•
•
•

Vilka insatser planeras av gymnasie- och vuxennämnden för målgruppen om Livskraft
läggs ner?
Planeras insatser för målgruppen från andra nämnder om Livskraft lägger ned?
Att lägga ned Livskraft innebär en risk för ökade kostnader av försörjningsstöd. Planerar
gymnasie- och vuxennämnden att flytta över medel till social- och omvårdnadsnämnden
för detta?
Hur har frågan behandlats i den samrådsgrupp som finns med föreningar för personer
med funktionsnedsättning.

Mitt Svar:
Först och främst tack för frågeställningen.
Livskraft startade som ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Gymnasie- och
vuxennämnden har från fullmäktige fått i uppdrag att jobba med en effektivisering av
verksamheten motsvarande 5 miljoner kronor. Förvaltningen tillsammans med berörda chefer
har tittat på olika möjligheter att effektivisera sin verksamhet. Olyckligt nog så inträffar det
samtidigt som arbetsförmedlingen drar ner på sina stöd till olika uppdrag på 1,5 miljoner. Därför
är det svårt att svara på om kostnaderna för försörjningsstöd eventuellt kommer att öka. Dock
tyder mycket på att arbetsförmedlingen i 2021 års budget åter har pengar för sådana insatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningen är en utbildningsnämnd i första hand, men har även
arbetsmarknadsenheten hos sig. Idag sker många insatser för olika grupper. När det just gäller
denna grupp så kan man inte göra det så enkelt för sig som Brittis B skriver. Gruppen är inte en
homogen grupp, utan en mix av personer som av olika anledningar hamnat en bra bit från
arbetsmarknaden. Finsam arbetar på ett nytt projekt som ska fånga personer som är i
målgruppen. Alliansen anser att det är mycket olyckligt att denna grupp människor står utanför
arbetsmarknaden, och har äskat medel från välfärdsmiljarderna. Pengar som ännu inte är
beslutade om i riksdagen. Detta kommer lyftas åter under försommar 2020.
Jag kan ej svara på vad andra nämnder gör, och under rådande Pandemi tror jag svar kan dröja.
Det är alltid en risk att någon annan kan bli tvungen att bära en kostnad, men GVN har inte fått
några specifika medel vad jag känner till från SON för att hålla denna utbildning. Där av ser jag
ingen anledning till att föra över medel för något som vi idag ej vet kostnaden för. Idag är det 8
elever på utbildningen.

Hur till vida detta är tagit i samrådsgruppen eller ej kan jag i dags datum ej svara på. frågan är
ställd till Rektor för folkhögskolan. Under rådande omständigheter har jag förståelse för att jag
inte fått ett svar på den frågan. Man kan missledas och tro på frågeställningen att livskraft bara är
för grupper med funktionsnedsättning vilket inte är helt korrekt. Personer i Livskraft är en grupp
bestående av människor som hamnat utanför arbetsmarknaden av flera olika skäl.

Andreas Unger
Regionråd och ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius gällande välfärdsmiljonerna och framtiden för
Gotlands Folkhögskola

Vi var många som besökte Restaurang Utsikten i Fårösund 29/1-20 för att höra samtalet om
nedskärningarna i Gotlands Folkhögskola. För alla oss som var där blev det tydligt vilka
konsekvenser nedskärningarna får och hur illa förankrat beslutet är hos skolledning, elever,
lärare och civilsamhället Fårösund.
Om Ella Music Education läggs ner försvinner den fristad utbildningen inneburit för kvinnor
och transpersoner som vill jobba med musik. Många års arbete för en mer jämställd och
inkluderande bransch går om intet.
Om SFI flyttar från Fårösund till Visby slås flera familjers liv i spillror när den långa pendlingen
gör det omöjligt för föräldrar med hem och barn i Fårösund att fortsätta sin utbildning. Med
akut bostadsbrist i Visby finns inga andra alternativ än att avsluta sin utbildning eller lämna
Gotland.
Om Livskraft lägger ner i Hemse försvinner möjligheten för utbildningens elever att hitta nya
vägar och inspiration att komma framåt i livet.
Om Folkhögskolan töms på elever blir kvarvarande utbildningar mindre attraktiva och
utbildningarna riskerar att förlora engagerade lärare och andra medarbetare. Framtidstron och
viljan att investera i Fårösund och Hemse minskar i samma takt.
Sedan Alliansen på Gotland först drev igenom nedskärningarna har partier i Riksdagen drivit
igenom förslag som genererar tiotals miljoner i tillskott till Region Gotlands budget. Trots detta
finns inga klara besked om hur dessa miljoner ska användas. Vi i F! Gotland befarar att
pengarna läggs på hög istället för att exempelvis rädda Gotlands Folkhögskola. Vi ställer därför
följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

-

Hur kommer Alliansen garantera att tillskottet till Region Gotlands budget stärker
välfärden för gotlänningarna?

-

Nu när vi känner till konsekvenserna av nedskärningarna i Folkhögskolan, kommer
Alliansen skjuta till de 3,5 miljoner som behövs för att rädda Gotlands Folkhögskola?

Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ Gotland

Interpellationssvar
2020-03-30

Interpellationssvar om välfärdsmiljonerna och Gotlands folkhögskola
Gerd Holmgren (Fi) har ställt följande frågor till mig gällande ”välfärdsmiljonerna” och
Folkhögskolan
-

Hur kommer Alliansen garantera att tillskottet till Region Gotlands budget stärker välfärden
för gotlänningarna?
Nu när vi känner till konsekvenserna av nedskärningarna i Folkhögskolan, kommer Alliansen
skjuta till de 3,5 miljoner som behövs för att rädda Gotlands Folkhögskola?

Mitt svar:
När det gäller de extra välfärdsmiljarderna som staten tillför kommunsektorn så är delar av dem,
2,5 miljarder, beslutade i riksdagen och dem vet vi är engångspengar endast under 2020.
Ytterligare 5 miljarder är utlovade till sektorn som kommer att presenteras i regeringens
vårändringsbudget. När ändringsbudgeten presenteras vet vi vilka belopp det handlar om och om
det är långsiktiga tillskott eller inte. Än finns inga beslut om detta.
Det är ingen tvekan om att tillskottet av välfärdsmiljarderna är välkomna, välbehövligt och skall
gå till välfärdens kärna. Slutligt beslut om tilläggsanslag och omfördelningar i budget fattas alltid
av regionfullmäktige.
Jag vill understryka att vi har fortsatt stora utmaningar framåt med att använda våra skattepengar
på bästa sätt för att långsiktigt ge gotlänningarna en bra skola, vård och omsorg. Hur vi klarar
kompetensförsörjning framöver när vi ser att andelen befolkning i arbetsför ålder minskar och
hur vi klarar finansiering av investeringar och kommande pensionsutbetalningar utan att vältra
över ansvar på kommande generationer, är stora utmaningar vi måste lösa framåt.
Jag vill också poängtera det oerhört allvarliga läge vi nu har genom den pågående Corona-krisen.
Här måste vi göra allt för att minska smittspridning och värna människors hälsa samtidigt som vi
stöttar jobb och företagande eftersom näringslivet nu drabbas ekonomiskt. Åtgärder för att
mildra konsekvenserna av Corona har idag högsta prioritet. Vi vet att den pågående Coronakrisen kommer att få en betydande påverkan på samhällsekonomin och därmed minskad tillväxt
av skatteunderlaget i regionen och i Sverige. SKRs beräknade prognoser innebär att Region
Gotland troligen tappar betydligt mer i beräknade skatteintäkter än vad ”välfärdsmiljarderna”
beräknas ge i tillskott. Det kommer att vara många svåra vägval framöver att ta ställning till i
kommande budgetarbete.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
Gotland har, som alla andra regioner, det regionala utvecklingsuppdraget. Genom uppdraget
ska Region Gotland skapa förutsättningar för en utveckling som leder till hållbar tillväxt.
Uppdraget utgår från de lokala och regionala förutsättningarna. Det regionala
utvecklingsuppdraget är kopplat till länets geografi - samtliga invånare, ideell sektor,
kommuner, statliga myndigheter universitet/högskola och näringsliv som alla kan bidra till
länets utveckling. Samverkan, dialog och helhet präglar uppdraget. Hela Gotland ska ges
förutsättningar.
I både den regionala utvecklingsstrategi vi har, i den vi arbetar med nu samt i styrkort vi haft
och har lyfts vikten av befolkningsökning. Region Gotland arbetar med frågan till exempel
genom framtagande av programmet Bo, leva och verka på Gotland som syftar till att
undersöka vad som får folk att välja och flytta till Gotland samt bli kvar. Med den
demografiska utmaning vi står inför med fler barn och äldre och i relation till det få i arbetsför
ålder är målet nu inriktat på fler i arbetsför ålder. Övergripande mål för arbetet är att vi ska bli
fler i arbetsför ålder.
Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Gotland också ett tydligt ansvar för hela
Gotlands utveckling. Att få fler att välja att bo, leva och verka utanför Visby är avgörande för
det. Serviceutbudsstrategin är en del i hur Region Gotland tar det ansvaret. Under förra
mandatperioden togs förstudien Utveckling på norra Gotland fram för att visa och ge riktning
i arbetet för utvecklingen där. Där lyfts viktiga perspektiv fram för att möta de utmaningar
som finns. Region Gotlands roll som aktör i det arbetet är avgörande.
Besluten fattade inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring besparingar för
Gotlands folkhögskola väcker frågor kopplade till det regionala utvecklingsansvaret. Vid
möte i Fårösund anordnat av lokala aktörer fanns inte regionstyrelsens ordförande med.
Många frågor blev därför obesvarade och de svar som gavs där blev mer utifrån nämndens
mer strikta ekonomiska ansvar.
Vid mötet kom en del fram som är viktigt och som har direkt med det regionala
utvecklingsansvaret att göra.
1. Beslutet tycks inte hänga ihop med och ta avstamp i tidigare beslut vi tagit för att
stärka och säkra utveckling i Fårösund. Det finns få saker politiken kan fatta beslut om

som ger direkt effekt i en bygd. Att inrätta en folkhögskola är dock ett sådant. Det var
därför vi gjorde det i samband med nedmonteringen av försvaret. Det var den insats
och det handlag vi gjorde då med bygden. Nu har vi program Norra Gotland,
Serviceutbudsstrategi, vår Regionala utvecklingsstrategi och inte minst ett än mer
tydligt regionalt utvecklingsuppdrag. I alla dessa delar lyfts tillgången till arbete i
offentlig verksamhet och offentlig service upp som viktiga delar för möjligheten att bo
och leva över hela ön. Beslutet sviker bygden.
Frågor:
—> Hur diskuterades effekterna för landsbygderna och orterna Hemse och Fårösund inför
beslut i regionledningen?
—> Hur har hänsyn tagits till förstudien Utveckling norra Gotland som Region Gotland tagit
fram och beslutat om år 2018? Hur jobbar regionledningen nu utifrån förstudien?
—> Lyfte man landsbygdssäkring som princip inför beslut?
—> Har Regionstyrelsens ordförande tagit sitt helhetsansvar och ställer sig Eva Nypelius då
bakom beslut som slår mot landsbygdens utveckling och tillväxt?
—> Är det andra insatser regionledningen tänker är mer verksamma för utvecklingen i
Fårösund? Hur kommer det iså fall att beslutas om dessa?
—> Har dialog förts i samhället med tex lokalt näringsliv före beslutet?
2. Beslutet leder till att direkt blir färre människor som flyttar till och bor i Fårösund.
Färre människor i arbetsför ålder. Det som är vårt enskilt viktigaste mål i regionala
utvecklingsstrategier. Utöver denna direkta effekt riskerar attraktiviteten på skolan att
minska. Det krävs en kritisk massa av studerande för att någon ska fatta beslutet att
flytta till den norra delen av Gotland. Konkurrensen är hård. Andra författarskapet och
filmutbildningar kräver en mindre flytt än ut i Östersjön. Risken är alltså att beslutet
leder till minskad attraktivitet och därmed ännu färre som faktiskt flyttar till Fårösund.
Frågor:
—> Hur tänker regionledningen att risken ser ut för Fårösund med avseende på
befolkningsutveckling?
—> Är befolkningstillväxt viktig också för landsbygden? För Fårösund? Finns andra insatser i
så fall för att verka för ökad inflyttning på orten?
3. Vi måste lyckas med integration. I Fårösund bor flera familjer där föräldrarna går i SFI
på Gotlands Folkhögskola. Vid mötet gavs berättelser från dessa. Flera av dem är
ensamstående föräldrar med många barn. Barnen har ofta lämnat svåra omständigheter
och har särskilda behov som kräver att föräldrarna finns förhållandevis nära dem i
vardagen. Pendling till Visby är inte att alternativ. Nu riskerar dessa att bli sittande
hemma istället för att få delta i undervisning och socialt sammanhang. Det missgynnar
integrationen och återigen skulle ett regionalpolitiskt ansvar behövas. Här riskerar vi
att inte bidra till att den som kan studera och arbeta gör det. Vi bromsar utveckling och
integration i och med beslutet. Drygt 40% av barnen i förskolan är barn till föräldrar
som flytt hit. 20% av barnen i skolan. Dessa barn är viktiga för verksamheterna. Om
förutsättningar inte finns för familjerna att stanna i Fårösund kommer flytt till andra
delar av landet vara alternativ (givet den bostadsbrist vi har i Visby). Här riskerar vi
att mista viktiga framtida medarbetare och gotlänningar samt underlag för förskola och
skola. Här saknas också den regionalpolitiska analysen.

Frågor:
—> Vilken analys gjordes i regionledningen kring negativ påverkan på
integrationsprocessen?
—> Vilka andra insatser planeras för individer som inte kommer kunna pendla till SFI i
Visby?
—> Minskat elevunderlag i förskolan och skolan är en risk om familjer flyttar. Hur ser
Regionstyrelsens ordförande på det? Diskuterades det före beslut?
4. När attraktiviteten (riskerar) gå ner i och med att profilutbildningar som ELLA läggs
ner och det blir färre studerande på skolan riskeras i förlängningen också
filmutbildningarna. Region Gotland har under lång tid investerat i film. Just
investering i film är också en verksamhet som direkt gynnar utveckling och tillväxt
lokalt. Vår filmsatsningen finns till stor del i Fårösund och på norra Gotland. Om vi
inte lyckas fylla filmutbildningarna kommer den satsningen på film i sin helhet att
riskeras.
Frågor:
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande på filmsatsningen långsiktigt?
—> Om elevunderlaget minskar och kostnaden per elev för att driva och hålla igång
Kustateljen ökar - hur tänker Regionstyrelsens ordförande då kring Kustateljen?
5. Kompetensförsörjning är en av Region Gotlands tuffaste utmaningar. Både i offentlig
sektor och i näringslivet är svårigheten att hitta rätt kompetens ett faktum. Det blir ur
det perspektivet viktigt med utbildning, bildning och lärande genom hela livet.
Utbildningar som Livskraft är viktig för den som av olika skäl hamnat långt ifrån
utbildning och jobb. Här plockar vi bort en viktig del av en sådan väg där jobb och
egen försörjning är målet. En stor vinst för både individ och samhälle. Beslutet
drabbar också utbildnings- och bildningsutbudet i stort på kort sikt och i ännu högre
grad på längre sikt. Vid mötet i Fårösund beskrevs tydligt hur attraktiviteten på
skolorna (enheterna) kommer minska. Samtidigt sparas på resurser för att
marknadsföra skolan och utbildningarna. Folkan konkurrerar med andra skolor i hela
landet. Här ser skolledningen och nuvarande studerande stor risk för framtiden. Färre
sökande år för år riskerar långsiktigt skolorna.
Frågor:
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande på att utbildningsutbudet minskar?
—> Planeras för andra insatser som ersätter de vägar till jobb och sysselsättning som nu
försvinner?
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande och styret på Gotlands folkhögskola i sin helhet?
Hur ser man på skolformen? Fyller den en funktion för Gotland? Nu kommer fasta kostnader
att landa på färre elever och kostnaden per elev går upp. Hur planerar regionledningen att ta
sig an det framåt?
—> Hur bedömer Regionstyrelsens ordförande risken för framtiden i relation till nationell
konkurrens och minskad attraktivitet?
6. Långsiktiga planeringsförutsättningar är avgörande både för Region Gotlands egna
verksamheter och för gotlänningar, samhälle och näringsliv. Besparingar i år innebär
år ett av tre. Vid mötet framgick av ordförande i GVN att andra delar av dess
ansvarsområden inte kan spara mer. Det är skälet till att 70% av nämndens besparingar

lagts på folkan. Den som överväger flytt till, driver företag eller planerar att investera i
Fårösund och Hemse borde vara värd att få förstå något om framtiden.
Frågor:
—> När kommer gotlänningar, bygder och samhällen, medarbetare och näringsliv få besked
om framtidens besparingar och hur dessa kommer drabba?
—> Hur kommer besparingar kommande år att drabba Gotlands Folkhögskola?
—> Hur kommer besparingar kommande år att drabba landsbygden?

Meit Fohlin (S)

Interpellationssvar
2020-03-30

Interpellationssvar om regionalt utvecklingsansvar och besparingar på Folkhögskolan
Meit Fohlin (S) har ställt ett 20-tal frågor utifrån det regionala utvecklingsansvaret som Region
Gotland har och effekterna av GVNs beslut om internbudget och förändringar inom
folkhögskolorna.
Mitt svar:
Inledningsvis vill jag förtydliga det beslut som GVN tagit angående internbudgeten och besparing
på Folkhögskolan. I GVN §113/2019 står det tydligt att Kustateljén i Fårösund samt att
folkhögskolan i Fårösund och Hemse ska finnas kvar.
Både Hemse och Fårösund är viktiga serviceorter med offentlig service för boende i bygderna
och är också utpekade serviceorter i serviceutbudsstrategin med närservice till de boende i
områdena.
Folkhögskolan fyller en viktig samhällsfunktion som trygg och kreativ mötesplats för både
studenter och bygden i stort. På båda platserna är skolan väl integrerad i samhället.
Bägge bygderna arbetar aktivt med platsutveckling och lokala utvecklingsplaner. I Fårösund så är
bland annat Förstudien Utveckling av norra Gotland ett av de underlag som används i arbetet
med Fårösunds LUP. Annat som finns med i förstudien är bland annat utveckling av Blått
Centrum och forskningsstationen på Ahr, planeringen för nationalpark som nu pågår samt
förbättrad infrastruktur.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling vilket är mycket bra och som givetvis behöver
komma hela ön till gagn. För att bidra till utveckling på båda orterna så är det väsentligt att få till
bostadsbyggande av hyreslägenheter. I Hemse finns ett projekt inom dubbel markanvisning och
dessutom tittar Gotlandshem på möjligheten att bygga på båda orterna. Tillgängliga bostäder är
viktigt för att underlätta för äldre att bo kvar vilket då kan leda till flyttkedjor. Ett av styrkortets
mål är tydligt att jobba för fler gotlänningar i arbetsför ålder och orterna behöver fler barnfamiljer
för att stärka elevunderlaget för förskola / skola.
Utifrån rapporten Nulägesanalys av Region Gotland, kan man se att befolkningen i Fårösund
prognostiseras öka med ett antal om 160 personer fram till 2027. Dock är endast 43,7% av dessa i
yrkesaktiv ålder.
Frågan ställs också om landsbygdssäkring av beslut. Det är ett beslut som togs redan 2014 i
fullmäktige ”att innan beslut fattas ska Region Gotland ta fram hur beslutet påverkar
landsbygden, positivt och negativt”. Tyvärr har det tagit många år att komma dit men snart
hoppas jag att vi har system och mallar för att i ärendeberedningen fullt ut ta in både
landsbygdsperspektiv, jämställdhet, ekonomi och barnperspektiv inför regionens beslut.
GVN har i beslutet, som jag ser det, tagit hänsyn till landsbygdsperspektivet just genom att tydligt
i beslutet skriva in att folkhögskolorna i Fårösund och Hemse skall vara kvar liksom Kustateljén.

Förändringarna i kursutbudet måste dock kunna göras för att anpassa utbudet efter behov och
skapa positiv utveckling framåt.
Både Fårösund och Hemse har tagit emot många asylsökande. Samhällena lyfter en blandad
befolkning som styrkor för hela samhället. Givetvis underlättar möjligheten till SFI på hemorten
för de familjer som idag går på SFI undervisning.
Folkhögskolan kommer fortsätta bedriva undervisning även under höstterminen 2020. Redan
idag pendlar de som är illitterata till Visby och vuxenutbildningen då dessa inte kan tas om hand
pedagogiskt i vare sig Fårösund eller Hemse. Utbildningsupplägget på SFI inom folkhögskolan
och Vuxenutbildningen skiljer sig till viss del åt. En eventuell vinst för individen som studerar
SFI på Vuxenutbildningen i Visby är att denne kan erbjudas yrkesutbildning i samband med SFI.
Just för att mildra omställningen för Folkhögskolan så har vi i regionledningen varit överens om
att GVN skulle äska medel från ”välfärdsmiljarderna” under 2020.
När det gäller filmsatsningen har vi en tydligt uttalad strategi samt att filmutbildning och
anknytande verksamheter skall vara förlagda till Fårösund och Kustateljén.
Ett pilotprojekt pågår för att titta på hur fler utbildningar skulle kunna erbjudas inom såväl
yrkesvux, yrkeshögskola och högskola genom lärcentrum på vuxenutbildningen Gotland. Att
testa nya modeller för distansutbildningar, noder och satellitortsutbildningar genom samverkan
med andra utbildningsaktörer.
Inom uppdraget för regional kompetensförsörjning pågår olika piloter för att utveckla regionala
modeller för validering som ska underlätta för individer att komma i utbildning, få jobb eller byta
jobb och/eller arbetsuppgifter. Det kan ge nyanlända en snabbare väg till arbete genom att
validering kan ersätta hela eller delar av utbildningar. Det kan också öka möjligheten att stanna
kvar på sin arbetsplats. Det kan underlätta för arbetsgivare att använda befintlig kompetens på
rätt sätt och att rekrytera rätt kompetens.
Min och regionledningens syn på Folkhögskolan är att den fyller en viktig funktion för Gotland,
och ett viktigt komplement till andra utbildningsformer. En av styrkorna med utbildning inom
folkhögskolan är att individer ges möjlighet till att ta del av ett utbildningsupplägg som inte
erbjuds i andra skolformer. Utbildningens upplägg och metoder som sådan, i jämförelse med den
som erbjuds i det traditionella skolsystemet passar därför vissa individer bättre. Genom
utbildning inom folkhögskolan ges individen ytterligare en möjlighet att nå behörighet till högre
utbildningar.
Åtgärder pågår för att hantera effektiviseringskravet inom GVN. Långsiktigt har Region Gotland
stora ekonomiska utmaningar. För att vi skall kunna säkra en god offentlig service över hela
Gotland behövs en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik, det ser vi inte minst i dessa dagar.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Till: Regionfullmäktige

2020-03-30

MOTION: Resekostnadsersättning med miljöstyrning
Världen står inför en klimatkris som hotar grunden för vårt samhälle. Krisen kan bara lösas
gemensamt genom att vi tillsammans hittar alla sätt att minska våra utsläpp av växthusgaser.
Vi politiker i Region Gotland måste ta i tur med vår egna resekostnadsersättning som utgår
med bilen som norm.
Jönköpings kommuns erbjuder cykelersättning och förordar anställda och förtroendevalda
att cykla eller åka kollektivt om tjänsteresan understiger 3 km. I cykelstaden Västerås får
förtroendevalda politiker milersättning när de tar sig till sammanträdena på två hjul. Nio
kronor per cyklad mil. När kollegor på cykelön Gotland cyklar till regionfullmäktige får man
inget. Gotländska politiker och medarbetare på tjänsteförrättning uppmuntras istället till
bilresor. Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda för resekostnader vid sammanträde
betalas enligt de grunder som fastställts i Region Gotlands bilersättningsavtal (BIA).
Restidsersättning betalas per kilometer resväg framräknat utifrån en snitthastighet med bil.
Ett första steg i rätt riktning är att inte längre ha bilen som norm gällande just reseersättning
och restidsersättning inom Region Gotland. Resersättning bör vara avståndsbaserad och
färdmedelsoberoende.
Den summan som Region Gotland idag betalar ut för bilresor i tjänsten ger ett ekonomiskt
incitament att välja bil framför andra transportslag. Dagens reseersättning konstant gynnar
det mest miljöfientligt resandet. Det är i princip bara bilister som ersätts. Motorcyklister,
mopedister, kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare ersätts inte trots att de
transporterar sig betydligt mer miljövänliga och ibland pendlar långa sträckor.
Med en reseersättning som är färdmedelsoberoende skulle tvärtom ett ekonomiskt
incitament ges att välja cykel eller kollektivtrafik, eftersom ersättningen då ofta kommer att
vara högre än de faktiska kostnaderna.

1

Ett avståndsbaserat förslag som likställer färdsätt skulle alltså gynna cykel och kollektivtrafik
och skulle spara många ton koldioxidutsläpp, främja kollektivtrafiken och dessutom verka
positivt på folkhälsan då fler skulle cykla. Det finns pengar att spara också i förbättrad
folkhälsa. Mindre yta behöver tas i anspråk för infrastruktur och parkeringsplatser och de
som verkligen behöver ta bilen kommer fram snabbare i den minskade trängseln. Det ger
incitament att välja enklare fordonsslag, vilket också ger stora samhällsekonomiska vinster.
Vi kan alltså inte fortsätta på samma sätt som tidigare utan behöver snabbt komma fram till
nya system och tillvägagångssätt som kan bidra till en hållbar och fossilfri utveckling.
Ansvaret för framtiden måste axlas på ett tydligt sätt för att göra Region Gotland till en del av
lösningen istället för en del av problemet.

Vi yrkar:
Att Region Gotland återkommer med förslag på ett system för resekostnadsersättning för
förtroendevalda och anställda som inkluderar fler färdmedel än bil.

------------------------------------Robert Hall (MP)

------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 88

Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och
service med anledning av Corona-krisen

RS 2020/553

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Kredittiden förlängs för fakturor utställda under perioden 1 april 2020 – 31 augusti
2020, till sista betaldatum den 30 september 2020. Den förlängda kredittiden gäller
för fakturor avseende tillsyn, tillstånd och service under miljö- och
byggnadsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Paragrafen justeras omedelbart.

Med anledning av den ekonomiska kris och omfattande utmaning för det gotländska
näringslivet, som spridningen av Coronaviruset och den efterföljande sjukdomen
Covid-19 leder till, så är det av yttersta vikt att mildra effekterna. Såväl företag som
privatpersoner drabbas av minskande intäkter/inkomster och för många kommer
likviditeten att bli krisartad. Situationen i relation till näringslivet kommer att behöva
en kombination av flera olika åtgärder på olika nivåer. I Region Gotlands roll som
kommun tar miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen samt tekniska nämnden
ut avgifter för tillsyn, tillstånd och service. Genom att förlänga kredittiden för
fakturor som ställs ut under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020, till sista betaldag
den 30 september 2020, så kan belastningen på likviditeten minskas något.
Den förlängda kredittiden avser tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, vatten- och avlopp
samt sophämtning. Övriga avgifter berörs inte.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att förlänga kredittiden i
syfte att bidra till att minska belastningen på likviditet för företag och privatpersoner,
givet den extraordinära situationen. Region Gotlands likviditet bedöms klara av att
hantera den extra påfrestning som den förlängda kredittiden medför.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/553
23 mars 2020

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och service med
anledning av Corona-krisen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige förlänger kredittiden för fakturor utställda under perioden 1
april 2020 – 31 augusti 2020, till sista betaldatum den 30 september 2020. Den
förlängda kredittiden gäller för fakturor avseende tillsyn, tillstånd och service
under miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning

Med anledning av den ekonomiska kris och omfattande utmaning för det gotländska
näringslivet, som spridningen av Coronaviruset och den efterföljande sjukdomen
Covid-19 leder till, så är det av yttersta vikt att mildra effekterna. Såväl företag som
privatpersoner drabbas av minskande intäkter/inkomster och för många kommer
likviditeten att bli krisartad. Situationen i relation till näringslivet kommer att behöva
en kombination av flera olika åtgärder på olika nivåer. I Region Gotlands roll som
kommun tar miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen samt tekniska nämnden
ut avgifter för tillsyn, tillstånd och service. Genom att förlänga kredittiden för
fakturor som ställs ut under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020, till sista betaldag
den 30 september 2020, så kan belastningen på likviditeten minskas något.
Den förlängda kredittiden avser tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, vatten- och avlopp
samt sophämtning. Övriga avgifter berörs inte.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att förlänga kredittiden i
syfte att bidra till att minska belastningen på likviditet för företag och privatpersoner,
givet den extraordinära situationen. Region Gotlands likviditet bedöms klara av att
hantera den extra påfrestning som den förlängda kredittiden medför.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om krispaket för Gotland
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Överenskommelse om krispaket för Gotland
I Coronavirusets spår drabbas företag, organisationer och människor av minskad ekonomisk aktivitet.
Region Gotland ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika stängningar,
varsel och konkurser. Vi behöver alla gemensamt verka för Gotlands bästa – då behövs både politisk
handlingskraft som säkrar likviditet på kort sikt och uthållighet från näringsliv och civilsamhälle för att
härda ut under dessa prövande tider.

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:
•

•

•

•

•
•

Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och
tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla
fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30
september 1.
Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra
verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt
Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får
500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I
dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan
förlänga detta ytterligare.
Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både
med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag
som Sveriges riksdag och regering kommer med.
Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15
dagar.
Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:
•
•
•
•
•
•
•

•

1

Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt
kan digitala verktyg användas.
Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att
minska våld i hemmet.
Vi för en aktiv dialog med länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till
intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som
annars skulle betalats ut först till hösten.
Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker
förlängs.

Gäller såväl företag som privatpersoner.

•
•

Vi för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera
konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen
och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga
verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:
•
•
•
•
•

Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt 2.
Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut 3 för
att underlätta för handeln.
Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos
våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är
aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.

________________________
Jesper Skalberg Karlsson (M)

________________________
Meit Fohlin (S)
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Om Polisen beviljar ansökan
De regler som gäller under vinterhalvåret.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 90

Stöd till kultur och fritid med anledning av
Corona-krisen

RS 2020/560

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar slopas från 2020-03-11 till och med
2020-06-01.
• Uppskov ges till senast 2020-11-30 för redovisning av årsmöteshandlingar inför
utbetalt stöd.
• Driftsstöd betalas ut skyndsamt oavsett tidsangivelse i bidragsbestämmelser.
• Aktivitetsstöd och Resestöd betalas ut skyndsamt och baseras lägst på 2019 års
aktiviteter och resor.
•

Paragrafen justeras omedelbart.
Regionstyrelsens beslut
•

Externa kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen mottar skyndsamt
förskottsutbetalning för beslutat bidrag för helår 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ett flertal åtgärder behöver göras för att förenkla och möjliggöra att föreningar såväl
som kulturaktörer att ta sig igenom den situation som nu uppkommit med pandemin av
Covid-19. Förvaltningens förslag till beslut sträcker sig såväl från förskottsutbetalningar
av stöd till kulturinstitutioner som till driftsstöd till föreningar. Vidare föreslås aktivitetsoch resestöd betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års nivå för båda utbetalningstillfällena för 2020. För att föreningar inte skall dra på sig onödiga kostnader i en extrem
situation föreslås även straffavgift för sen avbokning av regionens hallar slopas under en
kortare tid. Sedan tidigare har förvaltningen inom biblioteksverksamheten justerat tider
för lånetider, omlån och förseningsavgifter.
Förvaltningen har som avsikt att under veckan samla den återkoppling vi bett våra
kulturaktörer och föreningar att inkomma med för att utifrån det föreslå fortsatt möjliga
stöd och ev. justeringar i återkrav av redan utbetalda bidrag till t ex arrangemang som ej
genomförs. Detta skulle kunna vara hyresbefrielser, omfördelning av investeringsstöd
till andra stöd eller stöd till kulturaktörer för kostnader av den uppkomna situationen.
Vidare kan det uppkomma behov av extra stöd till föreningar på grund av stora
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 90 forts
RS 2020/560

intäktstapp. Det behövs dessutom tillföras medel till fria professionella kulturaktörer
som i dagsläget fått all sin verksamhet indragen och står helt utan inkomst. Ett sådant
stöd kan, om budget medger, utgå som produktionsstöd så att aktören den dag
pandemin har klingat av har produkter, föreställning, konserter etc. färdiga att
presentera för en publik.
I dagsläget föreslår vi att följande åtgärder görs:
Våra externa institutioner, Gotlandsmusiken, Gotlands Museum och Länsteatern,
inom kultursamverkansmodellen står inför situationen av kraftigt tapp på intäkter
och till följd av det på kort sikt en likviditetskris. För att möjliggöra tillgång till hela
stödet som redan beslutats föreslår förvaltningen att utbetalning av det fulla stödet
för 2020 sker vid ett tillfälle istället för att som idag tillåta utbetalning per kvartal
enligt beslut RS 2018/139.
Straffavgift vid för sen avbokning slopas från 2020-03-11 till och med 2020-06-01.
Aktivitetsstöd till föreningars ungdomsverksamhet
Enligt Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland
(rev 16 04-01) står att läsa att ansökningar lämnas in senast 15 februari och senast
15 augusti med utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. Vårens utbetalning
baseras på hösten 2019 års aktiviteter och höstens utbetalning baseras på våren 2020
års aktiviteter. Till följd av nuvarande situationen har många föreningar minskat eller
helt slutat med sina aktiviteter. För att underlätta och möjliggöra att föreningarna får
oförändrat stöd föreslår förvaltningen att aktivitetsstödet för 2020 betalas omgående
och baseras till fullo på 2019 års aktivitetsnivå. Eventuella justeringar som behöver
göras utifrån att en förening avslutat verksamhet 2020 i förhållande till 2019 får
förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför utbetalning.
Resestöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland skall ansökan inlämnas senast
15 januari och senast 15 juli för utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. För
utbetalning i april baseras stödet på resor gjorda under hösten 2019, för utbetalning
31 oktober baseras stödet på resor gjorda under våren 2020. Till följd av den
nuvarande situationen har resor minskat. Förvaltningen föreslår att resestödet
utbetalas omgående för hela året och baseras till fullo på 2019 års resenivå.
Eventuella justeringar som behöver göras utifrån att en förening avslutat verksamhet
2020 i förhållande till 2019 får förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför
utbetalning.
forts
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Driftsstöd
Driftsstöd sker idag till fritidsanläggning, motionsstugor och samlingslokaler med
olika datum för första utbetalningsmöjlighet. Inför utbetalning skall årsmöteshandlingar redovisas. För att möjliggöra tidigare utbetalning föreslår förvaltningen att
möjlighet ges till uppskov för att redovisa årsmöteshandlingar. Flertal föreningar har i
dagsläget skjutit upp sitt årsmöte. Förslagsvis betalas samtliga stöd från regionen ut
skyndsamt oavsett tidsram i bidragsbestämmelserna. Uppföljning av redovisade
årsmöteshandlingar sker senast 2020-11-30.
Information
Inom förvaltningen ges också stöd i form årliga verksamhetsstöd. Dessa belopp är
samtliga redan utbetalda men en relativt stor del av planerad verksamhet har ställts in.
Några av dessa är stöd till arrangörsföreningar och förvaltningen föreslår att ges i
uppdrag att föra dialog med dessa organisationer för att klargöra om medlen kan
komma till användning på annat sätt eller om de ska återbetalas.
Grundprincipen bör vara att beviljade och utbetalade medel inte ska ligga overksamma i en organisations kassa till nästa åt utan betalas tillbaka för att istället kunna
sättas in där akuta behov uppstår med anledning av den nu pågående pandemin.
Förvaltningen har att hantera ett antal ansökning kring bidrag till fritidsarrangemang.
Slututbetalning av kontantstöd sker enligt våra bidragsbestämmelser efter genomfört
arrangemang när skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall
lämnats till förvaltningen. Förvaltningens förslag är att beslutade kontantstöd till
arrangemang betalas ut mot redovisning av kostnader. Hanteringen av dessa stöd går
att genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland sker utbetalning av kontantstöd
för tillfälliga kulturarrangemang i överenskommelse med handläggare efter beslut.
Redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall skall i efterhand lämnas
till förvaltningen. Gällande regel är att bidrag skall återbetalas om ett evenemang
ställs in. Förvaltningen föreslår att undantag från regeln kan göras. Ett stort antal
arrangemang som fått stöd har redan ställts in – uppskattningsvis ett femtiotal. Här
bör grundprincipen vara att återbetalning av bidraget för inställda arrangemang sker
med avdrag för redan uppkomna kostnader. Hanteringen av dessa stöd går att
genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
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Förvaltningens bedömning är att behoven som hittills uppstått med anledningen av
pandemin är relativt stora inom kulturinstitutionerna och inom det fria kulturlivet
och så även inom idrotten, mycket till följd av tappade intäkter. Förvaltningen söker
naturligtvis att göra omprioriteringar inom den egna driftsbudgeten men ser ett
tydligt behov av en budgetförstärkning om pandemin skulle fortsätta vilket vi
kommer behöva återkomma kring.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/xxx
20 mars 2020

Angelica Andersson Fihn

Stöd till kultur och fritid
Förslag till beslut

•

Externa kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen mottar
skyndsamt förskottsutbetalning för beslutat bidrag för helår 2020.

•

Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar slopas från 2020-03-11 tom
2020-06-01

•

Uppskov ges till senast 2020-11-30 för redovisning av årsmöteshandlingar
inför utbetalt stöd.

•

Driftsstöd betalas ut skyndsamt oavsett tidsangivelse i bidragsbestämmelser.

•

Aktivitetsstöd och Resestöd betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års
aktiviteter och resor.

Sammanfattning

Ett flertal åtgärder behöver göras för att förenkla och möjliggöra att föreningar såväl
som kulturaktörer att ta sig igenom den situation som nu uppkommit med pandemin
av Covid-19. Förvaltningens förslag till beslut sträcker sig såväl från
förskottsutbetalningar av stöd till kulturinstitutioner som till driftsstöd till föreningar.
Vidare föreslås aktivitets- och resestöd betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års
nivå för båda utbetalningstillfällena för 2020. För att föreningar inte skall dra på sig
onödiga kostnader i en extrem situation föreslås även straffavgift för sen avbokning
av regionens hallar slopas under en kortare tid. Sedan tidigare har förvaltningen inom
biblioteksverksamheten justerat tider för lånetider, omlån och förseningsavgifter.
Bakgrund

Förvaltningen för samtal med aktörer inom både kultur och fritidssektorn kring den
uppkomna situationen och vilka åtgärder förvaltningen kan göra för att förenkla och
möjliggöra fortsatt överlevnad.
Ett flertal åtgärder har redan gjorts utifrån de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten gett såsom inställda programverksamheter inom
biblioteksverksamheten som inställd verksamhet inom projektet Boken Kommer.
Inom biblioteksverksamheten förlänger vi redan nu lånetiderna och tar bort
förseningsavgifter enligt följande:
-

Lånetiden förlängts från 28 dagar till 6 veckor.

-

Förseningsavgiften tagits bort tom 30/4.
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Omlån möjliggörs under mars till april till 10 veckor istället för 3 veckor.

Till våra föreningar som bokar anläggningar via oss har information gått ut för att
påminna att man behöver bokar av sina inställda tränings- och matchtider. Om man
missat vår två dagars regel kontaktar man bokningen för justering så ingen avgift
utgår. Vidare har vi när frågan uppkommit från förening betalat ut driftsstöd i
förskott. Det behövs dock i den situation våra aktörer och föreningar står inför fler
åtgärder.
Bedömning

Förvaltningen har som avsikt att under veckan samla den återkoppling vi bett våra
kulturaktörer och föreningar att inkomma med för att utifrån det föreslå fortsatt
möjliga stöd och ev. justeringar i återkrav av redan utbetalda bidrag till t ex
arrangemang som ej genomförs. Detta skulle kunna vara hyresbefrielser,
omfördelning av investeringsstöd till andra stöd eller stöd till kulturaktörer för
kostnader av den uppkomna situationen. Vidare kan det uppkomma behov av extra
stöd till föreningar pga stora intäktstapp. Det behövs dessutom tillföras medel till fria
professionella kulturaktörer som i dagsläget fått all sin verksamhet indragen och står
helt utan inkomst. Ett sådant stöd kan, om budget medger, utgå som
produktionsstöd så att aktören den dag pandemin har klingat av har produkter,
föreställning, konserter etc. färdiga att presentera för en publik.
I dagsläget föreslår vi att följande åtgärder görs:
Våra externa institutioner, Gotlandsmusiken, Gotlands Museum och Länsteatern,
inom kultursamverkansmodellen står inför situationen av kraftigt tapp på intäkter
och till följd av det på kort sikt en likviditetskris. För att möjliggöra tillgång till hela
stödet som redan beslutats föreslår förvaltningen att utbetalning av det fulla stödet
för 2020 sker vid ett tillfälle istället för att som idag tillåta utbetalning per kvartal
enligt beslut RS 2018/139.
Straffavgift vid för sen avbokning slopas från 2020-03-11 tom 2020-06-01.
Aktivitetsstöd till föreningars ungdomsverksamhet
Enligt Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland (rev 1604-01) står att läsa att ansökningar lämnas in senast 15 februari och senast 15 augusti
med utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. Vårens utbetalning baseras på
hösten 2019 års aktiviteter och höstens utbetalning baseras på våren 2020 års
aktiviteter. Till följd av nuvarande situationen har många föreningar minskat eller helt
slutat med sina aktiviteter. För att underlätta och möjliggöra att föreningarna får
oförändrat stöd föreslår förvaltningen att aktivitetsstödet för 2020 betalas omgående
och baseras till fullo på 2019 års aktivitetsnivå. Eventuella justeringar som behöver
göras utifrån att en förening avslutat verksamhet 2020 i förhållande till 2019 får
förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför utbetalning.
Resestöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland skall ansökan inlämnas senast 15
januari och senast 15 juli för utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. För
utbetalning i april baseras stödet på resor gjorda under hösten 2019, för utbetalning
31 oktober baseras stödet på resor gjorda under våren 2020. Till följd av den
nuvarande situationen har resor minskat. Förvaltningen föreslår att resestödet
utbetalas omgående för hela året och baseras till fullo på 2019 års resenivå.
Eventuella justeringar som behöver göras utifrån att en förening avslutat verksamhet
2020 i förhållande till 2019 får förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför
utbetalning.
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Driftsstöd
Driftsstöd sker idag till fritidsanläggning, motionsstugor och samlingslokaler med
olika datum för första utbetalningsmöjlighet. Inför utbetalning skall
årsmöteshandlingar redovisas. För att möjliggöra tidigare utbetalning föreslår
förvaltningen att möjlighet ges till uppskov för att redovisa årsmöteshandlingar.
Flertal föreningar har i dagsläget skjutit upp sitt årsmöte. Förslagsvis betalas samtliga
stöd från regionen ut skyndsamt oavsett tidsram i bidragsbestämmelserna.
Uppföljning av redovisade årsmöteshandlingar sker senast 2020-11-30.
Information
Inom förvaltningen ges också stöd i form årliga verksamhetsstöd. Dessa belopp är
samtliga redan utbetalda men en relativt stor del av planerad verksamhet har ställts in.
Några av dessa är stöd till arrangörsföreningar och förvaltningen föreslår att ges i
uppdrag att föra dialog med dessa organisationer för att klargöra om medlen kan
komma till användning på annat sätt eller om de ska återbetalas.
Grundprincipen bör vara att beviljade och utbetalade medel inte ska ligga
overksamma i en organisations kassa till nästa åt utan betalas tillbaka för att istället
kunna sättas in där akuta behov uppstår med anledning av den nu pågående
pandemin.
Förvaltningen har att hantera ett antal ansökning kring bidrag till fritidsarrangemang.
Slututbetalning av kontantstöd sker enligt våra bidragsbestämmelser efter genomfört
arrangemang när skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall
lämnats till förvaltningen. Förvaltningens förslag är att beslutade kontantstöd till
arrangemang betalas ut mot redovisning av kostnader. Hanteringen av dessa stöd går
att genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland sker utbetalning av kontantstöd
för tillfälliga kulturarrangemang i överenskommelse med handläggare efter beslut.
Redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall skall i efterhand lämnas
till förvaltningen. Gällande regel är att bidrag skall återbetalas om ett evenemang
ställs in. Förvaltningen föreslår att undantag från regeln kan göras. Ett stort antal
arrangemang som fått stöd har redan ställts in – uppskattningsvis ett femtiotal. Här
bör grundprincipen vara att återbetalning av bidraget för inställda arrangemang sker
med avdrag för redan uppkomna kostnader. Hanteringen av dessa stöd går att
genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
Förvaltningens bedömning är att behoven som hittills uppstått med anledningen av
pandemin är relativt stora inom kulturinstitutionerna och inom det fria kulturlivet
och så även inom idrotten, mycket till följd av tappade intäkter. Förvaltningen söker
naturligtvis att göra omprioriteringar inom den egna driftsbudgeten men ser ett
tydligt behov av en budgetförstärkning om pandemin skulle fortsätta vilket vi
kommer behöva återkomma kring.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Överenskommelse om krispaket för Gotland
I Coronavirusets spår drabbas företag, organisationer och människor av minskad ekonomisk aktivitet.
Region Gotland ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika stängningar,
varsel och konkurser. Vi behöver alla gemensamt verka för Gotlands bästa – då behövs både politisk
handlingskraft som säkrar likviditet på kort sikt och uthållighet från näringsliv och civilsamhälle för att
härda ut under dessa prövande tider.

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:
•

•

•

•

•
•

Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och
tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla
fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30
september 1.
Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra
verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt
Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får
500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I
dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan
förlänga detta ytterligare.
Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både
med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag
som Sveriges riksdag och regering kommer med.
Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15
dagar.
Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:
•
•
•
•
•
•
•

•

1

Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt
kan digitala verktyg användas.
Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att
minska våld i hemmet.
Vi för en aktiv dialog med länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till
intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som
annars skulle betalats ut först till hösten.
Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker
förlängs.

Gäller såväl företag som privatpersoner.

•
•

Vi för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera
konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen
och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga
verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:
•
•
•
•
•

Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt 2.
Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut 3 för
att underlätta för handeln.
Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos
våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är
aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.

________________________
Jesper Skalberg Karlsson (M)

________________________
Meit Fohlin (S)
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Om Polisen beviljar ansökan
De regler som gäller under vinterhalvåret.

