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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/856
19 maj 2020

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Förvärv av samtliga aktier i Gotlands Filmfond AB
Regionstyrelsens förslag till beslut för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i
dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital Stockholm AB, för det
nominella värdet om 20 000 kr.

Sammanfattning

Gotlands Filmfond AB bildades 2009 av Region Gotland (dåvarande Gotlands
kommun) och Film Capital Stockholm AB (dåvarande Filmpool Stockholm
Mälardalen AB), i syfte att investera i filmproduktioner på Gotland. Verksamheten
har sedan dess bedrivits med medel från Region Gotland, både verksamhetsbidrag
och regionala tillväxtmedel.
I samband med att det filmpolitiska arbetet i Stockholmsregionen söker sig nya vägar
i dialog mellan Region Stockholm och berörda kommuner, så finns det skäl för
Region Gotland att kontroll över ägandet i Gotlands Filmfond AB för att på så vis
utifrån ett nytt läge söka sig nya former för samverkan.
Film Capital Stockholm AB:s styrelse har vid styrelsemöte den 11 maj 2020 tillstyrkt
att Region Gotland får lov att förvärva de 200 aktierna till det nominella värdet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är det bästa alternativet för såväl Region
Gotland som Gotlands Filmfond AB att skapa en situation av oberoende, för att på
så vis fritt kunna och förutsättningslöst kunna söka nya samarbeten. Med anledning
av det så är det angeläget att förvärva den minoritetspost om 200 aktier som Film
Capital Stockholm idag äger i Gotlands Filmfond AB.
Beslutsunderlag



Bolagsordning Gotlands Filmfond AB



Aktiebok Gotlands Filmfond AB



Aktieägaravtal mellan aktieägarna i Gotlands Filmfond AB
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Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)
Organisationsnummer. 556792-6844
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands (län), Gotlands (kommun).
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk spelfilm och
TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har
inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt
hållbar.
§ 4. Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6. Antal aktier
Lägst l 000 stycken och högst 4 000 stycken aktier.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst l och högst 7 styrelseledamöter med lägst O och högst 7
styrelsesuppleanter. Vardera Part äger utse en ledamot och en suppleant. Styrelsens
ordförande, övriga eventuella styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av
Gotlands kommun. Kommunstyrelsen i Gotlands kommun utser samtliga poster för
Gotlands kommun. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 8. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses l revisor.
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun utser l lekmannarevisor och l
lekmannarevisorssuppleant för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det
att val i hela riket till kommunfullmäktige ägt rum intill slutet av den bolagsstämma som
inträffar närmast efter nästa val i riket till kommunfullmäktige.
§ 9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, sms eller e-post till aktieägarna tidigast sex
och senast två veckor före bolagsstämman.
§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två j usteringsmän.

4.
5.
6.

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan
förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
9. I förekommande fall anmälan av respektive parts val styrelseledamöter, Gotlans
kommuns val av lekmannarevisorer, val av revisorer samt övriga valärenden.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara l januari - 31 december.
§ 12. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om
någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 13. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gotlands kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

§ 14. Granskning
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 15. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun om inte ändringen föranleds av lagändring eller endast är av redaktionell
karaktär.

Bolagsverkels interna iiformation. Skriv inte i dessa fält.

Bolagsordning
§ \

Firma
Bolagets firma (namn) är Starta Eget Boxen 12728 AB

§ 2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sundsvall kommun

§ 3

Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 SEK.

§ 5

Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst O och högst 5 suppleanter.

§ 7

Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses 1 revisor och O revisorssuppleant.

§ 8

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9

Ärenden på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman
2

Upprättande och godkännande av röstlängd

3

Val av en eller två justeringsmän

4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5

Godkännande av dagordning

6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7

Beslut om

8

a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b)
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

10

Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0701-0630

§ 11

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2009- Yl - 0 \ » med aktieägarna i
Starta Eget Boxen 12728 AB, 556792-6844.
Plats: Visby, Gotland
Närvarande aktieägare
Gotlands kommun
genom Eva Maria Nypelius
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB,
genom Lars Åke Gustaf Lundström

Antal aktier
800
200
1000

§ l
Stämman öppnades av Eva Maria Nypelius, som utsågs till ordförande och protokollförare.
§ 2
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 3
Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.
§ 4
Till justerare utsågs Per John Lindskog.
§ 5
Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
§ 6

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt bilaga innebärande bl.a. ändring av
räkenskapsåret och firman.
§7

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Med
entledigande av den gamla styrelsen valdes Lars Gustaf Fredrik Danielson, Lars Anders
Weiss, Rolf Eric Larsson, Annamari Inkeri Thorell och Lars Åke Gustaf Lundström till
styrelseledamöter samt Ingrid Maria Rudefors och Carl Göran Fredrik Gyllenkrok till
suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Med entledigande av den gamla revisorn valdes Claes Wallman till revisor, till
lekmannarevisor valdes Jan Erik Lockman-Lundgren och till lekmannarevisorsuppleant
valdes Mats E:son Hjort.
§ 8

Beslutades att arvoden ska utgå till styrelsen enligt följande: Lars Anders Weiss ett (1)
prisbasbelopp (år 2009 - 42 800 kr) och Rolf Eric Larsson ett halvt (0,5) prisbasbelopp.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter ersätts för sitt arbete av sina respektive
arbetsgivare.
§ 9

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman

avslutad.
Vid protokollet:

Eva Maria Nypelius

Bolagsverkels interna information. Skriv inte i dessa falt.

ID-nummer

Avskrift av stiftelseurkund
Styrelseledamot
Lena Larsson

19560604-7883

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19540208-7869

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19551213-7943

Sundrev Revisionsbyrå AB, Esplanaden 11
85231 SUNDSVALL
Sverige

Styrelsesuppleant
Inga-Lill Hägglund

Revisor
Kerstin Vestin

Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn Starta Eget
Boxen 12728 AB och verksamhet enligt bolagsordningen.

För varje aktie ska betalas 100 SEK.

2009-07-08

Sundsvall
ORT

DATUM

Stiftaren
Namn

Underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag tecknar härmed följande antal aktier
Namn

Antal aktier

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom
Lena Larsson

1000

Underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling överensstämmer med originalet och
att originalet undertecknats av den eller de personer som enligt lag ska underteckna
stiftelseurkunden
Undertecknad av:
LENA LARSSON
2009-07-08

Generalfullmakt

Härmed lämnar undertecknad firmatecknare fullmakt för Lars Gustaf Fredrik Danielson,
460101-0350 och Bo Erik Rehnberg, 620708-3210, i förening, eller för Bo Erik Rehnberg
enligt ABL 8:36, eller den de i sitt ställe förordnar att för Starta Eget Boxen 12728 AB:s
räkning, 556792-6844, under firmaändring till Gotlands Filmfond AB (svb), företräda
bolaget i samtliga de angelägenheter som kan uppkomma i samband med dess verksamhet
och drift.
Detta innebär att den befullmäktigade eller den som denne i sitt ställe förordnar äger rätt att
såsom vår särskilda förtroendeman självständigt och oinskränkt förvalta och företräda
samtliga våra ekonomiska intressen. Den befullmäktigade äger sålunda rätt att å Starta
Eget Boxen 12728 AB:s vägnar självständigt förhandla med in- och utländska
myndigheter, privatpersoner och företag, att träffa köpe- eller försäljningsavtal avseende
såväl fast som lös egendom, att inteckna och belåna bolagets egendom, att utkvittera och
uppbära medel samt att överhuvudtaget vidtaga alla åtgärder och handlingar, vilka med
laga verkan kan företas av Starta Eget Boxen 12728 AB självt. Ombudets laga åtgärder
godkännes.
Fullmaktshavaren äger inte rätt att återkalla den registreringsanmälan som ingivits till
Bolagsverket och som avser styrelse-, revisors-, firma-, adress- och verksamhetsändring.
Sundsvall 2009-12-01

Inga-IM Hägglund
Ovanstående namnteckning bevittnas:

.
Isabella Hellman
Bilaga: Registreringsbevis

Roine Ankarström

Aktiebok för Starta Eget Boxen 12728 AB, 556792-6844
Aktienummer
1 - 1 000

Införingsdatum
År Mån Dag
09-07-08

Sida l

Namn, personnummer, postadress
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740

Anteckningar
Aktiebrev har

11397 STOCKHOLM

ej utfärdats

På bolagsstämma 2009-12-01 beslöts om ändring av bolagsordning, där bl a
firman ändras till Gotlands Filmfond AB (svb), som registrerades 2009-12-15.

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Förbehåll saknas
Antal aktier

Aktienummer
1-800

1.000
Införingsdatum
År Mån Dag
09-12-01

Värde

100.000

Namn, personnummer, postadress
Gotlands kommun, 212000-0803

Anteckningar
Aktiebrev har

Ledningskontoret, 621 81 VISBY

utfärdats

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Hembud

Antal aktier

800

Införingsdatum
Aktienummer År Mån Dag
801 - 1 000 09-12-01

Värde

80.000

Namn, personnummer, postadress
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB, 556753-7583

Anteckningar
Aktiebrev har

Greta Garbos väg 3, 169 40 SOLNA

utfärdats

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Hembud
Antal aktier

200

Värde

20.000

Aktieägaravtal

Mellan aktieägarna i

Gotlands Filmfond AB (under bildande)

Mellan
Gotlands Kommun (org nr 212000-0803), Ledningskontoret, 621 81 Visby
och

Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (org nr 556753-7583), Greta Garbos väg 3,
169 40 Solna
Nedan "Part" eller "Parterna" är ägare av samtliga aktier i Gotlands Filmfond
Aktiebolag, nedan kallat Bolaget, och har denna dag träffat följande
överenskommelse rörande Parternas samarbete i Bolaget.

1.

Bakgrund

Bolaget bedriver följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets
ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt hållbar.
Parterna skall aktivt medverka i Bolagets verksamhet. Framför allt genom ett
aktivt och engagerat styrelsearbete.

2.

Ägande

Bolagets aktier, vilka äro 1 000 till antalet, vardera aktie å nominellt 100 kronor,
ägs enligt följande:
Aktieägare
Gotlands kommun
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB

Summa

Aktier

Röster

800
200

800
200

1 000

1 000

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kronor.

3.

Samarbete

Part skall för samtliga denne tillhöriga aktier i Bolaget vara införd i aktieboken
såsom rösträttsutövande aktieägare. Aktiebrev skall upprättas och pantsättas
enligt de närmare villkor som följer nedan i 17. Pantsättning av Parts aktier i
Bolaget.
Samarbetet skall syfta till att driva Bolaget efter sunda företagsekonomiska
principer i syfte att i första hand konsolidera och ytterligare utveckla och
expandera Bolagets investeringar. Parterna skall driva Bolaget rationellt och
utveckla dess verksamhet och lönsamhet samt agera under beaktande av en
ömsesidig respekt för Parternas intressen.
Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 2 till detta avtal.

4.

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst en (1) och högst sju (7) ledamöter med
högst noll (0) till sju (7) suppleanter.
Vardera Part äger utse en (1) ledamot och en (1) suppleant. Övriga eventuella
styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av Gotlands kommun.
Styrelsens ordförande och ev. vice ordförande utses av Gotlands kommun.
Styrelsen skall på konstituerande styrelsesammanträde upprätta och godkänna
Arbetsordning för styrelsen.
Bolagets firma skall tecknas enligt följande.
Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:
Styrelsens ordförande och verkställande direktör i förening
Därutöver skall bolag befullmäktiga verkställande direktören att ensam företräda
Bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som anges i 8 kap. 25 §
Aktiebolagslag (SFS 1975:1385).
Kallelser till styrelsemöte skall ske genom brev, sms eller e-mail till
styrelseledamöterna senast två (2) veckor före mötet. Om så erfordras skall till
kallelsen fogas sådan information som kan bedömas vara av vikt för att
styrelsens ledamöter skall ha ett fullgott beslutsunderlag vid styrelsemötet. Kan
Part ej närvara vid styrelsemötet, äger sådan Part rätt att meddela sin frånvaro
samt skriftligen, genom brev, sms eller e-mail, påkalla att styrelsemötet utsätts

till annan tid inom en vecka från det planerade styrelsemötet. Kan Part inte
heller närvara vid detta styrelsemöte skall styrelsen likväl anses beslutsför.

5.

Parts rätt till information

Part är skyldig att vid styrelsemöten och även i övrigt meddela övriga Parter om
väsentlig information som rör Bolagets verksamhet. Part äger rätt att, om så
krävs i undantagsfall och på egen bekostnad, granska Bolagets räkenskaper.
Förfrågan om sådan granskning skall tillställas och verkställas av Bolagets
verkställande direktör. Vad som enligt denna punkt innefattar Parts rättigheter
skall i motsvarande mån gälla av Part utsedd styrelseledamot eller annan av
Part utsett ombud.
Part är skyldig att omedelbart informera övriga Parter om samtliga
omständigheter av betydelse för detta avtals rätta fullgörande.

6.

Utövande av rösträtt

Vid bolagsstämma såväl som vid aktieägarmöte medför var aktie en röst varvid
Part äger rösta för fulla antalet av denne företrädda aktier.
Utöver vad som följer av aktiebolagslagens bestämmelser om kvalificerad
majoritet skall följande beslut stödjas av minst 50 % av styrelsen eller
bolagsstämman (inkluderande minst två (2) av Parterna) för att bli gällande.
a) ändring av bolagsordning,
b) ändring av Bolagets aktiekapital, innefattande bland annat ökning av
aktiekapitalet genom nyteckning, konvertering av skuldebrev, nyteckning
på grund av optionsrätt eller genom fondemission,
c) beslut om godkännande av årsredovisning samt beslut om disposition av
Bolagets vinst eller förlust,
d) beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall
ske enligt lag,
e) väsentliga organisatoriska förändringar,
f) tillsättande/avsättande av verkställande direktör,
g) ingående av avtal av väsentlig betydelse för Bolaget,

h) ingående av avtal beträffande förvärv eller försäljning av aktier eller
andelar i bolag eller annan liknande rörelseform,
i) avtal mellan Bolaget och närstående, varvid närstående definieras i
enlighet med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385), vari bland annat
inbegripes uppsägning eller avskedande av Part,
j)

större försäljningar och investeringar utöver av Bolagets styrelse
fastställd budget, som innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget
överstigande 500 000 kronor vid varje enskilt tillfälle, eller 1 000 000
kronor per kalenderår,

k) upptagande av lån utöver av Bolagets styrelse fastställd budget, som
innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget överstigande 100 000 kronor
vid varje enskilt tillfälle, eller 500 000 kronor per kalenderår,
l) fastställande av lön och andra förmåner för anställda inom Bolaget som
tillika är aktieägare eller tillhör Bolagets ledning,
m) fastställande av budget för varje räkenskapsår,
n) ändring av firmateckning,
o) beslut om villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott,
p) ändring av bolagets säte,
q) ändring och tillägg till arbetsordning för styrelsen och/eller instruktion för
verkställande direktören,
r) annan väsentlig strategisk eller ekonomisk fråga varom det icke har
nämnts ovan.
Övriga frågor ska beslutas med enkel majoritet, om icke annat följer av
aktiebolagslagen. Förutom ändring av firmanamn som kräver samtliga tre
Parters godkännande.

7.

Vinstdisposition

Såvitt gäller Bolagets genererade vinster är Parterna ense om att följande
riktlinjer skall gälla för vinstanvändning;

a) Vinst skall i första hand disponeras för maximala skattemässiga
avskrivningar av tillgångar samt avsättningar till obeskattade
reserver;
b) l andra hand skall vinst disponeras genom att föras i ny räkning
för nya investeringar.

8.

Finansiering

l den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital, skall Parterna äga rätt
men ej skyldighet att, i den mån erforderlig finansiering inte kan anskaffas
genom lån från utomstående, bidraga till finansieringen genom lån eller villkorat
aktieägartillskott i proportion till sina respektive aktieinnehav. Om tredje man
beträffande någon Bolagets förpliktelse kräver säkerhet i form av borgen eller
liknande, skall Parternas ansvar fördelas i förhållande till respektive Parts andel
av aktiekapitalet.

9.

Sekretess

Parterna förbinder sig att under detta avtals giltighetstid och även under en tid
av två (2) år därefter icke för utomstående yppa vad de under samarbetet enligt
detta avtal fått kännedom om rörande Bolaget eller de andra Parternas interna
förhållanden angående tekniska, kommersiella, eller andra avseenden som
Parten förstod eller bort förstå var av konfidentiell natur.
Skulle Part vara skyldig, under lag eller beslut av domstol eller genom annan
myndighetsutövning, att lämna uppgift om detta avtals innehåll gäller ej ovan
angiven reglering.

10.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Part äger ej rätt att överlåta någon av Parts rättigheter eller skyldigheter enligt
detta avtal, med mindre än att Part överlåtit sina aktier till annan i enlighet med
vad som stadgas i detta avtal.

11.

Överlåtelse av aktier

Överlåter Part sina aktier i Bolaget utträder han därmed ur konsortiet. Intill dess
samtliga Part tillhöriga aktier avyttrats är konsortialavtalet bindande för denne.
Vid överlåtelse av aktier är överlåtande Part skyldig att tillse att förvärvaren
tillträder detta avtal.

12.

Hembud

Bolagets bolagsordning skall innehålla hembudsklausul.
Part som vill utträda ur detta avtalsförhållande, försälja eller på annat sätt
förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget, skall hembjuda aktierna eller
teckningsrätterna till övriga Parter efter vad som nedan stadgas. Vid händelse
att annan än Part lämnar erbjudande om att förvärva Parts eller Parters aktier i
Bolaget äger en eller flera av övriga Parter skriftligen påkalla att överlåtelsen
skall omfatta även deras aktier med en pro rata andel. Vid händelse att
överlåtelse sker utan att övriga Parter erbjudits att överlåta aktier pro rata, skall
överlåtande Part vara skyldig att återköpa samtliga de aktier som överlåtits i
strid med detta stycke.
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
anmäla detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Hembud skall ske genom rekommenderat brev till Bolagets styrelse. För att icke
mista sin rätt till inlösen skall Part lämna svar i rekommenderat brev inom en
månad från det hembudet mottogs av denne. Hembjudna aktier såväl som
teckningsrätter skall, om flera lösningsberättigade anmäler sig, fördelas dem
emellan i förhållande till tidigare innehav.
Inlösen skall ske med belopp och på sätt som angives nedan. Vid inlösen av
Parts aktier enligt detta avtal skall lösenbeloppet erläggas inom fyra veckor från
det att enighet uppnåtts om lösenbeloppets storlek. Vid erläggande av
lösenbeloppet skall de hembjudna aktierna tillhandahållas inlösaren.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erläggs inom en månad från lösenbeloppets fastställande, äger
den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

13.

Hembud vid avtalsbrott

Bryter Part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig
betydelse samt vidtas inte rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig
anmaning har övrig(a) Part(er) rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa
in den felande Partens aktier. Skulle endast någon eller några av Parterna
önska utnyttja sin lösenrätt, har denne eller dessa rätt men ej skyldighet att lösa
samtliga den felande Partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Lösen
av aktier skall ske på sätt som anges ovan under punkten 14 till ett pris
motsvarande Bolagets synliga egna kapital, med avdrag för latenta
skatteskulder, vid tidpunkten för avtalsbrottet. Bolagets synliga egna kapital att
fastställas av en nämnd bestående av vardera Parten (felande Part å ena sidan
samt övriga Parter gemensamt å andra sidan) utsedd auktoriserad revisor och
en av dem gemensamt utsedd sakkunnig skiljeman som tillika skall vara
nämndens ordförande. Den felande Parten skall ensam bära kostnaden för
inlösenförfarandet.
Skall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktier inlösas av Gotlands kommun
skall lösenbeloppet sättas till det nominella värdet.
Inlösen enligt denna punkt utesluter inte andra påföljder med anledning av
avtalsbrottet. Vid fall att skadans storlek till följd av avtalsbrottet kan fastställas
skall detta belopp avräknas mot lösenpriset.

14.

Hembud i vissa situationer

Försättes Part i konkurs, inställer sina betalningar eller utmätes honom tillhöriga
aktier i bolaget, skall detta avtal bestå och ifrågavarande aktier omedelbart
hembjudas till övriga Parter enligt ovan.

15.

Värdering

Aktie löses till dess verkliga värde. Fastställandet av det verkliga värdet skall
ske på basis av vedertagna värderingsmetoder för liknande bolag med
motsvarande verksamhet vid värderingstidpunkten.
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Såsom verkligt värde skall i första hand anses det värde varom parterna enats.
Om parterna inte kan enas om det verkliga värdet, skall detta fastställas av en
nämnd bestående av vardera parten (säljande part å ena sidan samt köpande
part å andra sidan) utsett ombud och en av dem gemensamt utsedd sakkunnig
skiljeman som tillika skall vara nämndens ordförande. Kostnaderna för
nämndens värdering skall delas lika mellan de parter som påkallat värdering.
Från avgående bolagsman tillkommande lösenbelopp skall avdragas hans
skuld till bolaget.
l det fall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktieinnehav skall lösas av
Gotlands kommun, skall aktierna lösas till nominellt värde.

16.

Avtalets giltighetstid

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet att gälla till och med den 30
oktober 2019.
Uppsäges icke avtalet inom tolv (12) månader från avtalstidens utgång förlängs
avtalet automatiskt med två (2) år åt gången, varefter en ömsesidig
uppsägningstid om sex (6) månader skall tillämpas.
Uppsägning skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till de andra
Parterna. Uppsägande Part är skyldig att hembjuda sina aktier, såvida
uppsägningen ej sker på grund av annan Parts väsentliga avtalsbrott.
(Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan vid fall att Bolagets aktier
blir föremål för någon form av organiserad handel.)

17.

Pantsättning av Parts aktier i Bolaget

Part äger ej rätt att till någon del pantsätta eller på annat sätt inskränka sin fria
dispositionsrätt över sina aktier, utöver vad som nedan anges i denna punkt.
Parterna skall, hos bolagets revisor, pantsätta aktierna i Bolaget såsom
säkerhet för Parternas rätta fullgörande av sina åtaganden i enlighet med detta
avtal.
Parterna instruerar härmed bolagets revisor att tills vidare innehålla de
pantsatta aktierna på uppdrag av Parternas gemensamma intressen. Aktierna
skall endast utlämnas till Part på uppdrag av samtliga Parter eller i enlighet med
laga kraftvunnen dom från allmän domstol eller skiljenämnd.

18.

Likvidation

Vid likvidation skall skall, om inte annat överenskommits med ny förvärvare av
aktier, minst 90 % av Bolagets tillgångar vid likvidationstillfället tillfalla Gotlands
kommun.

19.

Övrigt

Uppsägning eller andra viktiga meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev med mottagningsbevis till Parterna i ingressen angivna
eller senare ändrade adress. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda vid kvittens av mottagande genom bud eller rekommenderat brev.
Adressändring skall meddelas Part på sätt som föreskrivs i denna
bestämmelse. Vid fall att Part är medveten om annan Parts verkliga adress, och
denna ej överensstämmer med vad som kan utläsas enligt ovan, är Part skyldig
att tillskriva den andra Parten på dennes verkliga adress.
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande göras
skriftligen och undertecknas av samtliga Parter.
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor
som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta
inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då skall, i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt avtalet,
skälig jämkning av avtalet ske.

20.

Omförhandling och Skiljeklausul

För att lösa svårigheter att fullgöra detta avtal på grund av otydligheter i avtalet,
luckor i avtalet, intressemotsättningar, avtalsbrott, oväntade svårigheter att
genomföra avtalet eller andra orsaker, skall parterna i första hand söka lösa
svårigheterna genom omförhandling.
Part som önskar påkalla omförhandling skall skriftligen underrätta de andra
Parterna därom. Om inte Parterna löst den uppkomna svårigheten inom 14
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dagar från det att skriftlig underrättelse om omförhandling avläts, äger endera
Parten skriftligen hos de andra Parterna påkalla att av Bolagets revisor utsedd
opartisk medlare skall utfärda en rekommendation till hur den uppkomna
svårigheten skall lösas. Den opartiske medlaren skall efter att ha berett
Parterna tillfälle att yttra sig, avge rekommendation senast inom 14 dagar från
det att begäran om rekommendation kom Bolagets revisor till del.
Rekommendationen är inte bindande för Part. Kostnaden skall delas lika mellan
Parterna.
Vid händelse av att tvisten fortfarande ej är löst enligt ovan skall tvist i anledning
av detta avtal slutligt avgöras av skiljemän enligt vid tidpunkten för tvistens
påkallande av enkelt skiljeförfarande vi Stockholms Handelskammare tillämplig
svensk lag därom.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Visby den o december 2009

Stockholm den

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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november 2009

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 31

Förvärv av samtliga aktier i Gotlands
Filmfond AB

RS 2020/856

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i
dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital Stockholm AB, för det
nominella värdet om 20 000 kr.

Gotlands Filmfond AB bildades 2009 av Region Gotland (dåvarande Gotlands
kommun) och Film Capital Stockholm AB (dåvarande Filmpool Stockholm
Mälardalen AB), i syfte att investera i filmproduktioner på Gotland. Verksamheten
har sedan dess bedrivits med medel från Region Gotland, både verksamhetsbidrag
och regionala tillväxtmedel.
I samband med att det filmpolitiska arbetet i Stockholmsregionen söker sig nya vägar
i dialog mellan Region Stockholm och berörda kommuner, så finns det skäl för
Region Gotland att kontroll över ägandet i Gotlands Filmfond AB för att på så vis
utifrån ett nytt läge söka sig nya former för samverkan.
Film Capital Stockholm AB:s styrelse har vid styrelsemöte den 11 maj 2020 tillstyrkt
att Region Gotland får lov att förvärva de 200 aktierna till det nominella värdet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är det bästa alternativet för såväl Region
Gotland som Gotlands Filmfond AB att skapa en situation av oberoende, för att på
så vis fritt kunna och förutsättningslöst kunna söka nya samarbeten. Med anledning
av det så är det angeläget att förvärva den minoritetspost om 200 aktier som Film
Capital Stockholm idag äger i Gotlands Filmfond AB.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital
Stockholm AB, för det nominella värdet om 20 000 kr.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Gotlands Filmfond AB
Film Capital Stockholm AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/851
19 maj 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Informationsärende - betongplatta Hemse ishall
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Betongplattan i Hemse ishall är ett projekt som ska vara ett startskott på den lokala
utvecklingsplan som tagit fram för området.
Tanken är att den ska ge synergier för fortsatt utveckling, samtidigt som det är en
energi- miljö,- och tidspositivt att ha en betongplatta istället för dagens grusbädd.
Kostnaden för att anlägga betongbädden är beräknad till 13,8 mnkr. Det finns 5,5
mnkr i investeringsmedel för landsbygd som kan avsättas till projektet, dock saknas
det fortfarande 8,3 mnkr för att ha projektet fullt finansierat utifrån beräkningarna.
Medel som behöver tillföras projektet för att kunna starta det.
Även driftsmedel behöver tillföras efter som internhyran kommer att höjas, enligt
schablon räkans det till tio procent av total investering. Preliminärt behöver nästan
1,4 mnkr att läggas till driften.

Ärendebeskrivning

Lokal utvecklingsplan för Hemse
I Hemses lokala utvecklingsplan som arbetades fram 2018 identifieras utvecklingen
runt bad, ishall och idrottshall i Hemse är viktig för utvecklingen av Hemse och
södra Gotland.
En första pusselbit i anläggningen är en ny betongplatta i Hemse ishall som kommer
att ge nya möjligheter för längre säsong och alternativa användningsområden. Det
skulle gå att använda lokalen för konserter, utställningar och fritidsaktiviteter
sommartid. Insatsen innebär att den packade grusbädden ersätts med en betongplatta
med kylslingor att ha isen på. En betongplatta har flera fördelar, en förlängd issäsong,
utökade användningsområden samt minskad energi- och vattenförbrukning.
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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 2020/851

En komplettering av ishallen med en stugby inklusive serviceanläggning skulle ge nya
möjligheter att anordna cuper, träningsläger och andra arrangemang. Det skulle också
gynna badhuset och bollplaner. Sommartid kan andra besökare få plats i stugbyn.
Regionstyrelsen, 20 september 2018
Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att koordinera ett arbete kring
byggande av cementplatta i ishallen i Hemse med tillhörande modernisering av energisystem. För
genomförandet avsätts 2 000 000 kr ur de särskilda investeringsmedel för landsbygdsutveckling som
fastställdes i budget för 2018. Före genomförandet bör driftskonsekvenser för både föreningen och
Region Gotland belysas.
Förtydligande kring summan 2 miljoner: Siffran kom ifrån att det var den summa
Sudrets HC kalkylerat med att projektet skulle kosta om de tog ansvar för projektet
med hjälp av sponsorer/eget arbete.
Ägarförhållanden
Region Gotland, äger anläggningen, och har den tekniska driften men Sudrets HC
sköter verksamhetsdriften. Det innebär att regionens måste sköta underhållet och
eventuell verksamhetsanpassning själv. Enligt regelverket får inte regionens överlåta
det till andra. Samt att eventuella problem som kan uppstå kommer att landa på
regionen som ägare. Med andra ord, det går inte att överföra medel till Sudrets HC
eller annan extern aktör.
Kostnadsredovisning för projektet:
1. Beräknad ökning av driftskostnad efter investering är, enligt ett schablonvärde på
tio procent av total investering nästan 1,4 mnkr årligen för Region Gotland.
2. Investeringskostnad är beräknad till 13,8 miljoner.
Investeringsmedel till landsbygdsutveckling
Det finns 6 miljoner till investeringsmedel i regionens verksamhet/byggnader under
perioden 2018-2020. Det skulle vara möjligt att fördela cirka 5,5 miljoner av dessa till
projektet i ishallen. Men det saknas fortfarande drygt 8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kostnadsbedömning betongplatta Hemse Ishall 2020-03-26

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Utkast - Hemse Ishall
Kostnadsbedömning av ny platta på mark med kylslingor

UTKAST

Upprättad
2020-03-26
Bygganalys del av ÅF

Box 47002
100 74 STOCKHOLM

Jonas Kivijärvi
Tele: 010-505 00 00 / 010 - 505 17 97
jonas.kivijärvi@afconsult.com
För riktigheten i denna handling svarar Bygganalys del av ÅF endast mot sin beställare.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Kostnadsläge:
Projektnamn:
Kalkyl:

2020-03-01

Utkast - Hemse Ishall, Ny betongplatta med kylning för isrink
Kostnadsbedömning

Projekt- / Kalkylbeskrivning
Kostnadsbedömning av gjutning av ny betongplatta med kylslingor för isrink.
Utredning av Hemse ishall medför att en kostnad skall tas fram för budgetbeslut för att bygga om befintlig
grund för Hemse ishall, som idag består av packat grus, till en betongplatta med kylslingor. Kostnaden tas
fram i tidigt skede på mycket begränsat underlag. Det medför att omfattningen på entreprenad, och därav
bedömd kostnad blir osäker.
Stora osäkerheter för kostnader berör
Markförutsättningar. Beskrivning finns att permafrost kan förekomma, vilket dels kan medföra svårare
schaktningsarbeten för mark, vilket både påverkar de volymer som behöver schaktas, vilka maskiner som
behöver användas tillträdesmöjligheter till hallen (eventuella håltagningar i yttervägg för att möjliggöra
åtkomst för hjullastare etc.).
Schaktdjup är inte fastslaget (dock minst 700 mm). Om schaktdjupet är djupare en befintliga grundsulor/
pelarfundament (ca 1.3 meter enligt principskiss från erhållet underlag för vägg/tak, osäkert vas som gäller för
gradäng) kommer spontning förmodligen behöva utföras längsmed schakt vilket får en betydligt ökad kostnad.
Schaktning kommer behöva utföras intill befintliga grundkonstruktioner vilket kan komma att försvåra arbetet
vid dessa områden.
Om pålningskrav föreligger.
Ovanstående osäkerheter är ej upptagna i kostnadsbedömning. För kostnadsbedömning gäller följande.
Schaktdjup räknat med 750 mm med fall B, samt dränlager resp. förstärkningslager på 200 mm vardera.
Spont ingår ej i markarbeten.
Riktlinjer för storlek för platta är angivna med cirka 2 meter utanför rink. Kostnadsbedömningen inkluderar en
mindre platta (med drygt 1 meter utanför rink). Detta för att en platta med mått på cirka 64x34, jämfört med en
platta på cirka 62x32, svårligen får plats i befintlig hall. 34 m i bredd medför att gradäng kommer behöva rivas,
detta
ingår ej i kalkyl och bör av kostnadsskäl undvikas. 64 m i längd skulle medföra att schaktning i princip måste
ligga
mot befintlig halls vägg/stomme (cirka 0.25 meter till godo på vardera sida).
Betongplatta (tj 150 med 50kg/m3 armering), kantbalk på 300mm, med 200 cellplast under platta.
Eventuell beläggning på platta eller infästning för utrustning på platta (såsom rink, ingår ej).
APO. Tid för entreprenad räkans till 20 veckor.
Installation enligt separat kalkyl.
Eventuella åtgärder för kulvert eller utrymme för befintlig kylanläggning ingår ej.

Kostnadsläge
2020-03-01

Entreprenadform
GE
Ingående entreprenadkostnader
Mark
Rivning
Hus
VVS (Kyla/Värme)
Detaljpåslag
Arbetsplatsomkostnader
GE-arvode
Ej ingående entreprenadkostnader
Detaljpåslag
VA
El
Styr
Lös inredning och utrustning
Hyresgästens egna telesystem såsom data, tv-övervakning, högtalarsystem
Hyresgästens egna teletekniska larmsystem såsom inbrottsskydd och passersystem
Konstnärlig utsmyckning
Arkeologisk utgrävning
Merkostnader till följd av Ek på fastighet
Asbest-, miljö-, fuktsanering
Åtgärder p.g.a.högt grundvatten
Förorenade massor
Eventuella merkostnader härrörande till arbeten utanför ordinarie arbetstid
såsom dubbla arbetsskift
eller övertidsarbete.
Ingående byggherrekostnader
Projektering
Projekt- och byggledning
Byggherreadministration
Myndighetsavgifter
Mervärdesskatt

Ej ingående byggherrekostnader
Markförvärv
Råmarkskostnad
Evakueringskostnad
Lagfart
Inteckningskostnad/pantbrev
Räntekostnad
Försäkring
Gatukostnadsersättning
Övriga tomtkostnader
Tomthyra/ tomträtt
Övrig fastighetsbildning
Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Förvaltningskostnader
Försäkringskostnader, BFF
Garantier
Räntekostnad, proj.- och planskede
Övriga finansiella kostnader
Kostnader tredje man
Hyresersättningar
Hyresförluster
Evakueringskostnader
Flyttkostnader
Ersättningslokaler
Ersättning intrångsskada
Indexmässiga kostnadsförändringar
Dokumentation

Kalkylen är baserad på följande:
Förstudierapport Hemse Ishall, Teknikförvaltningen TKF, 2019-11-21
K-ritningar, Byggnadskonstruktör Stig Hansson Växjö, Kv tofsvipan 12, Hemse, 1988-1-14, K1 tom K4
Bygglovsritning, PRD Hus, Etelhem, Hemse Isbana överbyggnad, 1988-10-14, 8196-1 tom 4

Övrigt
Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens.
Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för sina kostnader.
Kalkylen har således ej påverkats av marknadsanpassning (tillgång och efterfrågan) mot vad en normal
konjunktur skulle medge.

Utkast - Hemse Ishall

Hemse ishall
Platta med
kylslingor

Kostnadsbedömning 2020-03-26
Afry/Bygganalys - Jonas Kivijärvi

2 050 m2/BTA

Nedan redovisat såsom en
Generalentreprenad
Tkr m2/BTA
Markarbeten

1670

815

300

146

40 Allmänt

0

41 Grundläggning, rivning & komplettering
42 Stomme (pelare, balk)

0

43 Ytterväggar

0

44 Innerväggar

0

45 Bjälklag (bjälklag, golv- och takytskikt)

2 550

1 244

46 Trappor

0

47 Yttertak

0

48 Kompletteringar (skärmtak, lastkaj mm)

0

49 Övrigt, inredning, målning, wc, pentry

100

49

Summa bygg (netto) enligt ovan (A)

2 950

1 439

Rör (antaget atm)

4 800

2 341

Luftbehandling

0

El och tele

0

Transport (Lyft/Travers etc.)

0

Styr

0

Övrigt (Process/Maskin)

0

Summa Installationer (B)
(Mark+A+B) Summa ovan I
APO/Omkostnad
(D) Summa Entr.kostn exkl arvode
(E) Oförutsett/Detaljpåslag (10% på bygg)
(F) Entreprenörsarvode 8-10%

15%

4 800

2 341

9 420

4 595

1 400

683

10 820

5 278

10%

295

177

9%

1 000

599

Avrundning

-115

-69

(G) Summa A-F ovan

12 000

5 854

Entreprenadkostnad inkl detaljeringspåslag

12 000

5 854

Projektering (varierande procentsatser)

6%

720

351

Projekt- och byggledning (varierande procentsatser)

5%

600

293

Byggherreadministration (varierande procentsatser)

2%

240

117

Myndighetsavgifter (varierande procentsatser)

2%

240

117

1 800

878

13 800

6 732

17 250

8 415

Byggherrekostnader totalt
Prod.kostnad exkl moms
Prod.kostnad inkl moms

25%

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

Benämning

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

: Aktuell skärmstruktur
:2 - Detaljkalkyl
:01 - DEL 1

Detaljkalkyl
Kalkylavsnitt
Kalkyldel

Material

Arb-tim

Maskin

UE

Datum
Tid
Sida
Valuta
Pris

: 2020-03-26
: 12:53
: 1(2)
:SEK
Total

Detaljkalkyl

7 542 432

2 651

625 782

35 198

9 420 000

01

DEL 1

7 542 432

2 651

625 782

35 198

9 420 000

3

Mark/Anläggning

873 854

372

625 782

1 670 000

32

Markarbeten Hus

873 854

372

625 782

1 670 000

371.7

625782

3242.05UE

Grovschakt enkel
Dj 750
Fylnning 400
200 Dränlager
200 Förstäknignslager

4

Hus

40

Allmänt
Osäkerhet. Byggtid. Antagen till 5 månader.

4001.13

Bruttoarea (BTA)

Kantbalk

0.181

2 279

814.63
35 198

1 670 000
2 950 000

0.00

0

2 050 m2BTA

0.00

0

195 659
200 m1

978.29

Bjälklag

4511.05

873 854

1 omg

Rivningar, grundläggningar, kompletteringar

4171.015
45

426.27

1 868 578

4001.11

41

2 050 m2

195 659

227
1.137

1 667 872

227.3

300 000
1 500.00

1 922

300 000
2 550 000

Osäkerhet (omfattning, behövs nedan?)
Infästning av rink i betong
Antag cc 2000 á 1000 kr

4511.07

180 m1

184.58

33 225

2 050 m2

797.39

1 634 647

0.687

123.7

500.00

90 000

0.877 1 798.1

1 200.00

2 460 000

Betongbjälklag på mark Tj 150
med 200 underliggande cellplast

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

49

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

Benämning

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

Material

Övrigt

4980.30

: Aktuell skärmstruktur
:2 - Detaljkalkyl
:01 - DEL 1

Detaljkalkyl
Kalkylavsnitt
Kalkyldel
Arb-tim

5 046

Maskin

UE

130

Datum
Tid
Sida
Valuta
Pris

35 198

: 2020-03-26
: 12:53
: 2(2)
:SEK
Total

100 000

Byggnadsarbeten för installationer, ombyggnad
Osäkerhet
(Omfattning, bef. byggnad, Ny
kylanläggning/halvera kostnad om inte annat)

1 omg

5046.44

5 046 130.187

130.2

35197.56

35 198 100 000.00

100 000

5

VVS

4 800 000

4 800 000

55

Kylsystem

4 800 000

4 800 000

5500.100

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

VS System enligt separat kalkyl
enligt separat kalkyl

1 omg

4800000.00

4 800 000

4 800 000

4 800 000

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

91/1

Benämning

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

: Aktuell skärmstruktur
:3 - Omkostnadskalkyl

Omkostnadskalkyl
Kalkylavsnitt

Material

Arb-tim

Maskin

UE

Datum
Tid
Sida
Valuta
Pris

: 2020-03-26
: 12:54
: 1(4)
:SEK
Total

Omkostnadskalkyl

288 550

438

163 948

742 285

1 400 000

Byggplatskostnader

145 676

245

11 822

227 285

500 000

91/1105

Markhyra

0x

37441.20

37441.20

0

91/1110

Etablering, tillfällig

1x

1026.45

20000.00

20 000

91/1115

Provisorisk väg

0x

3624.00

10170.00

0

91/1120

Inhägnad, bevakning

1x

14059.46

40000.00

40 000

91/1125

Säkerhet

1x

0.00

0

91/1135

Länshållning

1x

0.00

0

91/1140

Skyltställning

1x

0.00

0

91/1205

El-installation, tillfällig

1x

20000.00

20 000

91/1210

Elförbrukning och fast avgift

1x

50000.00

50 000

50000.00

50 000

91/1305

VA-installation, tillfällig

1x

2116.23

2 116

10000.00

10 000

91/1310

Vattenförbrukning och fast avgift

1x

40000.00

40 000

40000.00

40 000

91/1315

Luftinstallation, tillfällig

1x

0.00

0

91/1405

Transport, externhyrd

1x

50000.00

50 000

91/1405

Transport, externhyrd

1x

0.00

0

Transport, internhyrd

1x

91/1410

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

1 026

22.963

23

8433

4.000
14 059

28.944

31.999

14.880

11.700

28.9

32

12655.12

12 655

3389

14.9

11.7

44629.61

44 630

0.00
0
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

Benämning

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

Omkostnadskalkyl
Kalkylavsnitt

Material

91/1415

Sophantering, container

1x

91/1505

Ställning för UE

0x

91/1510

Skyddsanordning

1x

91/1605

Intäckningar, tillfälliga

1x

91/1610

Snöröjning, sandning

0x

1502.50

91/1615

Uttorkning, provisorisk uppvärmning

0x

25886.74

91/1625

Tält, kassuner

91/1630

Arb-tim

Maskin

: Aktuell skärmstruktur
:3 - Omkostnadskalkyl

UE

Datum
Tid
Sida
Valuta
Pris

: 2020-03-26
: 12:54
: 2(4)
:SEK
Total

0.00

0

9513.00

0

20000.00

20 000

100000.00

100 000

70144.50

0

25886.74

0

1x

0.00

0

Uppvärmning med varmluft

1x

0.00

0

91/1705

Bodstädning

1x

20000.00

20 000

91/1710

Renhållning

1x

30000.00

30 000

91/1715

Slutrengöring

1x

30000.00

30 000

91/1805

Bilning, håltagning och efterlagning

1x

16064.80

16 065

30.360

30.4

30000.00

30 000

91/1810

Justering efter slutbesiktning

1x

9904.79

9 905

21.994

22

20000.00

20 000

91/1905

Besiktning

1x

20000.00

20000.00

20 000

91/1910

Vibrationsmätning

0x

9435.00

9435.00

0

Materialprovning

1x

91/1915

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

14.000
9599.72

9 600

22.659

22.7
100000.00

88.000

20000.00
2904.37

100 000

2 904

59.032

20 000

59
30000.00

30 000

20 000

0.00
0
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

91/1925
91/2

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

Benämning

Konsultkostnad för arbetsplatsen

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

: Aktuell skärmstruktur
:3 - Omkostnadskalkyl

Omkostnadskalkyl
Kalkylavsnitt

Material

Arb-tim

Maskin

UE

Pris

1x

0.00

Maskinkalkyl

117 874

91/2005

Hyra bod

1x

91/2010

Maskin externhyrd, mobilkran

0x

91/2015

Maskin externhyrd, stationär kran/bygghiss

1x

91/2020

Maskin, internhyrd

1x

91/2030

Maskinreparation

91/2035

Datum
Tid
Sida
Valuta

194

152 126

: 2020-03-26
: 12:54
: 3(4)
:SEK
Total

0
360 000

60000.00

60 000

30996.00

0

50000.00

50 000

20000.00

20 000

1x

0.00

0

Driv- och smörjmedel

1x

0.00

0

91/2040

Kranförare, förrådsman, reparatör

1x

90000.00

90 000

91/2045

Handverktyg, mindre redskap

1x

20000.00

20 000

91/2050

Skyddsutrustning

1x

0.00

0

91/2055

Förbrukningsmaterial

1x

40000.00

40000.00

40 000

Utsättningsmaterial

1x

27874.15

91/2060
91/3

Platsadministration

60000
30996.00
50000.00

50 000
20000

193.966

194
20000

40 000
27 874

52126

80000.00

25 000

515 000

80 000
540 000

91/3005

Platschef 50%

1x

285000.00

285 000

285000.00

285 000

91/3010

Arbetsledare 50%

1x

230000.00

230 000

230000.00

230 000

Arbetsledare

1x

91/3010

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

0.00
0
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43 STOCKHOLM
Tel: 010-505 00 00 Mobil: 073 327 81 27

Kod

Benämning

Projektnummer
Projektnamn
Kalkyl
Uppdragsart

: 999999
: 999999 Jonas Uppstart
: Hemse Ishall
: Kostnadsbedömning
Mängd

Enhet

Omkostnadskalkyl
Kalkylavsnitt

Material

Arb-tim

Maskin

: Aktuell skärmstruktur
:3 - Omkostnadskalkyl

UE

Datum
Tid
Sida
Valuta
Pris

: 2020-03-26
: 12:54
: 4(4)
:SEK
Total

91/3015

Utsättare

1x

0.00

0

91/3025

Övriga, kontorist

1x

0.00

0

91/3030

Kontorskostnad

1x

25000.00

25 000

Kalkylansvarig
Jonas Kivijärvi

25000.00

25 000

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 35

Information. Betongplatta Hemse ishall

RS 2020/851

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föra nära dialog med Hemseintressenter och idrottsföreningar.
• Ärendet hanteras vidare i budgetberedningen hösten 2020.
•

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Lokal utvecklingsplan för Hemse
I Hemses lokala utvecklingsplan som arbetades fram 2018 identifieras utvecklingen
runt bad, ishall och idrottshall i Hemse är viktig för utvecklingen av Hemse och
södra Gotland.
En första pusselbit i anläggningen är en ny betongplatta i Hemse ishall som kommer
att ge nya möjligheter för längre säsong och alternativa användningsområden. Det
skulle gå att använda lokalen för konserter, utställningar och fritidsaktiviteter
sommartid. Insatsen innebär att den packade grusbädden ersätts med en betongplatta
med kylslingor att ha isen på. En betongplatta har flera fördelar, en förlängd issäsong,
utökade användningsområden samt minskad energi- och vattenförbrukning.
En komplettering av ishallen med en stugby inklusive serviceanläggning skulle ge nya
möjligheter att anordna cuper, träningsläger och andra arrangemang. Det skulle också
gynna badhuset och bollplaner. Sommartid kan andra besökare få plats i stugbyn.

Regionstyrelsen, 20 september 2018
”Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att koordinera ett
arbete kring byggande av cementplatta i ishallen i Hemse med tillhörande modernisering av energisystem. För genomförandet avsätts 2 000 000 kr ur de särskilda
investeringsmedel för landsbygdsutveckling som fastställdes i budget för 2018. Före
genomförandet bör driftskonsekvenser för både föreningen och Region Gotland
belysas.”
Förtydligande kring summan 2 miljoner: Siffran kom ifrån att det var den summa
Sudrets HC kalkylerat med att projektet skulle kosta om de tog ansvar för projektet
med hjälp av sponsorer/eget arbete.
forts

10 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 35 forts
RS 2020/851

Ägarförhållanden
Region Gotland, äger anläggningen, och har den tekniska driften men Sudrets HC
sköter verksamhetsdriften. Det innebär att regionen måste sköta underhållet och
eventuell verksamhetsanpassning själv. Enligt regelverket får inte regionen överlåta
det till andra. Samt att eventuella problem som kan uppstå kommer att landa på
regionen som ägare. Med andra ord, det går inte att överföra medel till Sudrets HC
eller annan extern aktör.
Kostnadsredovisning för projektet:
1. Beräknad ökning av driftskostnad efter investering är, enligt ett schablonvärde på
tio procent av total investering nästan 1,4 mnkr årligen för Region Gotland.
2. Investeringskostnad är beräknad till 13,8 miljoner.
Investeringsmedel till landsbygdsutveckling
Det finns 6 miljoner till investeringsmedel i regionens verksamhet/byggnader under
perioden 2018-2020. Det skulle vara möjligt att fördela cirka 5,5 miljoner av dessa till
projektet i ishallen. Men det saknas fortfarande drygt 8 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen och Fredrik
Wallerström, hamningenjör, teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19

11 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 37

Val av politisk referensgrupp, programarbete
Småland och öarna ERUF och ESF + för
2021-2027

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Stefan Nypelius (C), Andreas Unger (M) och Meit Fohlin (S) utses som politisk
referensgrupp för programarbete Småland och öarna ERUF och ESF + för
2021-2027.

Regionstyrelsen har att utse politisk referensgrupp för programarbete Småland och
öarna ERUF och ESF + för 2021-2027 och utvecklingsutskottet föreslår Stefan
Nypelius (C), Andreas Unger (M) och Meit Fohlin (S).

13 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/800
Ärende TN 2020/1679
18 maj 2020

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef RSF
Patric Ramberg, förvaltningschef TKF

Regionstyrelsen
Tekniska Nämnden

Förändrad organisatorisk tillhörighet av Region Gotlands
försörjningsverksamhet
Förslag till beslut i regionfullmäktige


Regionfullmäktige beslutar att från 2021-01-01 flytta det samlade ansvaret för
verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden


Regionstyrelseförvaltningen respektive teknikförvaltningen avser senast i oktober
2020, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om att flytta ansvaret för
försörjning och lokalförsörjning, att återkomma till styrelsen respektive nämnden
med en förtydligad genomförandeplan för förändringen och förslag till
reglementsändringar.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska
motsvara de processer förvaltningen ansvarar för.
Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger
har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta
ansvaret för försörjningsverksamheten till Tekniska nämnden/ Teknikförvaltningen.
Försörjningsverksamheten har ca 200 medarbetare och omsluter ca 180 mnkr per år.
Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder.
Verksamheten omfattar:
- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och
service av hjälpmedel (tex nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen)
samt hjälpmedelspolicyn.
- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning,
distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).
- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och
bårhusverksamhet. konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering
/service m.m
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- Regiontransporter
- Post/pakethantering inklusive distribution
- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning,
flyttstäd, konferensservice, caféservice mm) och underentreprenörer
(fönsterputs, storstädning, mm)
- Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling)
av leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
Dialog har förts mellan Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen och
båda förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att
skapa värde. Dels genom att ge Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
förbättrade förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för Tekniska
nämnden/Teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till
det uppdrag man har idag.
Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl
regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen gör bedömningen att
föreslagna organisatoriska förändringar bidrar till den förflyttning som
Regionstyrelseförvaltningen sett behov av efter tidigare utvärderingar. Den
föreslagna förändringen skapar på sikt även möjligheter för samordningsvinster med
verksamheter inom Teknikförvaltningen och på så sätt en effektivisering inom
regionen som helhet.
Ett fortsatt stort behov av att föra dialog och att kommunicera föreligger och det är
avgörande att berörda medarbetare och chefer involveras fortlöpande.
Tidplanen bedöms snäv men samtidigt är det en fördel att genomföra en förändring
av detta slag vid ett årsskifte. Därför förordar förvaltningarna att tidplanen hålls.
Förvaltningarna bör återkomma till respektive ansvarig nämnd med information
kring det fortsatta arbetet och dess konsekvenser. Båda förvaltningarna bedöms
behöva se över sin egen ledningsstruktur för att säkerställa bästa möjliga effekter av
förändringen.
Dessutom behöver reglementen och delegationsordningar ses över och eventuella
revideringar med anledning av det förändrade uppdraget genomföras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2020, RS 2019/1215
Regionstyrelseförvaltningen

Teknikförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Skickas till
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
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1. Inledning
Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska motsvara de
processer förvaltningen ansvarar för. Arbetet drivs under benämningen RSF
2.0.Övergripande syfte är att stärka förvaltningens förutsättningar att bidra till
måluppfyllelsen i regionens gemensamma styrkort och också klara de krav på
kostnadsminskningar som åligger förvaltningen. Dialog kring utvecklingen har löpande
förts med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott. Ett av förslagen till fortsatt
utveckling innebär en förflyttning av ansvaret för försörjningsverksamheten från
regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen.
Detta underlag syftar till att ge en bredare bakgrundsbeskrivning till beslutsförslaget.
2. Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har funnits sedan 2017. Förvaltningen startades med
målsättningen att skapa en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för Region
Gotland. Tillsammans skulle den nya förvaltningen ge förbättrade möjligheter till
strategiskt arbete med fokus på kärnverksamhet och medborgare, koncernstyrning och
koncernsamordning, gränsöverskridande samverkan, enhetligt stöd, resursoptimering och
ett ökat fokus på regionala utvecklingsfrågor. Dessutom var ambitionen ökad kvalitet i
förvaltningens inre arbete.
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En första utvärdering genomfördes under 2017. Detta i dialog med ansvariga chefer i
förvaltningens ledningsgrupp. En sammanfattning visade att förändring tar tid men att
förvaltningsledningen skulle ha tillit till att utvecklingen går åt rätt håll.
Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut att lägga ner Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
och också förvaltningen (KFF). Från 2018 fick regionstyrelsen ansvar för
kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, handläggning av
tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt budget- och
skuldrådgivningen enligt socialtjänstlagen. Syftet med förändringen var att kunna
effektivisera verksamheten och därmed göra ekonomiska besparingar som i första hand
inte skulle drabba kärnverksamheten utan hämtas ur minskade kostnader för administration
och ledning.
Under 2017 fattades också beslut om att avveckla Inspiration Gotland och från 2018 föra
över verksamheten till regionen. Detta innebar att avdelning regional utveckling tillfördes
turistbyrå, inflyttarverksamhet, Gotland convention bureau, företags- och evenemangslots
samt verksamhetsstrateg hållbar tillväxt.
Under 2018 förtydligades att förvaltningen har ett samlat ansvar för informationsförvaltning och beslut fattades att från 2019 införa ett regionkansli där funktionerna
registratur, arkiv, nämndkansli, juridik, informationssäkerhet och systemförvaltning
samlades. Enheten bildades och chef tillsattes.

Ärendenr RS 2020/800 Datum 2020-05-20

En andra utvärdering av förvaltningens verksamhet genomfördes under vår/ sommar
2019 genom intervjuer med politiker, förvaltningschefer, förvaltningsledningsgruppen i den
egna förvaltningen samt fackliga representanter. Intervjuerna sammanfattade en rad viktiga
utvecklingsbehov för förvaltningens fortsatta arbete. Bland annat framkom behov av stärkt
styrning och ledning för helheten och ökad långsiktighet. Önskemål om att ge de regionala
utvecklingsfrågorna mer plats i övriga verksamheter framfördes också tillsammans med
behov av att förstärka stödet kring organisations- och verksamhetsutveckling, innovation
och förändringsledning. Dessutom visades behov av att förtydliga förvaltningens tjänster
och att minska personberoenden.

3. Utvecklingsområden
De områden som i RSF 2.0 identifierades som möjliga att påverka i positiv riktning genom
organisatoriska förändringar var:
 Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
 Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
 Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
 Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
 Stärka förutsättningarna för digital utveckling
 Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
 Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation
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Ett antal förslag till organisatoriska förändringar fördjupades i dialog med förvaltningens
ledningsgrupp, chefer, urval av berörda medarbetare samt fackliga representanter.
Förslagen justerades efter de fördjupande dialogerna och efter konkretisering genomfördes
också mer konkreta risk- och konsekvensbedömningar.

4. Beslut RSF 2.0 efter facklig samverkan
Efter samverkan med de fackliga organisationerna i regionstyrelseförvaltningen har
regiondirektören/förvaltningschefen beslutat att gå vidare med ett antal organisatoriska
förändringar inom ramen för den egna förvaltningen men också de där en förändring
föreslås som omfattar flytt av verksamhet till annan förvaltning.
De beslut som bearbetas vidare inom regionstyrelseförvaltningen är följande:
- Föreslå RS att föreslå RF att verksamheten inom avdelning försörjning från 202101-01 flyttas till TN/TKF
- Föreslå RS att föreslå RF att verksamheten inom avdelning måltid från 2021-01-01
flyttas till TN/TKF eller annan nämnd/förvaltning om så framkommer i
måltidsprojektets utfall.
- Föreslå RS att föreslå RF att flytta ansvaret för lokalförsörjning (strategisk
samordning och planering) från regional utveckling RSF till TN/TKF från 1 jan
2021. Rekryteras nu i samarbete TKF/RSF.
- Från 1 juli 2020 bilda en ny avdelning Kvalitet och Kansli, innefattande dagens
kvalitetsfunktion och regionkansli samt RSS och partnerskap Uppsala Universitet
samt stab. Dagens enhetschefstjänst kvalitet och utveckling konverteras till en
strategtjänst. Dagens tjänst biträdande förvaltningschef utvidgas att bli också
avdelningschef Kvalitet och Kansli/Kvalitetsdirektör.
- Från 1 juli 2020 förändra uppdraget och namnet för avdelning Kvalitet &
digitalisering till Digitalisering. Dagens enhet Digitalisering byter namn till
Digitaliseringsstöd.
- Från 1 juli 2020 flytta verksamhetsledare E-hälsa från kvalitet och utveckling till
Digitaliseringsstöd.
- Etablera ett strukturerat ledningssamarbete mellan avdelningarna regional
utveckling och kultur & fritid.
- Ändra avdelningsnamnet Regional utveckling

Ärendenr RS 2020/800 Datum 2020-05-20

Samtliga områden innebär fortsatta dialoger kring detaljer och tidsplanering. Detta sker i
dialog med berörda chefer, medarbetare och fackliga organisationer.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 161

Regionstyrelseförvaltningen 2.0

RS 2020/800

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Det samlade ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning
försörjning flyttas från 2021-01-01 till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden
• Regionstyrelseförvaltningen respektive teknikförvaltningen avser senast i oktober
2020, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om att flytta ansvaret för
försörjning och lokalförsörjning, att återkomma till styrelsen respektive nämnden
med en förtydligad genomförandeplan för förändringen och förslag till reglementsändringar.

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska
motsvara de processer förvaltningen ansvarar för.
Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger
har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta
ansvaret för försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
Försörjningsverksamheten har ca 200 medarbetare och omsluter ca 180 mnkr per år.
Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder.
Verksamheten omfattar:
- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och
service av hjälpmedel (tex nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen)
samt hjälpmedelspolicyn.
- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning, distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).
- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och bårhusverksamhet. konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering/service
m.m.
- Regiontransporter
- Post/pakethantering inklusive distribution
- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning,
flyttstäd, konferensservice, caféservice mm) och underentreprenörer (fönsterputs,
storstädning, mm)
- Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling) av
leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 161 forts
RS 2020/800

Dialog har förts mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen och båda
förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att skapa
värde. Dels genom att ge regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen förbättrade
förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för tekniska nämnden/
teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till det
uppdrag man har idag.
Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl
regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen gör bedömningen att föreslagna
organisatoriska förändringar bidrar till den förflyttning som regionstyrelseförvaltningen sett behov av efter tidigare utvärderingar. Den föreslagna förändringen skapar
på sikt även möjligheter för samordningsvinster med verksamheter inom teknikförvaltningen och på så sätt en effektivisering inom regionen som helhet. Ett fortsatt
stort behov av att föra dialog och att kommunicera föreligger och det är avgörande
att berörda medarbetare och chefer involveras fortlöpande.
Tidplanen bedöms snäv men samtidigt är det en fördel att genomföra en förändring
av detta slag vid ett årsskifte. Därför förordar förvaltningarna att tidplanen hålls.
Förvaltningarna bör återkomma till respektive ansvarig nämnd med information
kring det fortsatta arbetet och dess konsekvenser. Båda förvaltningarna bedöms
behöva se över sin egen ledningsstruktur för att säkerställa bästa möjliga effekter av
förändringen.
Dessutom behöver reglementen och delegationsordningar ses över och eventuella
revideringar med anledning av det förändrade uppdraget genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/860
20 maj 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Översyn kultur- och fritidsberedningen Region Gotland
Förslag till beslut

•
•

•

Regionstyrelsen beslutar att
Kultur- och fritidsberedningen upphör från 2020-08-01 och att
ärendeberedning av kultur- och fritidsärenden därefter sker via RSAU eller
REGU.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till
en effektivare beredningsordning att gälla från 2021-01-01.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen.
Kultur- och fritidsberedningen är en del i den samlade beredningen till
regionstyrelsen varför översynen är genomförd i ett helhetsperspektiv där samtliga
beredningsformer kopplade till regionstyrelsen är inkluderade.
En god ärendeberedning ställer krav på utredning, saklighet och opartiskhet. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet. Dagens kultur- och fritidsberedning bedöms inte
leva upp till dessa krav. Dagens hantering bedöms inte heller vara tids- och
kostnadseffektiv och en förändring skulle innebära ökade kostnader för
förvaltningen.
Förvaltningen förordar därför att en förändring av dagens beredningsformer
genomförs för att öka såväl kvalitet som effektivitet. Bedömningen är att en mer
omfattande förändring kan vara av värde men i ett första steg föreslås en avveckling
av dagens kultur- och fritidsberedning och att ärenden inom detta område istället
bereds till regionstyrelsen via RSAU eller REGU.
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Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsen arbetsutskott i april 2020 gavs regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att återkomma kring en översyn av instruktion och arbetsformer för kulturoch fritidsberedningen. (RS Au§101) Översynen är gjord i ett helhetsperspektiv för
de beredningsformer som finns kopplade till regionstyrelsen. Ett faktaunderlag som
ligger till grund för kunskap och bedömning finns som bilaga.
Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut. Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige
ska beredas. Syftet är att ge tillförlitliga och allsidigt belysta underlag för besluten. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet.
Berednings av ärenden till Regionstyrelsen sker med stöd av olika former av
berednings- och samrådsorgan. Utskott och beredningar finns i form av regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU), regionalt utvecklingsutskott (REGU) och kulturoch fritidsberedning (KFB). En jämförelse mellan de olika beredningsorganens
instruktioner och arbete visar att det idag råder stora skillnader i upplägg och förutsättningar. RSAU och REGU har samma ledamöter och planering sker i ett gemensamt årshjul. Båda utskotten har beslutsmandat och stöd från kanslifunktionen i
ärendehanteringen. KFB har andra ledamöter, finns inte inplanerat i det gemensamma årshjulet, har inte beslutsmandat och inte kanslistöd för ärendehantering.
Under 2019 hände vid ett flertal tillfällen/ärenden att KFBs ledamöter ställde sig
positiva till förvaltningens förslag och tjänsteskrivelser medan RSAU inte gjorde det
och valde att återremittera samma ärende. Effekten har i flera fall blivit utdragna
handläggningstider och försämrad ärendekvalitet. Tydligt är att beredningens
etablerade arbetsgång inte fullt ut följt initialt beslutad instruktion.
Enligt instruktion och beslut ska ärenden fördelas till kultur- och fritidsberedningen
via RS presidium. Vid en genomgång i mars 2020 gjordes valet att lägga ärenden av
mer regional karaktär på det regionala utvecklingsutskottet (REGU), övergripande
strategiska ärenden till RSAU och ärenden av mer kommunal och avdelningsspecifik
karaktär på KFB. En önskan framfördes också om att KFB skulle byggas upp med
tydligare formalia kring kallelser, ärendeunderlag och protokoll.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dagens hantering av beredning till
regionstyrelsen har kvalitetsbrister och att åtgärder behövs för att justera dem.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns fyra olika tillvägagångssätt framåt men
att konsekvenserna för de olika alternativen talar för att endast ett eller två alternativ
är att föredra.
 Kultur- och fritidsberedning kvar parallellt med RS AU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen för beredningen så att det tydligt
framgår vilka ärenden som skall beredas av KFB och att beslut alltid fattas av
RSAU. Beredningen är då ett forum för avstämning och dialog mer likt en
referensgrupp. Denna hantering ger fortsatt stora brister i ärendeberedningens
förankringsprocess, transparens och spårbarhet och också möjligheten till
effektiv tidsplanering. Risken är tydlig för dubbelarbete, otydligheter kring
ärendegången och utdragna beslutsprocesser.
 Kultur- och fritidsutskott parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen i likhet med instruktionen för
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REGU. Utskottet kan hantera ärenden och föreslå beslut till regionstyrelsen.
Hanteringen kräver nämndkanslistöd och egen hantering i diariesystemet w3d3.
Utskottet bör också inkluderas i årshjulet för RS planering. Ledamöter i utskottet
behöver I-pads för att få tillgång till handlingar. Detta ger sammantaget en
bedömd kostnadsökning på ca 500 tkr per år. En kostnadsökning som inte ryms
inom förvaltningens nuvarande budgetram utan kraftiga omprioriteringar från
andra verksamhetsområden. Hanteringen ger ökad transparens och spårbarhet
men risken finns för fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och
troligen kommer därför ärenden att behöva hanteras också i REGU eller bara
RSAU även framåt. Fortsatt finns också utmaningen med informationsspridning
och förankring då ledamöter i KFB inte också ingår i RS/RSAU.
 Endast REGU och RSAU
Innebär att de frågor som idag bereds via KFB läggs till REGU eller RSAU.
Instruktion för REGU behöver revideras att omfatta också dessa ärenden.
Redan befintligt kanslistöd kan nyttjas liksom hanteringen i diariesystemet. En
ekonomisk effektivisering kan göras då dagens kultur- och fritidsberedning kan
avvecklas. Hanteringen ger fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för
ärenden och troligen kommer ärenden att behöva hanteras i andra
beredningsforum än avsett även framåt.
 Endast RSAU
Innebär att alla beredning till regionstyrelsen sker genom arbetsutskottet. En
bedömning är att med en uppdelning av agendan kan de ärenden som avser
regional utveckling eller kultur och fritidsärenden fortfarande tydliggöras.
Samtliga idag planerade möten för RSAU och REGU bedöms fortsatt behövas
men att alla hanteras som RSAU ger en ökad flexibilitet i tidsplanering och
därmed ärendeberedning.
De ledamöter som idag finns i REGU är de samma som i RSAU vilket ger en
möjlighet att hantera ärenden med flexibilitet mellan dessa två beredningsorgan.
Endast en ledamot i KFB finns i RSAU vilket ställer höga krav på beredning och
dialog för att kunskap och information skall följa med i beredningsprocessen.
Att beredningsforumen tidplaneras så att RSAU har 11 möten på ett år, REGU 5 och
KFB ett mindre antal försvårar planeringen av ärendeberedningen och gör att
ärenden många gånger behöver läggas in på fel beredningsforums agenda för att
kunna hanteras i god tid inför regionstyrelse eller regionfullmäktige.
En ärendeberedning med kvalitet skall vara transparent och spårbar. Detta kräver
bland annat god planering, diarieföring och protokollskrivning. En bedömning är att
ett utskott bättre uppfyller dessa krav än en beredning.
Ett utskott är en beredningsform med beslutsmandat och detta kräver viss
grundadministration. Idag bedöms inte en utökning av kanslistöd kunna inrymmas i
regionstyrelseförvaltningens uppdrag utan att ekonomiska medel tillförs.
För att kunna leva upp till kraven på en kvalitativ ärendeberedning och ekonomisk
effektivitet och sammantaget sänkta kostnader bedömer förvaltningen att
ärendeberedningen bär ske inom ramen för RSAU och REGU. Det kan finnas
ytterligare möjligheter till effektivisering genom ökad samordning också mellan dessa
beredningsorgan men den frågan kan behöva belysas ytterligare. Ett beslut om
förändring i beredningsformerna bör fattas i god tid då planeringen av nästa års
sammanträden görs tidigt under hösten året innan.
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Efter beslut kring beredningsorgan framåt föreslås att en revidering av instruktion
och arbetssätt framåt för dessa organ genomförs. Om flera beredningsorgan skall
finnas föreslås att en gemensam instruktion skrivs som beskriver samtliga
beredningsforum.
Beslutsunderlag

Faktaunderlag Utvärdering kultur- och fritidsberedningen Region Gotland
Instruktion Kultur och fritidsberedning
Instruktion Regionalt arbetsutskott
Reglemente Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionkansliet, RSF

4 (4)

RAPPORT

Faktaunderlag
Utvärdering kultur- och fritidsberedningen Region Gotland
Fastställd av regiondirektören
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-05-20
Ärendenr RS 2020/860
Version [1.0]

Faktaunderlag
Innehåll
1.

Inledning ..............................................................................................................2

2.

Regionstyrelsen uppdrag enligt reglemente ........................................................2

3.

Dagens beredningsorgan ......................................................................................2
Utskott och beredning ....................................................................................................................3
Samrådsorgan ................................................................................................................................3
Andra beredande funktioner ............................................................................................................4

4.

Grunder för en kvalitativ ärendeberedning ..........................................................4

5.

Ärendeberedningsprocessen Region Gotland ......................................................4

6.

Bakgrund kultur- och fritidsberedningen .............................................................5

7.

Kultur- och fritidsberedningens (KFB) arbetssätt fram till idag ..........................6

8.

REGU – Regionalt utvecklingsutskott ..................................................................6

9.

Ärendefördelning för beredning av kultur- och fritidsfrågor till regionstyrelsen 7

10.

Aktuella ärenden för beredning inom kultur- och fritidsområdet 2020 ............7

11.

Möjligheter enligt gällande lagstiftning ............................................................8

12.

Ekonomiska förutsättningar ..............................................................................8

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Faktaunderlag

1. Inledning
Detta faktaunderlag ger en komplettering och bakgrundsbeskrivning i ärende RS 2020/860
där regionstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en
översyn av instruktion och arbetssätt för kultur- och fritidsberedningen.
2. Regionstyrelsen uppdrag enligt reglemente
Enligt gällande reglemente har regionstyrelsen ett helhetsansvar för regionens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-, styr- och
uppföljningsfunktion samt det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda
uppgifter. Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut.
I reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder står
följande:
 1 kap. 5 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar
för verksamheten. Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar
nämnden de närmare instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd
 1 kap. 8 §. Det åligger ordföranden att…
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs…
 2 kap. 11 §. Om inte annat bestämts, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner
behövliga. För utskott gäller följande. /…/
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om
beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till
utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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I reglemente för regionstyrelsen anges också:
 24 §. Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
25 §. Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.

3. Dagens beredningsorgan
Berednings av ärenden till Regionstyrelsen sker med stöd av olika former av beredningsoch samrådsorgan.
Utskott och beredning



Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) består av sju ledamöter utsedda av
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regionstyrelsen. Utskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i något av
regionstyrelsens månatliga sammanträden. Sammanträden sker en eller ett par
gånger före varje regionstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden är inte
offentliga


Regionalt utvecklingsutskott
Regionalt utvecklingsutskott (REGU) består av sju ledamöter utsedda av
regionstyrelsen. Under 2020 är ledamöterna de samma som i RSAU. Utskottet
förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga
sammanträden. Sammanträden sker fem gånger under 2020. Utskottets
sammanträden är inte offentliga.
Utskottet utgår ifrån en instruktion beslutad i regionstyrelsen. (RS 2018/454)



Kultur- och fritidsberedning
Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom
regionstyrelsens verksamhetsområde. Regionstyrelsens presidium anvisar vilka
ärenden som ska beredas. Beredningen skall bestå av fem ledamöter (tre ur
majoriteten och två ur oppositionen) varav ett regionråd som leder arbetet, samt
fem ersättare.
Beredningen utgår ifrån en instruktion beslutad i regionstyrelsen. (RS 2016/866)

En jämförelse mellan de olika beredningsorganens instruktioner och arbete visar:
Beslutsmandat
Uppdrag

Ledamöter
Ledamöter med
i RS
Ordförande
Vice ordf
Möten 2020
Del i sammanträdesordningen
Riktad kansliresurs

RS AU
Ja
Förbereda ärenden
som skall behandlas i
regionstyrelsen.

KFB
Nej
Bereda och initiera
kultur- och
fritidsärenden

7
Samtliga

REGU
Ja upp till 2 mnkr
Det regionala
utvecklingsansvaret
enligt reglemente §5
Uppsikt bolag och
stiftelser
Samordning
samrådsorgan
7
Samtliga

Ja
Ja (1e och 2e)
11
Ja

Ja
Ja (1e och 2e)
5
Ja

Ja
Nej
Inte definierat
Nej

Ja

Ja

Nej

5
2 av 5

Samrådsorgan
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Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan
rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland. Pensionärsrådet är
organiserat under regionstyrelsen. Ibland genomförs extra sammanträden för
exempelvis information om budgetberedningens förslag. Rådet skall informeras om
frågor där äldre personer berörs, till exempel vid förändringar av organisationen
eller ändringar i olika samhällsinsatser. Rådet kan också ge förslag till lämpliga
anpassningar av regionens verksamheter. Varje sammanträde förbereds med
ordförande och vice ordförande. En instruktion finns antaget av regionstyrelsen.
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Tillgänglighetsrådet
Rådet sammanträder 4 gånger per år. Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen.
Rådet informeras om övergripande planering och större verksamhetsförändringar
som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet kan vara remissinstans eller
ett diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas
rättigheter och förhållanden i samhället.
Samrådsgrupp med funktionshinderrörelsen
Samrådsgrupper finns för samtliga förvaltningar/nämnder, också för
regionstyrelsen. Här ges övergripande information och dialog om
förvaltningsplanering och viktiga skeenden såsom t e x budgetarbete.

Andra beredande funktioner






Presidiet
Regionstyrelsens presidium består av ordförande tillsammans med 1e och 2e vice
ordförande. Presidiet sammanträder inför regionstyrelsens möten och är också
ansvariga för ärendefördelning till de olika beredningsorganen.
Regionråd
Region Gotland har nio regionråd som arbetar hel- eller deltid som politiker.
Politiska sekreterare
En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder Region
Gotlands politiker i deras uppdrag. Uppdraget utformas omfattar att vara rådgivare
och bollplank åt förtroendevalda, att omvärldsbevaka och analysera, att biträda vid
politisk ärendeberedning samt att bistå med generell administration

4. Grunder för en kvalitativ ärendeberedning
Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige ska beredas. Syftet är att ge tillförlitliga
och allsidigt belysta underlag för besluten. Officialprincipen innebär att ärenden till beslut
skall vara tillräckligt utredda. Underlagen måste stödja ett beslutsfattande som iakttar
saklighet och opartiskhet.
En beredning av ett ärende bör innehålla konsekvensbedömningar utifrån lagenlighet,
ekonomi och verksamhet. Det bör också vara objektivt och förståeligt.
De bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet.

Ärendenr RS 2020/860 Datum 2020-05-20

5. Ärendeberedningsprocessen Region Gotland
Ärenden hanteras och bereds på olika sätt inom regionen. Ärenden kan utgöras av remisser
och remissvar, motioner, medborgarförslag, delegationsbeslut, interpellationer,
bordläggningar/återremitteringar eller dialoger av olika slag. Ärendeberedningsprocessen
finns för att säkerställa grunderna för en god kvalitet.
Processen finns beskriven i den regiongemensamma riktlinjen för Ärendeprocessen (RS
2018/464).
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6. Bakgrund kultur- och fritidsberedningen
Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att lägga ner kultur och fritidsnämnden
(KFN) och också kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). Från 2018 fick regionstyrelsen
ansvar för kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet,
handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt
budget- och skuldrådgivningen enligt socialtjänstlagen.
Syftet med förändringen var att kunna effektivisera verksamheten och därmed göra
ekonomiska besparingar som i första hand inte skulle drabba kärnverksamheten utan
hämtas ur minskade kostnader för administration och ledning.
Den samlade effektiviseringen och neddragningen motsvarade 4,25 årsanställda eller ca 5
mnkr. En del av besparingen bestod av neddragning av 0,25 tjänst
nämndsekreterare/registrator (från 100%). En bedömning gjordes att den samlade
nämndshanteringen från tidigare KFN/KFF inte helt kunde tas över av
regionstyrelseförvaltningen (RSF) inom befintlig budgetram. I RSF har under perioden
sedan 2017-2019 stora besparingar hanterats vilket påverkat verksamhetens kapacitet inom
alla verksamhetsområden, så också kanslifunktionen.
I samband med förändringen fattade regionstyrelsens beslut om att från 2018 inrätta en
politisk beredning för kultur- och fritidsfrågor. Beredningen skulle inte ha beslutanderätt.
Beredningsgruppen beslutades ha fem ledamöter och ledas av ett regionråd. RSF fick också
i uppdrag att återkomma med förslag till instruktion för gruppen.
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I samband med beslutet om att etablera en beredning gjordes ett förarbete. Här
presenterades olika alternativ till framtida politisk ordning. Alternativen var del i befintlig
struktur, etablera utskott/beredning eller ha politiker i RS med utökat ämnesansvar. För att
grunda beslutet behövdes en bedömning av konsekvenser i ekonomi, balans mellan frågor,
ärendemängd och delegation.
Eftersom regionstyrelsen framåt skulle omfatta ett nytt kompetensområde gjordes
bedömningen att tiden inte skulle räcka till för beredning av ärenden inom ordinarie
gällande regionstyrelsestruktur. Då de nu tillkommande frågorna bedömdes ha en tydlig
anknytning till andra ärendeområden som hanteras av regionstyrelsen gjordes bedömningen
att beredningen inte skulle ha beslutsmandat utan beslut skulle fattas av RS. Därav
föreslogs och beslutades om att inrätta en beredning.
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Vid mötet i februari 2018 beslutade regionstyrelsen också om en instruktion för den nya
kultur- och fritidsberedningen. Instruktionen tydliggör ändamål, arbetsformer,
beredningens sammansättning samt organisation och ekonomi.
I samband med att regionstyrelsen tog över ansvaret för kultur och fritidsverksamheten
gjordes också en revidering av gällande delegationsordning. För att underlätta kommande
ärendehantering gjordes en ökad delegationen till ansvarig avdelningschef för kultur och
fritid.
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7. Kultur- och fritidsberedningens (KFB) arbetssätt fram till idag
Ett första möte i den nya beredningen hölls den 4 maj 2018. Vid mötet gjordes en
överenskommelse kring hur instruktionen skulle tolkas i konkret arbetssätt. Då var
ordförande i beredningen Filip Reinhag (S).
Arbetsgången i beredningen etablerades därför från start så att möten arrangerades med
inbjudan via mail och vanligtvis muntliga föredragningar och dialoger kring ärenden som
sedan bearbetades vidare för hantering i beredning via regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU) och regionstyrelsen (RS).
Noteringar har förts i form av minnesanteckningar som skickats ut till ledamöterna för
dialog och förankring inom respektive parti inför den fortsatta hanteringen i RSAU och RS.
Vid underlag till RS har noterats om ärendet beretts via KFB och hur KFB ställt sig till
ärendet.
Efter valet 2018 blev ny ordförande Fredrik Gradelius (C). Den etablerade arbetsgången
fortsatte att gälla.
Under 2019 hände vid ett flertal tillfällen/ärenden att KFBs ledamöter ställde sig positiva
till förvaltningens förslag och tjänsteskrivelser medan RSAU inte gjorde det och valde att
återremittera samma ärende. (tex fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer RS
2019/595, internbudget 2020 RS 2018/971, Framtagande av markanvisningsavtal för
gymnastik- och padelhall på Visborg 2018/1063)
Effekten har i flera fall blivit utdragna handläggningstider och försämrad ärendekvalitet.
Tydligt är att beredningens etablerade arbetsgång inte fullt ut följt beslutad instruktion.
8. REGU – Regionalt utvecklingsutskott
Under det första året med KFB fördes parallellt en dialog kring utveckling av
beredningsprocessen för ärenden inom det regionala utvecklingsområdet. En analys gjordes
av hela frågeområdet med stöd av en extern konsult. En slutsats av analysen var att det
regionala utvecklingsansvaret och frågeområdet regional utveckling inte gavs tillräckligt
utrymme i regionstyrelsen. I RS beslutades därför i oktober 2018 att inrätta ett regionalt
utvecklingsutskott från den 1 januari 2019.
Ansvaret för det regionala utvecklingsutskottet utgår ifrån RS reglemente §5. I beslutet om
REGU tydliggjordes att ansvaret i sin helhet övergår till REGU.
Vid regionstyrelsen i december 2018 beslutades också om REGUs instruktion.
Instruktionen omfattar 8 paragrafer som tydliggör antal ledamöter, ordförandeskap, tid och
plats, ansvar, arbetsformer samt ansvar för bolag /stiftelser och samrådsorgan.
I samband med beslutet fastslogs också att en revidering av regionstyrelseförvaltningens
delegationsordning behövde göras. En sådan revidering är inte gjord och behöver initieras i
kommande revideringar. Instruktionen är heller inte publicerad i regionens
författningssamling.
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För att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen för kanslifunktionen tillsköts
förvaltningen motsvarande 50% tjänst som tillsattes med en nämndsekreterarfunktion på
halvtid.

9. Ärendefördelning för beredning av kultur- och fritidsfrågor
till regionstyrelsen
Under 2018 genomfördes ärendefördelning tillsammans med KFBs ordförande och
regiondirektören vid ett tillfälle. Detta för att planera hösten 2018 samt inför 2019.
Vid en genomgång i RS presidium den 2 mars 2020 gjordes en genomlysning av samtliga
ärenden som skall behandlas politiskt inom kultur- och fritidsområdet under året. Här
gjordes valet att lägga ärenden av mer regional karaktär på det regionala
utvecklingsutskottet (REGU), övergripande strategiska ärenden till RSAU och ärenden av
mer kommunal och avdelningsspecifik karaktär på KFB.
En önskan fanns också om att KFB skulle byggas upp med tydligare formalia kring
kallelser, ärendeunderlag och protokoll. Ett ärende som hanterats i KFB skall därefter
läggas direkt till RS och inte gå via RSAU. Ett arbetssätt som mer liknar det som etablerats
i REGU. Detta arbetssätt skiljer sig ifrån den arbetsgång som etablerats i beredningen
sedan start och skulle kräva en förändring av instruktionen och också kräva
resurstilldelning från kanslifunktionen.
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10.
Aktuella ärenden för beredning inom kultur- och
fritidsområdet 2020
Under ett år finns ett antal återkommande ärenden som skall beredas inför beslut i
Regionstyrelsen. Enligt dialogen i presidiet är följande fördelning av dessa ärenden aktuell
framåt:
REGU
- Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen
KFB och sedan till RS
- Verksamhetsstöd till sociala föreningar
- Fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer
- Kulturpris
- Regionalt stöd till RF Sisu Gotland
RSAU
- Ungdomsledarpris
Utöver dessa återkommande ärenden finns enstaka ärenden som skrivs fram för varje
tillfälle. Dessa ärenden fördelas per gång antingen till REGU eller RSAU beroende på
karaktär. Exempel på ärenden och hur de fördelas under 2020 är:
REGU
- Remissutgåva av kulturplanen
- Ansökan från Körsbärsgården om medverkan i kultursamverkansmodellen
- Cementplatta badhuset Hemse
KFB
- Nytt uppdrag mobil verksamhet inom bibliotek
- Projektdirektiv Fritidspolitiskt program
- Översyn driftsbidrag fritid
- Revidering taxor och avgifter
- Projektdirektiv översyn taltidningsverksamhet
RSAU
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Badhusutredning och Nytt badhus i Visby
Utmaning av badhusdrift
Kulturplanen

11.
Möjligheter enligt gällande lagstiftning
Kring utskott och nämndsberedning under regionstyrelsen finns följande beskrivet i .
Kommunallagen (2017:725), KL:
 3 kap. 5 §. Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott
ska finnas. En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.
 6 kap. 37 §. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap.5–8 §§.
 6 kap. 41 §. En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett utskott. Ett
utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
 6 kap. 42 §. En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.
Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska då tillämpas.
 6 kap. 43 §. Nämnden får till nämndberedning välja även andra än förtroendevalda
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12.
Ekonomiska förutsättningar
Regionstyrelseförvaltningen har under åren 2017-2019 hanterat ett krav på att sänka
kostnader motsvarande 60 mnkr. För 2020 hanteras ett krav på ytterligare 6,5 mnkr. Detta
har inneburit neddragningar och förändrade arbetssätt för samtliga ansvarsområden inom
förvaltningen. I alla lägen måste avvägningar kring resurseffektivitet och prioriteringar
göras.
Med regionens ekonomiska läge 2020 och planering för framtiden kommer krav att finnas
på ytterligare effektivisering och kostnadssänkning i alla lägen där detta är möjligt.

8 (8)

Regionstyrelseförvaltningen
Ärende RS 2016/866
1 februari 2018

Instruktion för kultur- och fritidsberedningen
Ändamål

1. För att avlasta regionstyrelsens arbetsutskott ska Kultur- och fritidsberedningen
(KFB) bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens
verksamhetsområde.
2. Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB eller
arbetsutskottet.
3. För ärenden som KFB berett enligt presidiets anvisningar gäller som huvudregel
att samma ärende inte också ska beredas av utskottet.
Arbetsformer

4. KFB ska vid möten avgöra sina beredningsförslag. Vid mötena förs
mötesanteckningar på ordförandens ansvar. Den som under en mötespunkt
anmäler avvikande mening har rätt att få uppgift om detta införd i
mötesanteckningarna.
5. Förslagen ska avfattas i skrift och jämte mötesanteckningarna lämnas till
regionstyrelsens ordinarie ärendeberedning.
6. Förslagen och mötesanteckningar ska dokumenteras i regionens diariesystem.
Beredningens sammansättning

7. KFB:s ledamöter, ersättare och ordförande utses av regionstyrelsen.
8. KFB kan på eget initiativ och inom sig utse en vice ordförande.
9. Ordföranden får med hänsyn till ärendets karaktär inbjuda andra att lämna
synpunkter på ett ärendes inriktning och omfattning.
Organisation och ekonomi

10. Inom regionstyrelseförvaltningens finns en kultur- och fritidsavdelning med
utredningsresurser och administration. Denna avdelning biträder KFB inom
beslutade ekonomiska ramar och enligt vad som i övrigt överenskommits med
regiondirektören.
11. KFB:s ledamöter ersätts för möten med belopp motsvarande
sammanträdesarvode och även i övrigt enligt vad som följer av regionens regler
om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

Instruktion beslutad i regionstyrelsen 2018-02-01 (§ 12).
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162

Översyn kultur och fritidsberedning

RS 2020/860

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Kultur- och fristidsberedningen behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen från och med nu.
• Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att arbeta in ärendehantering och göra en
översyn av instruktionen.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen.
Kultur- och fritidsberedningen är en del i den samlade beredningen till regionstyrelsen varför översynen är genomförd i ett helhetsperspektiv där samtliga
beredningsformer kopplade till regionstyrelsen är inkluderade.
En god ärendeberedning ställer krav på utredning, saklighet och opartiskhet. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet. Dagens kultur- och fritidsberedning bedöms inte
leva upp till dessa krav. Dagens hantering bedöms inte heller vara tids- och kostnadseffektiv och en förändring skulle innebära ökade kostnader för förvaltningen.
Förvaltningen förordar därför att en förändring av dagens beredningsformer
genomförs för att öka såväl kvalitet som effektivitet. Bedömningen är att en mer
omfattande förändring kan vara av värde men i ett första steg föreslås en avveckling
av dagens kultur- och fritidsberedning och att ärenden inom detta område istället
bereds till regionstyrelsen via RSAU eller REGU.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dagens hantering av beredning till
regionstyrelsen har kvalitetsbrister och att åtgärder behövs för att justera dem.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns fyra olika tillvägagångssätt framåt men
att konsekvenserna för de olika alternativen talar för att endast ett eller två alternativ
är att föredra.
Kultur- och fritidsberedning kvar parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen för beredningen så att det tydligt framgår
vilka ärenden som skall beredas av KFB och att beslut alltid fattas av RSAU.
Beredningen är då ett forum för avstämning och dialog mer likt en referensgrupp.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162 forts
RS 2020/860

Denna hantering ger fortsatt stora brister i ärendeberedningens förankringsprocess,
transparens och spårbarhet och också möjligheten till effektiv tidsplanering. Risken
är tydlig för dubbelarbete, otydligheter kring ärendegången och utdragna
beslutsprocesser.
Kultur- och fritidsutskott parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen i likhet med instruktionen för REGU.
Utskottet kan hantera ärenden och föreslå beslut till regionstyrelsen. Hanteringen
kräver nämndkanslistöd och egen hantering i diariesystemet w3d3. Utskottet bör
också inkluderas i årshjulet för RS planering. Ledamöter i utskottet behöver I-pads
för att få tillgång till handlingar. Detta ger sammantaget en bedömd kostnadsökning
på ca 500 tkr per år. En kostnadsökning som inte ryms inom förvaltningens
nuvarande budgetram utan kraftiga omprioriteringar från andra verksamhetsområden. Hanteringen ger ökad transparens och spårbarhet men risken finns för
fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och troligen kommer därför
ärenden att behöva hanteras också i REGU eller bara RSAU även framåt. Fortsatt
finns också utmaningen med informationsspridning och förankring då ledamöter i
KFB inte också ingår i RS/RSAU.
Endast REGU och RSAU
Innebär att de frågor som idag bereds via KFB läggs till REGU eller RSAU.
Instruktion för REGU behöver revideras att omfatta också dessa ärenden. Redan
befintligt kanslistöd kan nyttjas liksom hanteringen i diariesystemet. En ekonomisk
effektivisering kan göras då dagens kultur- och fritidsberedning kan avvecklas.
Hanteringen ger fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och troligen
kommer ärenden att behöva hanteras i andra beredningsforum än avsett även framåt.
Endast RSAU
Innebär att alla beredning till regionstyrelsen sker genom arbetsutskottet. En
bedömning är att med en uppdelning av agendan kan de ärenden som avser regional
utveckling eller kultur och fritidsärenden fortfarande tydliggöras. Samtliga idag
planerade möten för RSAU och REGU bedöms fortsatt behövas men att alla
hanteras som RSAU ger en ökad flexibilitet i tidsplanering och därmed ärendeberedning.
De ledamöter som idag finns i REGU är de samma som i RSAU vilket ger en
möjlighet att hantera ärenden med flexibilitet mellan dessa två beredningsorgan.
Endast en ledamot i KFB finns i RSAU vilket ställer höga krav på beredning och
dialog för att kunskap och information skall följa med i beredningsprocessen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162 forts
RS 2020/860

Att beredningsforumen tidplaneras så att RSAU har 11 möten på ett år, REGU 5 och
KFB ett mindre antal försvårar planeringen av ärendeberedningen och gör att
ärenden många gånger behöver läggas in på fel beredningsforums agenda för att
kunna hanteras i god tid inför regionstyrelse eller regionfullmäktige. En ärendeberedning med kvalitet skall vara transparent och spårbar. Detta kräver bland annat
god planering, diarieföring och protokollskrivning. En bedömning är att ett utskott
bättre uppfyller dessa krav än en beredning. Ett utskott är en beredningsform med
beslutsmandat och detta kräver viss grundadministration. Idag bedöms inte en
utökning av kanslistöd kunna inrymmas i regionstyrelseförvaltningens uppdrag utan
att ekonomiska medel tillförs.
För att kunna leva upp till kraven på en kvalitativ ärendeberedning och ekonomisk
effektivitet och sammantaget sänkta kostnader bedömer förvaltningen att ärendeberedningen bär ske inom ramen för RSAU och REGU. Det kan finnas ytterligare
möjligheter till effektivisering genom ökad samordning också mellan dessa
beredningsorgan men den frågan kan behöva belysas ytterligare. Ett beslut om
förändring i beredningsformerna bör fattas i god tid då planeringen av nästa års
sammanträden görs tidigt under hösten året innan. Efter beslut kring beredningsorgan framåt föreslås att en revidering av instruktion och arbetssätt framåt för dessa
organ genomförs. Om flera beredningsorgan skall finnas föreslås att en gemensam
instruktion skrivs som beskriver samtliga beredningsforum.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att ärendet
återremitteras för att komplettera underlaget med en analys av för- och nackdelar
med att återinföra en kultur- och fritidsnämnd med bibehållen förvaltningstillhörighet.
Eva Nypelius (C) yrkar att kultur- och fritidsberedningen ska behållas och fortsätta
sitt arbete enligt instruktionen från och med nu. Regionstyrelseförvaltningen får
uppdrag att arbeta in ärendehantering och göra en översyn av instruktionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Filip Reinhags yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/728
8 juni 2020

Dick Svennefelt/Elisabeth Söderbäck

Regionstyrelsen

Återrapportering i samband med delårsrapport 1
Förslag till beslut

1

Räddningstjänsten får i uppdrag att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite
med omnejd så att den möjliga besparingen om 3.2 mkr kan nås.

2

Räddningstjänsten får i uppdrag att omgående genomföra beskrivna åtgärder om
440 tkr i besparing för år 2020 samt åtgärda övriga punkter som beslutas vid
mötet.

Ärendebeskrivning
I samband med rapportering av delårsrapport 1 för räddningstjänsten (RS § 151), gav
Regionstyrelsen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni ska
samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till beslut angående hur det
fortsatta arbetet avseende RIB-beredskapen ska gå till och vilka ekonomiska effekter
detta kan ge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick också i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som
ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.
Regionstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 (RS § 151) att till regionstyrelsens
sammanträde den 17 juni ska samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med en
konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de fyra vakanta tjänsterna får ske.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/728

Bedömning

Punkt 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna till
kombinationstjänster för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB ) för att
säkerställa bemanningen. Under 2019 genomfördes en kartläggning i Region
Gotlands för att identifiera vilka verksamheter och yrken som skulle kunna vara
aktuella.
Kartläggningen visade att Regionstyrelseförvaltningen (RSF) och Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är de verksamheter som kan vara möjliga. Vid RSF har
följande verksamheter identifierats: måltid, städ, bibliotek och lön och för UAF är
det: skola och förskola.
Innan juni kommer räddningstjänsten boka in möten med berörda arbetsplatser inom
RSF och UAF för att tillsammans planera informationsmöten för medarbetarna om
uppdraget som RIB. Informationsmötena kommer att ske i början av september. Det
kommer att i första hand ske i närområdet till Slite då det är där räddningstjänsten ser
att det finns ett behov. I Hemse har man lyckats med att rekrytera till RIB under
2019 och behovet är inte lika aktuellt som i Slite.
Kontakt är tagen med Cementa, för att sondera eventuellt framtida
samarbetsmöjligheter. Cementa ser det som positivt att Region Gotland informerar
och berättar vad det innebär att vara RIB för cementas anställda.
Vid lyckad rekrytering av RIB personal till Slite , med minst 9 personer, kan
heltidsbemanningen i Slite avvecklas. Efter avslutad övertalighetsprocess, innebär det
att 8 heltidstjänster har avvecklats. Övertalighetsprocessen tar 6 till 12 månader innan
man kan se full ekonomisk effekt.
Personalkostnad för 8 heltidstjänster är på 4,1 mnkr per helår. Ökning av RIB
innebär en ökad kostnad med 900 tkr per helår. Möjlig besparing 3,2 mnkr. Det
tillkommer engångskostnad för grundutbildning för nya RIB, en kostnad på ca 350
tkr.
Punkt 2
Räddningstjänsten har tidigare i sin prognos för delårsrapport 1 räknat med att från
och med 1 september 2020 så kommer återrekrytering inte att ske gällande de två
vakanta tjänsterna som uppstår. Med i prognosen är även den vakanta tjänst som
enhet förebyggande brand har och kommer att välja att ha året ut. Vilket i princip
möter upp emot den besparing på 700 tkr, som räddningstjänsten fick inför 2020.
Det verksamheten ser att man kan genomföra ytterligare för att försöka minska det
prognostiserade underskottet för år 2020, är att från 1 oktober 2020 så kommer en
halvtidstjänst vara vakant ( tjänstledighet ), vilket verksamheten inte kommer
ersättningsrekrytera. Det ger en ekonomisk effekt på ca 140 tkr under år 2020.
Ta bort utbildningsinsatser under året, ger minskade kostnader på 300 tkr. Detta blir
tredjeåret på rad man skär ner i utbildningsbudgeten under innevarande år, vilket får
konsekvensen att utbildningar skjuts på framtiden och ett missnöje uppstår bland
personalen.

Ovan åtgärder ger en besparing under år 2020 och kan förbättra årsprognosen
med 440 tkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/728

Konsekvensanalys utifrån vakanta tjänster
Enligt handlingsprogrammet för LSO för Region Gotland så skall det finnas 9
heltidsbrandmän i tjänst dygnet runt. För att klara av en dygnet runt bemanningen så
behövs en anställnings koefficient på mellan 1,4-1,8. Koefficient är en faktor som är
uträknad centralt, och som har beräknats ut för att räddningstjänsten ska klara
bemanningen med normala ledigheter och utbildningar.
Räddningstjänsten på Gotland har under senaste åren arbetat med en koefficient 1,2
och använt sig av timanställda. Trots att timanställda finns att tillgå så uppstår en hel
del övertid för att klara bemanningen. Räddningstjänstens timanställda kan ofta bara
jobba nätter och helger. På fyra grupper som skall bemanna verksamheten dygnet
runt med nio personer så krävs det en personalresurs på minst 43 personer
(koefficient 1,2) för att det inte skall bli för många schemaändringar och att undvika
för högt övertidsuttag eller ta in timanställd.
Räddningstjänsten har redan i dag en hel del schemaändringar med kort varsel (
schemaändringar med kort varsel innebär ökade kostnader) för kunna täcka upp i
schemat, med anledning av det så får vi en hel del kritik från personal och fackliga
organisationer.
Nedan följer en statistik för årets första månader vad det gäller antal arbetspass som
Räddningstjänsten tagit in timanställda och hur mycket övertid räddningstjänsten har
använt samt de pass räddningstjänsten har varit en över minimibemanning på 9
personer.

Inbokade Timvikarier
Timmar

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Totalt

Närvaro

305,5

198,5

521

1058

828

2911

Timmar

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Totalt

Frånvaro

888,5

1058

1130,75

1360,5

1444

5881,75

Januari

Februari

Frånvaro

Övertaliga pass

Antal pass

11

6

Mars
11’

April

Maj

0

Totalt
3

378(h)

’Anledningen till övertaligheten i mars är inställda utbildningar på grund av Corona
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/728

Övertid/Mertid Januari-Maj 2020

Timmar

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Totalt

184

196

183

183

186

932

Konsekvens
Med den statistik som redovisas ovan ser Räddningstjänsten att på årets första fem
månader så har räddningstjänsten tagit in extra personal för 23 månader det är lika
med ca: 2 årsarbetare. Övertalighetspassen motsvarar 2,25 månader. Man kan se det
som att räddningstjänsten skulle behöva en koefficient på ca:1,25 på halvåret och
kanske 1,3 på helår, vilket skulle innebära att förutom återrekrytering av vakanser,
behöver räddningstjänsten öka personalstyrkan med 2-3 personer, för att minska
övertid/mertid samt timanställningar.
Att inte rekrytera de vakanta tjänsterna som nu finns hos räddningstjänsten ökar
risken för ökade kostnader som kan innebära högre kostnader än att rekrytera de
vakanta tjänsterna. Risken för en kraftigt försämrat arbetsmiljöklimat med mycket
kritik från fackligt håll, eventuella 6:6 a anmälningar.
Ekonomi
Kostnad för 2 heltidsanställda är från september och året ut är cirka 440 tkr
(kringkostnader för rekrytering medräknat). Om man avbryter rekrytering och inte
ersätter med timvikarier skulle Räddningstjänsten kunna spara cirka 440 tkr år 2020.
Vid fortsatt nuläge som ovan och att ingen tillsättning av vakanser sker i september,
genererar detta en kostnad på cirka 640 tkr för vikarier och timanställda from
september och året ut. Detta räknat utifrån tjänstgöringsschemat och den bemanning
som räddningstjänsten idag utgår ifrån, som innebär att verksamheten istället tar in
timvikarier för att klara bemanningen, vilket då ger en kostnad på cirka 640 tkr från
september och året ut.
Detta innebär att det är en liten skillnad rent ekonomiskt under år 2020 vid
jämförelse av de två alternativen.
Utifrån ovan innebär det att störst påverkar för att skapa en ekonomi i balans och för
att kunna klara en verksamhet inom befintligt budget är för nämnden att se över,
samt besluta hur verksamheten skall bemannas framöver.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 151

Delårsrapport 1 2020 räddningstjänsten

RS 2020/728
AU § 138

Regionstyrelsens beslut

Räddningstjänstens delårsrapport 1 2020 godkänns.
• Region Gotland ska aktivt arbeta för ett system där medarbetare som arbetar i
orter där vi har brandstationer också skall ingå i RIB-beredskapen. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den
17 juni 2020 återkomma med ett förslag för hur det ska gå till och vilka
ekonomiska effekter detta kan ge.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som ger möjlighet
att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de vakanta tjänsterna får ske.
•

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin,
pandemin påverkar regionstyrelsens alla verksamheter. För räddningstjänsten är det i
synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade
inkomsterna negativt. Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar.
Delar av verksamhet kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis
verksamhet som berör riskgrupper.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i
samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 miljoner kr år 2020.
Räddningstjänstens ekonomiska utfall för perioden är minus 699 000 kr.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 000 kr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt. Räddningstjänsten prognos för 2020 är underskott med
3,2 miljoner kr. Coronaepidemin påverkar den uppsökande tillsynsverksamheten
detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Räddningstjänsten kommer
minska bemanningen i Hemse, samt räknar med en vakant tjänst delar av året. Detta
finns med i prognos och påverkar prognosen på ett positivt sätt genom minskade
nettokostnader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 151 forts
RS 2020/728
AU § 138

Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra
året. Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i
Hemse togs bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra
personer sluta varav tre kommer att återbesättas. Utöver ovanstående heltidsorganisation tillkommer det 125 brandmän inom deltidsorganisationen. Under förra
året har det skett flera ersättningsrekryteringar. Det har lyckats bra i Hemse och det
pågår ett arbete med att rekrytera räddningsman i beredskap till Slite.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltingen får i uppdrag att återkomma
med konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de fyra vakanta tjänsterna
får ske.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 163

Återrapportering efter Delårsrapport 1 för
räddningstjänsten

RS 2020/728

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med rapportering av delårsrapport 1 2020 för räddningstjänsten, gav
regionstyrelsen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni ska
samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till beslut angående hur det
fortsatta arbetet avseende RIB-beredskapen ska gå till och vilka ekonomiska effekter
detta kan ge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick också i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.
Regionstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 (§ 151) att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni skall samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med en konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de 4 vakanta tjänsterna får ske.
Punkt 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna till
kombinationstjänster för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB ) för att säkerställa bemanningen. Under 2019 genomfördes en kartläggning i Region Gotlands för
att identifiera vilka verksamheter och yrken som skulle kunna vara aktuella.
Kartläggningen visade att regionstyrelseförvaltningen (RSF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är de verksamheter som kan vara möjliga. Vid RSF har
följande verksamheter identifierats: måltid, städ, bibliotek och lön och för UAF är
det: skola och förskola.
Innan juni kommer räddningstjänsten boka in möten med berörda arbetsplatser inom
RSF och UAF för att tillsammans planera informationsmöten för medarbetarna om
uppdraget som RIB. Informationsmötena kommer att ske i början av september. Det
kommer att i första hand ske i närområdet till Slite då det är där räddningstjänsten ser
att det finns ett behov. I Hemse har man lyckats med att rekrytera till RIB under
2019 och behovet är inte lika aktuellt som i Slite.
Kontakt är tagen med Cementa, för att sondera eventuellt framtida samarbetsmöjligheter. Cementa ser det som positivt att Region Gotland informerar och
berättar vad det innebär att vara RIB för cementas anställda.
forts
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Vid lyckad rekrytering av RIB personal till Slite , med minst 9 personer, kan heltidsbemanningen i Slite avvecklas. Efter avslutad övertalighetsprocess, innebär det att
8 heltidstjänster har avvecklats. Övertalighetsprocessen tar 6 till 12 månader innan
man kan se full ekonomisk effekt.
Personalkostnad för 8 heltidstjänster är på 4,1 mnkr per helår. Ökning av RIB
innebär en ökad kostnad med 900 000 kr per helår. Möjlig besparing 3,2 miljoner kr.
Det tillkommer engångskostnad för grundutbildning för nya RIB, en kostnad på ca
350 000 kr.
Punkt 2
Räddningstjänsten har tidigare i sin prognos för delårsrapport 1 räknat med att från
och med 1 september 2020 så kommer återrekrytering inte att ske gällande de två
vakanta tjänsterna som uppstår. Med i prognosen är även den vakanta tjänst som
enhet förebyggande brand har och kommer att välja att ha året ut. Vilket i princip
möter upp emot den besparing på 700 000 kr, som räddningstjänsten fick inför 2020.
Det verksamheten ser att man kan genomföra ytterligare för att försöka minska det
prognostiserade underskottet för år 2020, är att från 1 oktober 2020 så kommer en
halvtidstjänst vara vakant (tjänstledighet), vilket verksamheten inte kommer
ersättningsrekrytera. Det ger en ekonomisk effekt på ca 140 000 kr under år 2020.
Ta bort utbildningsinsatser under året, ger minskade kostnader på 300 000 kr. Detta
blir tredjeåret på rad man skär ner i utbildningsbudgeten under innevarande år, vilket
får konsekvensen att utbildningar skjuts på framtiden och ett missnöje uppstår bland
personalen.
Ovan åtgärder ger en besparing under år 2020 och kan förbättra årsprognosen med 440 000 kr.
Punkt 3
Enligt handlingsprogrammet för LSO för Region Gotland så skall det finnas 9 heltidsbrandmän i tjänst dygnet runt. För att klara av en dygnet runt bemanningen så
behövs en anställnings koefficient på mellan 1,4-1,8. Koefficient är en faktor som är
uträknad centralt, och som har beräknats ut för att räddningstjänsten ska klara
bemanningen med normala ledigheter och utbildningar.
Räddningstjänsten på Gotland har under senaste åren arbetat med en koefficient 1,2
och använt sig av timanställda. Trots att timanställda finns att tillgå så uppstår en hel
del övertid för att klara bemanningen. Räddningstjänstens timanställda kan ofta bara
jobba nätter och helger. På fyra grupper som skall bemanna verksamheten dygnet
runt med nio personer så krävs det en personalresurs på minst 43 personer
(koefficient 1,2) för att det inte skall bli för många schemaändringar och att undvika
för högt övertidsuttag eller ta in timanställd.
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Räddningstjänsten har redan i dag en hel del schemaändringar med kort varsel
(schemaändringar med kort varsel innebär ökade kostnader) för kunna täcka upp i
schemat, med anledning av det så får vi en hel del kritik från personal och fackliga
organisationer.
Att inte rekrytera de vakanta tjänsterna som nu finns hos räddningstjänsten ökar
risken för ökade kostnader som kan innebära högre kostnader än att rekrytera de
vakanta tjänsterna. Risken för en kraftigt försämrat arbetsmiljöklimat med mycket
kritik från fackligt håll, eventuella 6:6 a anmälningar. Vid fortsatt nuläge som ovan
och att ingen tillsättning av vakanser sker, genererar detta en kostnad på 640 000 kr
för vikarier och timanställda from juni och året ut. Att avbryta rekrytering ger en
kostnadsminskning på cirka 440 000 kr from september och året ut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef och Martin Ekepil Ringelid,
ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet kompletteras med konsekvensanalys utifrån
vakanta tjänster. Arbetsutskottet överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Kompletterande handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-18
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19 maj 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av hantering av mervärdeskatt moms
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt
är tillräcklig.
Revisorerna anser att regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende
momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål bedöms vara uppfyllda
och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda.
Revisorernas bedömning grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms vara tillfredsställande och
tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns fungerande rutiner
och processer för momsredovisning, men att vissa felaktigheter avseende utebliven
momsdebitering konstaterats i stickprovsgranskningen. Det finns rutiner som
säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.

Bedömning

Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat tre rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
att:
Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.
I sin stickprovsgranskning har revisorerna hittat fjorton fakturor där man ansett att
regionen förbisett att debitera utgående moms. Merparten av dessa avser tekniska
nämndens verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen har återkopplat
granskningsresultatet i ekonomichefsnätverket. Teknikförvaltningen har också gått
1 (2)
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igenom varför utgående moms inte debiterats på dessa fakturor och ändrar sina
rutiner i de fall där utgående moms ska debiteras.
En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som
skattepliktiga respektive skattefria.
Region Gotland ställer årligen ut cirka 250.000 kundfakturor. Cirka 50 procent av
fakturavolymen avser avgifter inom ej momspliktig verksamhet såsom barnomsorg,
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Cirka 40 procent av fakturavolymen avser
momspliktig verksamhet inom vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet. Resterande 10 procent av kundfaktureringen avser bland annat
lokalhyror, hamnavgifter och tillsynsavgifter samt övrig fakturering. Kategorin övrig
fakturering är ofta kopplad till tekniska nämndens verksamheter. Det är i den övriga
faktureringen som revisorernas stickprovsgranskning pekat på att utgående moms i
några fall inte debiterats. Regionstyrelseförvaltningen anser att en utredning av vilka
tjänster inom övrig fakturering som är momspliktiga är tillräckligt att göra.
Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att
momskompensation inte yrkats felaktigt.
Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av
sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård och kommuner och
regioner kunde yrka kompensation för s.k. dold moms med 6 procent. Efter den 1
juli 2019 uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktig verksamhet. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har svarat att det är sällsynt att bemanningsföretag fakturerar utan
att ange moms. I det fall det händer är rutinen ändrad så att fakturan skickas tillbaka
till leverantör med meddelande om att momsbeloppet ska framgå av fakturan. Inget
yrkande om 6 procents momskompensation sker.

Beslutsunderlag

Missiv regionens revisorer
Revisionsrapport PWC, Granskning av hantering av mervärdesskatt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer, carin.hultgren@pwc.com

2 (2)

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Övriga nämnder (kännedom)

Granskning av hantering av mervärdeskatt
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt är tillräcklig.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att regionstyrelsens och
nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen är delvis tillräcklig.
Tre av fem kontrollmål som legat till grund för den revisionella bedömningen
bedöms vara uppfyllda och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda. Bedömningen av de upprättade kontrollmålen redovisas i sin helhet i bifogad
revisionsrapport.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms överlag vara tillfredsställande och tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns
fungerande rutiner och processer för momsredovisning, trots att vi noterat
vissa felaktigheter avseende utebliven momsdebitering. Det finns rutiner som
säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:


Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika
tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal
i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande och
till hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden för yttrande i de specifika frågorna som rör deras hantering. Övriga nämnder får revisionsrapporten
för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas
med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti
2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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Momsgranskning
Region Gotland
Mars 2020

Christina Grape
Ebba Öhlund
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1

Sammanfattning
Kontrollmål 1: Löpande avstämning och redovisning av moms sker
Uppfyllt
Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms sker. Rutinerna bedöms överlag vara tillfredsställande och
tillräckliga.
Kontrollmål 2: In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp
Delvis uppfyllt
Granskningsmoment har gjorts i form av intervjuer och stickprov och mot bakgrund av detta har vi
kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll har vi dock kunnat identifiera att det finns fakturering som görs med felaktig
utgående moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.
Kontrollmål 3: Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation
sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för)
Uppfyllt
Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.
Kontrollmål 4: Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar
Uppfyllt
Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.
Kontrollmål 5: Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar
Delvis uppfyllt
Genomförda intervjuer påvisar att det finns vissa brister kopplat särskilda momsfrågor.
Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Att säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



Att en fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Att se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.

2

Inledning
1.1.

Bakgrund

Kommuner och regioner intar en särställning i momssystemet genom att man av konkurrensneutralitetsskäl kan erhålla ersättning för ingående moms som hänför sig till skattefri omsättning samt
ersättning för dold moms vid upphandling från eller bidrag till entreprenörer som driver verksamhet
inom områdena tandvård, sjukvård, social omsorg eller utbildning (kommunmoms). Vidare intar
HVB-hem, stödboende, äldreboende och LSS- boende en särställning genom att kommunen/regionen kan få momskompensation då kommunen hyr lokaler för dessa vård-former även om
verksamheten bedrivs i egen regi. Rätten till ersättning regleras enligt lag (2005:807) om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner, lands-ting, kommunalförbund och samordningsförbund,
Lemk. Ersättningen rekvireras av kommunerna/regionerna från skattekontoret i Jönköping. Regionens ersättning för moms omfattar väsentliga belopp.
Regionen bedriver även momspliktig verksamhet (affärsmoms) och omfattas då av mervärdesskattelagens, ML, bestämmelser. I denna del redovisas moms i sedvanlig momsdeklaration.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att
granska regionens momshantering.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Är regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen tillräcklig?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av:


LemK (2005:807)



ML (1994:200)



Regionens styrande och stödjande dokument

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollmål:


Löpande avstämning och redovisning av moms sker.



In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp.



Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för).



Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning
råder, t.ex. leasing av bilar



Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med särskilt aktuella
frågeställningar.

1.5.

Avgränsning

Granskningen har avgränsats till revisionsfråga och kontrollmål. Granskningen har omfattat den
centrala hanteringen men stickprov omfattar samtliga nämnder.

3

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och genomgång av rutinerna för momshantering
samt stickprovskontroll utifrån registeranalys (datorstödd revision) och manuellt valda poster i redovisningen.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.1.

Kontrollmål 1

”Löpande avstämning och redovisning av moms sker.”
2.1.2.

Iakttagelser

Momsredovisningen hanteras primärt i samband med redovisningen av varje enskild transaktion,
dvs vid inköp eller försäljning. Kontering av ingående och utgående moms hanteras på nedanstående balanskonton. Avseende den ingående momsen finns följaktligen separata momskonton för
inköp från utlandet (167510, 167520), för affärsdrivande verksamhet (167530), normal kommunmoms (1677), kommunmoms vid utlandsköp (1678x) samt för momskompensation (1679x). Inkommande fakturor konteras beroende på situation mot de olika kontona. Motsvarande uppsättning finns avseende försäljning (26x).
Kod

Beskrivning

Kod

Beskrivning

167100

Skattskyldig verksamhet

261100

Utgående moms 25%

167510

Ingående moms varor EU

261200

Utgående moms på egna utt

167520

Ing. moms tjänst utland

262100

Utgående moms 12%

167530

Ing.moms, import, aff.dri

263100

Utgående moms 6%

167700

Ingående kommunmoms

264100

Utg moms på varuförv 25%

167810

Kommunmoms varor EU

264200

Utg moms på tjänster 25%

167820

Kommunmoms tjänst utland

264300

Utg. moms import, 25%

167830

Ing.moms, import, kommunm

265100

Utg moms på varuförv 12%

167910

Särskilt bidrag 6 % alt 1

265200

Utg moms på tjänster 12%

167950

Bidrag särsk boende 18%

265300

Utg. moms import, 12%

167960

Särskild bidrag 5 % alt 2

266100

Utg moms på varuförv 6 %

167970

Särskilt bidrag 18% alt 2

266200

Utg moms på tjänster 6%

266300

Utg. moms import, 6 %

268100

Redovisad moms

Månatligen upprättas momsdeklarationer utifrån de konteringar som gjorts på momskontona ovan.
Avstämningen görs utifrån en framtagen Excelmall, vilken vi tagit del av. Bokföringsordrar kopplat
till momsdeklarationerna genereras också från detta Exceldokument. Vidare görs en sammanställning med avseende på jämkning inom kommunmomssystemet en gång per år där regionen tar
hjälp av ett externt företag, Refero, för återsökningen för att säkerställa kompensation för ingående
moms inom verksamhet som inte är momspliktig.

2.1.3.

Bedömning

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms sker. Rutinerna bedöms överlag vara tillfredsställande och
tillräckliga.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
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2.2.

Kontrollmål 2

”In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp”
2.2.1.

Iakttagelser

Ingående moms
Ingående moms hanteras, såsom konstaterats ovan, i samband med kontering av inkommande
fakturor. Momsbesluten fattas således i stor utsträckning ute i verksamheterna i varje enskild konteringssituation. Fakturaskanningssystemet läser av kostnadsbelopp och momsbelopp från fakturan och förpopulerar ett konteringsförslag avseende momsen. 75 procent av regionens inkommande fakturor är elektroniska fakturor vilket minskar risken för skanningsfel. Utöver den löpande
redovisningen som görs av momsen vid fakturakonteringen har regionen även upprättat ett kontrollmoment för att säkerställa korrekt momsredovisning av den ingående momsen inom kommunmomsjämkningssystemet genom den årliga genomgången avseende inkomna fakturor som görs
av ett externt företag. Eventuella identifierade fel rättas. Enligt uppgift kräver skatteverket rättelse i
rätt period endast i de förekommande fall då det avser väsentliga belopp. Mot bakgrund av att
regionen har upprättat strukturer för att genom efterkontroller identifiera och hantera eventuell felkonterad moms på de inkommande fakturorna bedömer vi det inte motiverat att genomföra stickprov avseende redovisning av ingående moms utöver den kontroll som redovisas i kontrollmål 4.
Utgående moms
Genom utförda intervjuer har vi kartlagt inom vilka områden regionen tillhandahåller momspliktig
verksamhet.


VA, avlopp, avfall. Fakturering görs från särskild kundreskontra.



Restaurang/caféverksamhet inom lasarett, skolor, simhall. Momspåslag hanteras via kassainställning som styrs per varukategori.



Måltidsförsäljning



Skrotförsäljning faktureras med omvänd beskattning



Parkeringsavgifter



Momspliktiga sjukvårdstjänster. För de tjänster där moms ska tas ut måste detta ske manuellt eftersom det faktureringssystem som används inte medger momsdebitering, se vidare kring fakturering av momspliktiga sjukvårdstjänster under kontrollmål 5.



Fastighetsförsäljning där investeringar gjorts inom 10 år från försäljningstidpunkten. Den
positiva jämkningen har hanterats gentemot köparen genom reglering i köpeskillingen. Investeringsbeloppet identifierades då genom en sammanställning avseende samtliga fakturor överstigande 1 prisbasbelopp oaktat vilken typ av åtgärd fakturan avsåg. Denna hantering kan medföra fel till följd av att den redovisningsmässiga definitionen av investering inte
överensstämmer fullt ut med den skattemässiga. Det finns åtgärder som inte klassificeras
som ny-till-ombyggnad skattemässigt tex målning.



Regionen är ej frivilligt skattskyldiga för någon verksamhets lokaluthyrning

Vi har genomfört en stickprovsgranskning avseende samtliga konton där vi utifrån genomförda
intervjuer och kontonamn bedömer att fakturering bör ske inklusive moms. För en sammanställning
av kontrollerade konton se bilaga 1. På 22 av kontona fanns inga transaktioner redovisade under
perioden. Sammantaget har 95 poster granskats inom ramen för berörda konton. Utfallet av stickprovsgranskningen presenteras i diagrammen nedan:
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Utfall verifiering momsredovisning
6%

Fördelning poster
verifierade utan
anmärkning

Verifierad utan
anmärkning

15%

Verifierad med
anmärkning

79%

Kan ej bedöma tillföljd
av avsaknad av
underlag

44%
56%

Varav intern
motpart
Varav med
moms

Av 95 granskade poster bedömdes 79 procent, motsvarande 75 fakturor, vara verifierade utan
anmärkning med avseende på momsredovisning. 44 procent av dessa var konton som endast
innehöll interna poster varför momsredovisning inte är aktuellt. För 15 procent av posterna, motsvarande 15 fakturor, har vi kunnat konstatera felaktig momsredovisning. För resterande sex fakturor saknar vi underlag för att bedöma momsredovisningen.

2.2.2.

Bedömning

Granskningsmoment har gjorts i form av intervjuer och stickprov och mot bakgrund av detta har vi
kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll har vi dock kunnat identifiera att det finns fakturering som görs med felaktig
utgående moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.
Sammantaget bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.

2.3.

Kontrollmål 3

”Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation
sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för)”
2.3.1.

Iakttagelser

Som återgivits ovan anlitar regionen ett externt bolag, Refero, för att säkerställa att återsökning
gjorts inom ramen för momskompensationen. Detta innebär möjligheter att identifiera tidigare felaktigt redovisad ingående moms.
Skatteverket medger också särskild kompensation till kommuner/regioner inom följande områden:


upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning



bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning



hyra av lokaler för särskilt boende.

Momskompensationen kan beräknas enligt två alternativ:
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Alternativ 1 - får alltid användas: Ersättningen är 6 procent av den kostnad som ger rätt till
ersättning.



Alternativ 2 - får användas om det framgår av kommunens fakturor att en del av kostnaden
gäller lokaler. Ersättningen blir 18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av resterande
kostnader.

Av genomförda intervjuer framkommer att det område som regionen finner svårast att upprätthålla
rutiner för avser denna särskilda momskompensation. Detta särskilt i samband med personal- eller
leverantörsbyten. I möjligaste mån tillämpas alternativ 2 regeln, dock finns inte alltid tillräcklig information på inkommande fakturor. Vidare återsökts 18 procent med avseende på särskilda boenden. Enligt uppgift kräver regionen vid ingång av nya avtal att leverantören ska kunna specificera
på fakturorna hur stor del av kostnaderna som utgörs av lokaler.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.

2.4.

Kontrollmål 4

”Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar”
2.4.1.

Iakttagelser

Särskilda avdragsbegränsningar finns utifrån skatteverkets regler avseende moms för leasing av
bilar.
Av skatteverkets regler följer att 50 procent av momsbeloppet får dras av vid leasing av bilar. Regionen säkerställer korrekt momsavdrag genom att ange i fordonsregistret vilket momsbelopp som
får dras av (hel/halv/ingen moms). I huvudsak avser regionens leasingbilpool personbilar vilket
medför 50-procentig avdragsrätt.
Vi har genomfört en stickprovskontroll avseende ett antal fakturor konterade på konto 695110 ”Leasing bilar” och kan konstatera att det för samtliga granskade fakturor gjorts avdrag med 50 procent av momsbeloppet på fakturan. Samtliga granskade fakturor var således korrekt hanterade
med avseende på moms.

2.4.2.

Bedömning

Utifrån genomgång av styrdokument och rutiner avseende leasing konstaterar vi att det finns förutsättningar för en fungerande internkontroll avseende momsredovisning kopplat denna situation
med avdragsbegränsningar. Genomförd stickprovskontroll har påvisat tillfredsställande hantering
avseende leasing av bilar.
Sammantaget bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt.
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2.5.

Kontrollmål 5

”Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar”
2.5.1.

Iakttagelser

Vi har genomfört fördjupade intervjuer med de två förvaltningar vi bedömer har flest komplicerade
momsfrågor – socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nedan redogörs för våra
iakttagelser för de två förvaltningarna.
Socialförvaltningen
Den särskilda momsfråga som är mest aktuell för socialförvaltningens del avser ingående moms
på omvårdnadsfakturor där delar av kostnadsbeloppet utgörs av lokalkostnader. För att säkerställa
korrekt hantering har socialförvaltningen upprättat ett informationsblad som tillhandahålls samtliga
leverantörer av sådan omsorg. Vi bedömer informationen som tillhandahålls leverantörerna som
adekvat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avseende hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde har vi identifierat särskilda frågor både avseende utgående- och ingående moms. Inom ramen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahålls en mindre del momspliktiga tjänster. För att utgående moms ska registreras
på dessa fakturor måste en manuell registrering av moms ske. Grunden för hanteringen framgår
av Region Gotlands Avgiftshandbok. Av Avgiftshandboken framgår vilka åtgärder och avgifter som
ska faktureras med respektive utan moms. Vi har granskat avgiftshandboken från ett momsperspektiv och kan konstatera att vissa otydligheter föreligger:
Utfärdande av intyg kan vara såväl skattepliktiga som skattefria transaktioner, vilket också framgår
av Avgiftshandboken. Vidare har Skatteverket i ett ställningstagande från 2014-09-30 (dnr 131
532876-14/111) angivit följande:

Kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar inom hälso- och sjukvården är skattepliktiga tjänster när åtgärden genomförs enbart för att ta fram underlag för beslut av tredje man.
Utfärdandet av hälsointyg och sakkunnigutlåtanden som tas fram i syfte att en person ska utöva
en särskild yrkesverksamhet eller bedriva viss verksamhet som kräver god fysik är också skattepliktiga tjänster. Balsamering av avlidna och rättsmedicinska undersökningar är skattepliktiga
tjänster. Det är däremot fråga om från skatteplikt undantagen sjukvård när åtgärderna har som
främsta syfte att skydda den berörda personens hälsa. Medicinskt förebyggande hälsovård
såsom allmänna hälsoundersökningar och vaccinationer omfattas också av undantaget från
skatteplikt.
Vid en jämförelse av vad Avgiftshandboken och vad Skatteverket anser vara skattepliktiga tjänster
uppkommer ett antal diskrepanser. Skatteverket anser t.ex. att tjänster i samband med dödsfall i
många fall är skattepliktiga tjänster. Av Avgiftshandboken framgår att konstaterande av dödsfall,
dödsorsaksundersökning (enkel eller fullständig) inte utgör en momspliktig transaktion. Motsvarande gäller för intyg till t.ex. Bostadsförmedling eller intyg för brottsplatsundersökning. Vår bedömning är att det finns en risk att Avgiftshandboken inte utgör ett korrekt underlag för hantering
av moms.
Vad gäller ingående moms har vi noterat följande med bäring på Hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsområde. Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av
sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård men efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ändrades detta till att numera utgöra momspliktig personaluthyrning. Under
året har Region Gotland framför allt hyrt in sjukvårdspersonal. För de fall uthyrningen fakturerats
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med moms har ersättning yrkats från kommunkontosystemet och för de fall uthyrningen fakturerats
utan moms har Region Gotland yrkat momskompensation med 6 procent av fakturabeloppet. Efter
den 1 juli 2019 föreligger dock en skyldighet för tjänsteleverantören att fakturera tillhandahållna
tjänster med moms och därmed föreligger ingen rätt att yrka kompensation för moms med 6 procent. Detta gäller oavsett om leverantören har fakturerat med moms eller ej. Region Gotland har
dock fortsatt att yrka momskompensation om fakturan inte innehållit moms vilket inte är korrekt.

2.5.2.

Bedömning

Genomförda intervjuer påvisar att det finns vissa brister kopplat särskilda momsfrågor. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Revisionell bedömning
Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens och nämndernas
interna kontroll avseende momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål som legat
till grund för den revisionella bedömningen bedöms vara uppfyllda och två kontrollmål bedöms vara
delvis uppfyllda.

3.1.

Rekommendationer

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Att säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



Att en fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Att se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Nedan sammanfattas bedömningen av respektive kontrollmål.

4.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Löpande avstämning och
redovisning av moms
sker

Uppfyllt

In- och utgående moms
redovisas i rätt period och
med rätt belopp

Delvis uppfyllt

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner
för att löpande avstämning och redovisning
av moms sker. Rutinerna bedöms överlag
vara tillfredsställande och tillräckliga.

Granskningsmoment har gjorts i form av
intervjuer och stickprov och mot bakgrund av
detta har vi kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll
har vi dock kunnat identifiera att det finns
fakturering som görs med felaktig utgående
moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.

Korrekt återsökning av
särskilt momsbidrag/särskild momskompensation sker (d.v.s.
återsökning sker av alla
kostnader som kompensation kan erhållas för)

Uppfyllt

Avdrag av ingående
moms sker med korrekt
belopp för kostnader där
avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar

Uppfyllt

Vi bedömer att regionen övergripande har
upprättat rutiner för att kunna säkerställa
återsökning av särskild momskompensation.
Vissa avvikelser och risker har identifierats,
vilket återges inom ramen för kontrollmål 5.
Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet bedöms vara
uppfyllt.

Utifrån genomgång av styrdokument och
rutiner avseende leasing konstaterar vi att
det finns förutsättningar för en fungerande
internkontroll avseende momsredovisning
kopplat denna situation med avdragsbegränsningar. Genomförd stickprovskontroll
har påvisat tillfredsställande hantering avseende leasing av bilar.
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Bedömning görs avseende regionens hantering
av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar

Delvis uppfyllt
Genomförda intervjuer påvisar att det finns
vissa brister kopplat särskilda momsfrågor.

2020-03-24

Carin Hultgren

Christina Grape

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på
uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 4 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1. Stickprovsgranskade
konton
Följande konton har granskats med avseende på tillämpning av utgående moms:






























3011
3014
3015
3016
3018
3019
3021
302130
3022
3023
303x
304x
30413
31139
312x
3131
3132 (323210, 313220)
3133
3134 (313401,313402,313403)
3135
3136 (313602 - 313609)
314 (31411, 314111, 31412, 31414,
31415,
3142 (314211, 314212, 31422, 31423)
3143
34112
3414
34212
3431
3432






























3433
3434
3441
34411
34413
3442
3443
36x
361
3611-3612
3613
36231
36232
3631
3632
3635
36351
36352
3641
3642
3643
3644
36452
3646 (36461, 36462, 36463, 36464,
36465)
3647
3649
3672
36942
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 164

Revisionsrapport. Granskning av hantering
av mervärdeskatt - moms

RS 2020/650

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsens lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt är
tillräcklig.
Revisorerna anser att regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende
momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål bedöms vara uppfyllda
och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda.
Revisorernas bedömning grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms vara tillfredsställande och
tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns fungerande rutiner
och processer för momsredovisning, men att vissa felaktigheter avseende utebliven
momsdebitering konstaterats i stickprovsgranskningen. Det finns rutiner som säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat tre rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar
att:
Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.
I sin stickprovsgranskning har revisorerna hittat fjorton fakturor där man ansett att
regionen förbisett att debitera utgående moms. Merparten av dessa avser tekniska
nämndens verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen har återkopplat granskningsresultatet i ekonomichefsnätverket. Teknikförvaltningen har också gått igenom varför
utgående moms inte debiterats på dessa fakturor och ändrar sina rutiner i de fall där
utgående moms ska debiteras.
En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som
skattepliktiga respektive skattefria.
Region Gotland ställer årligen ut cirka 250.000 kundfakturor. Cirka 50 procent av
fakturavolymen avser avgifter inom ej momspliktig verksamhet såsom barnomsorg,
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Cirka 40 procent av fakturavolymen avser
momspliktig verksamhet inom vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Resterande 10 procent av kundfaktureringen avser bland annat lokalhyror,
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 164 forts
RS 2020/650

hamnavgifter och tillsynsavgifter samt övrig fakturering. Kategorin övrig fakturering
är ofta kopplad till tekniska nämndens verksamheter. Det är i den övriga faktureringen som revisorernas stickprovsgranskning pekat på att utgående moms i några
fall inte debiterats. Regionstyrelseförvaltningen anser att en utredning av vilka tjänster
inom övrig fakturering som är momspliktiga är tillräckligt att göra.
Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att
momskompensation inte yrkats felaktigt.
Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård och kommuner och regioner
kunde yrka kompensation för s.k. dold moms med 6 procent. Efter den 1 juli 2019
uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktig verksamhet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat att det är sällsynt att bemanningsföretag fakturerar utan att ange
moms. I det fall det händer är rutinen ändrad så att fakturan skickas tillbaka till
leverantör med meddelande om att momsbeloppet ska framgå av fakturan. Inget
yrkande om 6 procents momskompensation sker.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/653
20 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av inköpsprocessen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar nedanstående svar till revisorerna.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är
tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att regionstyrelsen inte i alla
delar har en tillräcklig kontroll. Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns
riktlinjer och rutiner upprättade, men att dessa inte i tillräcklig utsträckning berör hur
uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras. Det genomförs inte
heller systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal eller köptrohet till
avtal i övrigt.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har utgått från fem kontrollmål. Nedan listas dessa med kommentar från
PwC.
- Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp. Delvis
uppfyllt. Regelverk finns, däremot saknas rutiner för uppföljning.
- Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal. Delvis uppfyllt. Kvantitativ
analys visar på en ganska god täckning av ramavtal. Det saknas dock förutsättningar
för att följa upp leverantörstrohet.
- Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är
attesterat av behörig person. Delvis uppfyllt. Attestering av inkomna fakturor har
skett korrekt, men i övrigt noterades flera avvikelser i fakturagranskningen. Vi
noterar att attest har gjorts trots de avvikelser vi noterat i vår verifiering.
- Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och
tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv). Ej uppfyllt. Avtalstrohet mäts inte med
systematik och inte i tillräcklig utsträckning.
- Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens
gemensamma avtal. Ej uppfyllt. Det finns en avsaknad av rutiner för uppföljning och
uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte med systematik.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har varit delaktig i revisionen och är positiv till att
granskningen har gjorts. Revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsen
inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen delas av
förvaltningen. Förvaltningen tar till sig revisorernas rekommendationer.
Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom inköpsprocessen
på Region Gotland. Arbetet omfattar såväl översyn av uppdrag, ledning, arbetssätt
och organisation som samverkan med alla intressenter, såväl externa som interna. En
mycket viktig del av det pågående arbetet är vidareutveckling av den interna
styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I detta ingår också en långsiktig
planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat sex rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
1. Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas upp
samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.
Modell och rutiner för avtalsuppföljning utarbetas och provas sedan en tid tillbaka.
Syftet är att dels få en modell som kan användas konsekvent över hela Region
Gotland dels att effektivisera och säkerställa uppföljning av samtliga avtal.
Uppföljning görs för ett antal avtal idag, dock sker detta inte konsekvent och det
finns varierande rutiner för detta inom Region Gotland. Vidare utvecklas intern
styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som genomförda
inköp.
2. Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.
Inom ramen för pågående projekt, Sänkning av inköpskostnader, samt
utvecklingsarbetet inom upphandlingsstödsenheten identifieras och utarbetas
nyckeltal för att kunna etablera kontinuerlig mätning av leverantörstrohet och
avtalstrohet. Vidare ses systemstöd över samt rutiner för att kunna ha överblick över
avtal i Region Gotland. Detta är en förutsättning för att kunna etablera en fullgod
uppföljning. Vidare utvecklas intern styrning och kontroll för att kontrollera såväl
avtalsuppföljning som genomförda inköp.
3. Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.
Intern styrning och kontroll utvecklas för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp. Se också kommentarer under punkt 1 och 2 ovan.
4. Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis
med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.
Arbetet pågår med vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i
inköpsprocessen enligt ovan. I regionens chefsskola ingår upphandling och inköp
som en del. Arbete pågår också med särskilda utbildningar av behöriga beställare med
direktupphandlingsregler som en del.
5. Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.
En mycket viktig del av det pågående arbetet inom upphandling och inköp i regionen
är vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I
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detta ingår också en långsiktig planering och uppföljning av Region Gotland
inköpsarbete.
6. Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att
rutiner upprättas för detta syfte.
I dagsläget finns inget utvecklat systemstöd. Inför budgetberedningen i höst ingår en
beskrivning av behovet i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan.
Beslutsunderlag

Revisorernas missiv och revisionsrapport, Granskning av inköpsprocessen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
Avdelning Ekonomi, enhet upphandlingsstöd
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen

Granskning av inköpsprocessen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns riktlinjer och rutiner upprättade av vilka det framgår hur upphandling och inköp ska göras. Däremot
framgår inte hur uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras.
Vidare genomförs ingen systematisk uppföljning av regionens gemensamma
avtal eller köptrohet till avtal i övrigt.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:


Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och
när avtal skall följas upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.



Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.



Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.



Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.



Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.



Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att rutiner upprättas för detta syfte.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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4.1.

1

Sammanfattning
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som är finansierade med allmänna medel och
som görs av myndigheter och vissa andra organisationer. I LOU fastställs gränsen för direktupphandling. Endast vid synnerliga skäl får direktupphandling göras överstigande direktupphandlingsgränsen. Avtalstroheten är avgörande för leverantörers förtroende för regionen. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal.
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll
avseende inköpsprocessen. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
kontrollmålen.
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga regler och
rutiner för upphandling och inköp

Delvis uppfyllt
Riktlinjer och rutiner finns upprättade för upphandling och inköp.
Däremot saknas rutiner för uppföljning i upphandlings- och inköpsprocessen.

Inköp görs, i den mån det är möjligt,
genom ramavtal

Delvis uppfyllt
Kvantitativ analys visar på en
ganska god täckning av ramavtal.
Det saknas dock förutsättningar för
att följa upp leverantörstrohet.

Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor
samt är attesterat av behörig person

Delvis uppfyllt
Attestering av inkomna fakturor har
skett korrekt men i övrigt noterades
flera avvikelser i fakturagranskningen. Vi noterar att attest har gjorts
trots de avvikelser vi noterat i vår
verifiering.
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Det finns kontroller som säkerställer
att upphandlade avtal efterlevs,
finns och tillämpas (avser priser,
leveransvillkor osv.)

Ej uppfyllt
Avtalstrohet mäts inte med systematik och inte i tillräcklig utsträckning.

Det finns rutiner för kontinuerlig och
systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal

Ej uppfyllt
Det finns en avsaknad av rutiner för
uppföljning och uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte
med systematik.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som är finansierade med allmänna medel och
som görs av myndigheter och vissa andra organisationer. I LOU fastställs gränsen för direktupphandling. Endast vid synnerliga skäl får direktupphandling göras överstigande direktupphandlingsgränsen. Avtalstroheten är avgörande för leverantörers förtroende för regionen. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning av regionens inköpsprocess kopplat till det centrala inköpssystemet.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma den interna kontrollen in inköpsprocessen.
Revisionsfrågan som ska besvaras i granskningen är om den interna kontrollen avseende inköpsprocessen är tillräcklig.

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt interna styrande och stödjande dokument.

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan och således uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål utformats:


Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp



Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal



Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är attesterat
av behörig person



Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och tillämpas
(avser priser, leveransvillkor osv.)



Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens gemensamma
avtal

1.5.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas utifrån revisionsfråga och kontrollmål. Granskningen omfattar inköp och
avtal som är regionövergripande. Granskningen omfattar regionstyrelsen men stickprov avser hela
regionen.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och registeranalys med stickprov/verifiering. Inom ramen för granskningen har en kartläggning och analytisk granskning av
leverantörstroheten ingått. Som ett led i granskningen har följande personer intervjuats:
- Ekonomidirektör
- Avtalscontroller vid Regionstyrelseförvaltningen
- Upphandlare och f.d. upphandlingschef vid Regionstyrelseförvaltningen
De intervjuade har även givits möjlighet att sakgranska innehållet i föreliggande rapport.
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Relevant lagstiftning
Upphandlingar gjorda av regionen regleras av Lag (LOU 2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) och Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och
entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett
upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och
ömsesidigt erkännande (4 kap. 1-2 §§ LOU).
Direktupphandling
I LOU kapitel 19 återfinns även regler kring när direktupphandling får användas som upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på upphandlingen är
högst 28 % av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § (19 kap. 7 §), den så kallade direktupphandlingsgränsen.
2019 var gränsen 586 907 kronor.
Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form
(19 kap. 4 §). Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar (4 kap. 1-2 §§
LOU).
Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till direktupphandling (Prop. 2001/02:142 s. 99).
Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling (19
kap. 7 § LOU).
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen.
En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna och vid be-räkningen ska
options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret (19 kap. 8 § LOU).
Dokumentation
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut
under upphandlingens samtliga skeden (19 kap. § 30 LOU).
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Iakttagelser och bedömningar
3.1.

Regler och rutiner

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp

3.1.1.

Iakttagelser

Styrande dokument
Regionfullmäktige har antagit en upphandlingspolicy för Region Gotland, senast reviderad 7 september 2015. I upphandlingspolicyn framgår att all upphandling av regionen ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn över regionens inköp
och har ansvar för de regionövergripande ramavtalen. Regionstyrelsen ansvarar för upphandling
avser hela regionens behov, samordnad upphandling och upphandling av ramavtal.
Övriga nämnder ansvarar för och beslutar om upphandling som endast berör nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde.
Regionstyrelsen har upprättat riktlinjer för upphandlingsverksamheten, “Riktlinjer utifrån Region
Gotlands upphandlingspolicy”, senast reviderade 18 juni 2015. Riktlinjerna anger att det centrala
upphandlingsstödet ska bevaka behov av upphandling. Det centrala upphandlingsstödet ansvarar
även för att utveckla upphandlingsprocessen samt att informera och utbilda internt och externt
inom upphandlingsområdet.
Det ligger på ekonomidirektör, i egenskap av strategiskt ansvarig för upphandlings-frågor, att följa
utvecklingen på lagstiftningsområdet och vid behov initiera förändringar av upphandlingsriktlinjerna
och upphandlingspolicyn.
Av delegationsordningen framgår vem som får teckna avtal och vem som har rätt att göra inköp.
Upphandlingschef har rätt att teckna regionövergripande ramavtal genom vidaredelegation från
ekonomidirektör. Chef eller budgetansvarig bestämmer, enligt delegationsordning, vem som får
göra avrop (inköp) i verksamheten.
Det har dock fattats ett principbeslut av koncernledningsgruppen 2015-10-15 som innebär att möjligheten att göra avrop (inköp) på sikt ska göras av färre behöriga beställare.
Rutiner
Inom ramen för granskning har vi tagit del av dokument rörande upphandlingsprocessen däribland
processbeskrivningar, tidplan, blankett för beställning av upphandling.
Dessutom har vi tagit del av rutinbeskrivningar som finns tillgängliga via regionens intranät som
bl.a. behandlar beslutattestantens ansvar, beställning/inköp, direktupphandling och leverantörsbedömning. Dokumenten bedömer vi vara ändamålsenliga och bör kunna fungera som stöd i upphandlings-/inköpsarbetet.
Däremot finns det endast knapphändig information kring uppföljning av upprättade avtal i de rutinbeskrivningar vi har tagit del av. Vi har heller inte tagit del av dokumenterade rutinbeskrivningar
gällande mätning/uppföljning av leverantörstrohet/avtalstrohet. Detta trots att uppföljning och ökad
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avtalstrohet anges som viktiga områden i upphandlingsriktlinjerna. (Uppföljning behandlas närmare
under andra kontrollmål.)
Intervjuer
Upphandlingsprocessen beskrivs i intervju vara tydlig. Förutom rutiner och stöd på intranätet uppges det även finnas rutiner upprättade av förvaltningarna, t.ex. teknikförvaltningen. I intervju framförs att riktlinjer är förankrade i organisationen. Detta säkerställs genom information på intranätet
samt utbildningar till bl.a. nytillsatta chefer. Vi har tagit del av utbildningsmaterial från sådana utbildningstillfällen.
Respektive förvaltning upprätta en upphandlingsplan. Det är respektive förvaltnings inköpssamordnare som ansvarar för att förmedla upphandlingsplanen som sammanställs till Region Gotland
upphandlingsplan. Upphandlingsplanerna ska upprättas för minst tre år framåt i tiden. Vi har tagit
del av regionens samlade upphandlingsplan för åren 2019-2021.
I intervju framkommer att det pågår ett arbete för att samtliga anställda på regionen som har rätt att
göra avrop ska ha genomfört en utbildning som det centrala upphandlingsstödet håller i.
Det har upprättats ett upphandlingsråd med en inköpssamordnare från varje förvaltning som leds
av central upphandlingschef. I rådet behandlas upphandlingsplaner och diskussion förs även kring
spendanalyser (inköps- och leverantörsmönster), leverantörstrohet (att inköp görs genom upprättade ramavtal i den mån det är möjligt), avtalstrohet (att köpa avtalade produkter från avtalsleverantören), förändring i lagstiftning etc.
Upphandlingskompetensen uppges se olika ut på olika förvaltningar med mer specialiserade upphandlingsansvariga på hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt teknikförvaltningen. Regionen har
även upphandlat konsulter som stöd med upphandlingsarbetet. Samordning beskrivs dock generellt som en utmaning i intervju.

3.1.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Det finns en antagen upphandlingspolicy och antagna upphandlingsriktlinjer som i generella termer anger hur upphandlingsarbetet i regionen ska ske. Det finns även dokumenterade rutinbeskrivningar på intranätet för flertalet moment i upphandlingsprocessen.



Det genomförs utbildningsinsatser för såväl chefer som tjänstemän som har rätt att göra
avrop från gällande avtal. Dessutom har ett samordnande organ, upphandlingsrådet, inrättats i syftet att bland annat koordinera behov. Det finns även treårig regionövergripande
upphandlingsplan för åren 2019-2021.



Däremot finns det knapphändig information i riktlinjer och rutinbeskrivningar hur upprättade
avtal ska följas upp samt hur leverantörstrohet ska säkerställas.

3.2.

Inköp genom ramavtal

Kontrollmål: Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal

3.2.1.

Iakttagelser

Styrande dokument
Upphandlingspolicyn föreskriver att ramavtal alltid ska tecknas för varor och tjänster som nyttjas
regelbundet och att det finns en skyldighet att följa gällande ramavtal. Direktupphandling får endast
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ske då inget ramavtal är tecknat och ska ske enligt gällande regler samt att det för varje nämnd
ska vara tydligt angivet hur och av vem som ska utföra direktupphandling.
Dataanalys
Den kvantitativa analysen visar på följande inköpsmönster i form av omsättning och leverantör i
regionen:
Tabell 1: Inköpsmönster Region Gotland 2019-01-01 - 2019-08-31
Inköpsvolym 2019 per
sista augusti
>5 000 000

Antal
leverantörer

Andel,
procent ( %)

Mnkr
intervallet

Andel,
procent (%)

75

1,9%

1 468

67,2%

1 000 001-5 000 000

193

5,0%

411

18,8%

500 001-1 000 000

156

4,0%

109

5,0%

100 001-500 000

636

16,5%

143

6,5%

50 001-100 000

373

9,7%

27

1,2%

<50 000

2 422

62,8%

28

1,3%

Summa

3 855

100%

2 186

100%

* I volymspannet under 50 000 ingår utbetalningar till mottagare som inte bör betraktas som leverantörer,
exempelvis privatpersoner. Den relativt stora andelen bör ses i ljuset av detta.

I tabellen ovan går att utläsa att av totala inköp består ca 9% av inköp på en summa per leverantör
under 500 tkr. Detta är i linje med övriga regioner och kommuner vi har jämfört med. Regionen
sticker därmed inte ut mot andra regioner när det gäller andelen “småinköp”.
Genom registeranalys mellan erhållna leverantörsfakturor under perioden 1 januari 2019 till och
med 31 augusti 2019 och avtalsdatabasen kan man få en uppfattning om i vilken grad det finns
ramavtal för regionens inköp.
I vår registeranalys identifierades 204 leverantörer som regionen handlat av, men där avtal inte
återfanns i avtalsdatabasen. Inköpen motsvarar ett belopp om 687,3 mnkr. Att avtal saknades i
avtalsdatabasen förklaras av att det bland annat kan röra sig om inköp via avtal med leverantörer
som upphandlats av SKR som inte finns i avtalsdatabasen. Den främsta förklaringen till diskrepansen anges dock vara de nämndspecifika avtalen som inte registrerats i avtalsdatabasen. Detta
trots att det av upphandlingsriktlinjerna framgår att avtalsdatabasen ska inkludera regionens samtliga avtal. Detta medför i sin tur att en registeranalys ger en missvisande bild.
Intervjuer
I intervju uttrycks att regionen tydligt förmedlar att ramavtal ska följas. Utbildningar sker av chefer
och det pågår utbildning för alla anställda som har rätt att göra avrop. Det upplevs enklare att hitta
avtal än tidigare efter implementering av det nya intranätet.
Ansvaret att tillse följsamhet till gällande avtal ligger på avtalsansvarig enligt intervju. Avtalscontroller på det centrala upphandlingsstödet går även igenom aggregerad statistik via systemverktyg
rörande t.ex. fakturaflöde, inköpsvolymer och leverantörer. Dock uppges inte leverantörstrohet
mätas systematiskt och dokumenteras. I nuläget kan inte leverantörstroheten mätas på ett tillförlitligt sätt enligt intervjuuppgift. Detta beror på att inte alla avtal finns i avtalskatalogen och att ändamålsenligt systemstöd inte är implementerat.
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Det framförs i intervju att det är förvaltningarnas ansvar att inköp sker på rätt sätt och att de i varierande grad använder sig av det centrala upphandlingsstödet i detta arbete.
Avtalsdatabasen innehåller inte nämndspecifika ramavtal trots att det anges i upphandlingsriktlinjerna att avtalsdatabasen ska inkludera regionens samtliga avtal. I dagsläget fungerar inte heller
avtalsdatabasen ändamålsenligt när det gäller att uppsöka information kring avtal inom olika områden enligt uppgift i intervju. Det pågår ett arbete med att införa ett e-handelssystem som i dagsläget endast finns implementerat för områdena läkemedel och livsmedel. Det finns även i dagsläget möjlighet att beställa digitalt via intranätet gällande varuförsörjning (kontorsmaterial, städmaterial etc.) och hjälpmedel. Systemet för digital beställning för varuförsörjning upplevs dock vara
komplicerat och omodernt. Det uppges att när arbetet är klart kommer det gå att mäta leverantörstrohet per inköpskategori. Arbetet syftar även till att upphandlingsarbetet ska bedrivas med bättre
framförhållning och uppnå bättre synergieffekter i processen. I nuläget är planen att inköpen ska
vara indelade i 16 kategorier.

3.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Andelen småinköp i regionen motsvarar genomsnittet för andra regioner och kommuner
som vi har jämfört med. Detta indikerar att regionen har en genomsnittlig täckning av ramavtal som täcker verksamhetens behov. Vidare har vi tidigare noterat att regionen har upprättat ett upphandlingsråd för att koordinera behov och föra diskussion i upphandlingsärenden mellan förvaltningar vilket är positivt.



Däremot konstaterar vi att det finns en risk att ramavtal inte följs eftersom det inte finns en
heltäckande avtalsdatabas och att ändamålsenligt systemstöd saknas. Leverantörstrohet
mäts inte systematiskt.

3.3.

Avtal, villkor och korrekt attest

Kontrollmål: Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är attesterat av behörig person.

3.3.1.

Iakttagelser

Ett stickprov på tio fakturor från tio olika leverantörer från perioden 1 januari 2019 till och med 31
augusti 2019 har granskats. Vi har verifierat huruvida det fanns ett giltigt avtal, om prisuppgifter i
faktura stämmer mot bestämmelser om prisuppgifter i gällande avtal, om inköp gjorts korrekt bl.a.
avseende avrop, samt om attestering1 av inkommen faktura skett i enlighet med gällande delegationsordning och attestförteckning. Resultat visas i tabell på nästa sida.

Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Innan fakturan bokförs som en kostnad och läggs in för
betalning ska den granskas, och därefter attesteras, vilket innebär att den godkänns. Om någonting är felaktigt på fakturan
ska den inte attesteras. Av regionens attestreglemente (KF fr.o.m. 2006-01-01) framgår bl.a. att kontroll av prestation och
1
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Tabell 2: Fakturagranskning, 1 januari till 31 augusti 2019.

Faktura3

Giltigt avtal

Korrekt pris4

Korrekt
inköp5

Korrekt
attest

1

A

Ja

Ja

Ja

Ja

2

B

Ja

Ja

Ja

Ja

3

C

Ja

Nej

Ja

Ja

4

D

Nej

Nej

Nej

Ja

5

E

Nej

Nej

Nej

6

F

Ja

Ja

Ja

Ja

7

G

Ja

Ja

Ja

Ja

8

H

Makulerad

Makulerad

Makulerad

Makulerad

9

I

Ja

Ja

Ja

Ja

10

J

Ja

Nej

Ja

Ja

70%

50%

70%

100%

Leverantörsnr.2

Andel korrekt (%)

Ja

Inom ramen för fakturagranskningen har vi tagit del av giltiga avtal för sju av 10 fakturor. En av
fakturorna har makulerats. Övriga två fakturor avser direktupphandling. Den ena av dessa överstiger 100 tkr men erforderlig dokumentation har inte upprättats vilket är ett lagstadgat krav.
För de sju återstående avtalen kunde prisuppgifter i faktura verifieras i fem fall. För två av fakturorna kunde således inte pris som anges på faktura härledas till avtal och tillhörande prisbilaga.
Kontrollen att beslutsattestanter för fakturorna överensstämde med gällande delegationsordning
och attestförteckning genomfördes utan anmärkning.

3.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande i genomfört stickprov:


Attestering av de granskade fakturorna har skett i enlighet med gällande delegationsordning och attestförteckning.



Hälften av de granskade fakturorna verifierades utan anmärkning avseende giltiga avtal
och följsamhet till dessa.



Avvikelser har noterats (omfattning framgår av tabellen ovan) i vårt stickprov och inkluderar:
- lagstadgad dokumentationsplikt vid direktupphandling
- härledning av prisuppgifter till gällande avtal

2 De olika leverantörerna anges med unik siffra.
3 Respektive faktura anges med unik bokstav.
4 Avser om prisuppgifter i faktura går att härleda till bestämmelser om prisuppgifter i gällande avtal.
5
Avser om avropsförfarande/inköp har gjorts i enlighet med avtal.
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3.4.

Kontroll av avtals efterlevnad

Kontrollmål: Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv.).

3.4.1.

Iakttagelser

Styrande dokument och rutiner
Det finns inget krav på specifika kontroller som ska utföras i rutinbeskrivningar vi har granskat. Det
är det centrala upphandlingsstödet som är ansvarig för att kontroller finns som säkerställer följsamhet till de regionövergripande avtalen enligt styrande dokument. I upphandlingsriktlinjerna
anges att upphandlingsstödet ska utveckla uppföljning och utvärdering av inköp och upphandlingar
som görs med målet att öka avtalstroheten. Det saknas dock rutin för hur avtalstrohet ska kontrolleras och mätningar av avtalstrohet dokumenteras inte.
I internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 inkluderades tre kontrollmoment gällande upphandling
- avtalstrohet, direktupphandling och prisjusteringar. Uppföljningen av utförda kontrollmoment 2018
visade inte positiva resultat för området. Som exempel kan nämnas att kontrollen av avtalstrohet
som utfördes på det gällande ramavtalet för möbler visade att 45% av stickprovet på 100 fakturor
avsåg leverantörer utanför ramavtalet. I regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 har antalet
kontrollmoment för området upphandling minskat till att endast innehålla ett kontrollmoment gällande avtalstrohet med samma kontrollfrekvens som för 2018, dvs en kontroll årligen.
Det pågår ett arbete med att förbättra uppföljningsprocessen för avtal i regionen. Vi har tagit del av
arbetsmaterial som beskriver ett förslag på plan med olika moment för att säkerställa att regionen
köper rätt vara/tjänst hos rätt leverantör enligt de villkor som finns i avtalet.
Intervjuer
Prioritet har varit att upprättade avtal finns för regionens behov och i mindre utsträckning kontroll
av befintliga avtal enligt intervjuuppgifter. Det uppges framförallt vara en resursfråga. I intervju
framförs att det finns rutin för hur avvikelser ska hanteras och i värsta fall sägas upp. Om avvikelser uppmärksammas kontaktas avtalsansvarig. Däremot uppges rutiner divergera och att systematiskt arbete med kontroller av avtalstrohet vara ett förbättringsområde.
I termer av automatiska kontroller bevakas avtalstider genom uppgifter som hämtas från upphandlingsverktyget Visma Tendsign. I upphandlingssystemet kan bevakning sättas som flaggar för när
avtal är på väg att löpa ut eller ska förlängas. Vi har tagit del av skärmbild som visar hur avtalstider
följs. Det finns även en Excel-fil som administreras av upphandlingsenheten som används för syftet.
Centralt görs stickprov endast i begränsad utsträckning. Det är primärt kontroller som anges i internkontrollplan som utförs. Det framgår i intervju att befintligt systemstöd inte är helt ändamålsenligt. Det finns behov av att arbeta mer systematiskt med avtalsföljsamhet och införandet av ehandelsportal uppges vara nödvändigt.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Kontroller för att säkerställa avtalstrohet sker inte med systematik.



Riktlinjer och rutiner innehåller inte uppgifter om kontroller för avtalsföljsamhet.
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Avtalstrohet är inkluderat som kontrollmoment i regionstyrelsens internkontrollplan för
2019 men kontrollen på området har inte utökats trots att uppföljningen visade på stora
brister i uppföljningen av regionstyrelsens internkontrollplan för 2018.



Avtalstider kan visserligen bevakas genom upphandlingsverktyg men i intervju uppges att
kontroll av avtalstrohet i övrigt försvåras av ett bristande systemstöd.

3.5.

Rutiner för uppföljning

Kontrollmål: Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal

3.5.1.

Iakttagelser

Styrande dokument och rutiner
Uppföljning beskrivs som en central del i styrning av anskaffningsprocessen i riktlinjerna. Det är det
centrala upphandlingsstödet som ansvarar för att uppföljning av regionövergripande avtal. Det
anges inte mer specifikt kring hur uppföljning ska ske. I rutinbeskrivning på intranätet anges endast
som rekommendation att uppföljning sker av att produkter levererats till rätt pris, i rätt antal och av
rätt leverantör. Vi har tagit del av arbetsmaterial som beskriver en uttänkt process för hur avvikelser gällande avvikelser för leverantörers villkorsefterlevnad gradvis ska hanteras.
Intervjuer
Ansvaret för avtalsuppföljning ligger på den som är avtalsansvarig enligt intervjuuppgift. Avtalsuppföljning uppges i första hand ske genom vad som regleras i avtalen enligt kravspecifikation. I vissa
fall sker det genom att exempelvis löpande träffa leverantör, att begära in statistik eller föra dialog
med verksamheten. I andra fall görs ingen uppföljning. Uppföljning som görs utförs inte med
systemstöd. Inga generella riktlinjer uppges finnas hur uppföljning av avtal ska ske. Enligt uppgift
görs inte heller undersökningar hur verksamheterna upplever de regiongemensamma avtalen och
det centrala upphandlingsstödets arbete. Det framförs i intervju att det troligtvis fortfarande sker en
del felaktigheter när det gäller direktupphandlingsförfarande, t.ex. gällande dokumentationsplikten.
Sedan 1 januari 2018 bedrivs ett arbete på regionstyrelseförvaltningen för att införa kategoristyrning med målet att även underlätta avtalsuppföljning. Det pågår även testkörning av en modul i
Visma som fungerar som systemstöd för avtalsvård i vilken t.ex. leverantörer skulle kunna lägga in
sin statistik.

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


De styrande dokumenten har påfallande svaga skrivningar om uppföljning av avtal. Uppgifter om uppföljning saknas även i de rutinbeskrivningar som finns tillgängliga på regionens
intranät.



De regiongemensamma avtalen följs inte upp systematiskt.
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Revisionell bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll
avseende inköpsprocessen. Riktlinjer och rutiner finns men fokus ligger i huvudsak på processen
fram till dess att avtal har upprättats men det saknas rutiner för uppföljning av avtal och köptrohet.
Uppföljning av avtal och mätningar av leverantörstrohet/avtalstrohet görs inte med systematik. Det
saknas även systemstöd för att underlätta en adekvat kontroll och uppföljning. Vi noterar emellertid
att det pågår ett arbete för att förbättra dessa processer.

4.1.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:


Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.



Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.



Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.



Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.



Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.



Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser
och att rutiner upprättas för detta syfte.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga regler och
rutiner för upphandling och inköp

Delvis uppfyllt
Riktlinjer och rutiner finns upprättade
för upphandling och inköp. Däremot
saknas rutiner för uppföljning i upphandlings- och inköpsprocessen.

Inköp görs, i den mån det är möjligt,
genom ramavtal

Delvis uppfyllt
Kvantitativ analys visar på en
ganska god täckning av ramavtal.
Det saknas dock förutsättningar för
att följa upp leverantörstrohet.

Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor
samt är attesterat av behörig person

Delvis uppfyllt
Attest av inkomna fakturor har skett
korrekt men i övrigt noterades flera
avvikelser i fakturagranskningen. Vi
noterar att attest har gjorts trots de
avvikelser vi noterat i vår verifiering.

Det finns kontroller som säkerställer
att upphandlade avtal efterlevs, finns
och tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv.)

Ej uppfyllt
Avtalstrohet mäts inte med systematik och inte i tillräcklig utsträckning.

Det finns rutiner för kontinuerlig och
systematisk uppföljning av regionens
gemensamma avtal

Ej uppfyllt
Det finns en avsaknad av rutiner för
uppföljning och uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte med
systematik.
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2020-03-24

Carin Hultgren
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på
uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 4 juni 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 165

Revisionsrapport. Granskning av inköpsprocessen

RS 2020/653

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen lämnar nedanstående svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att regionstyrelsen inte i alla
delar har en tillräcklig kontroll. Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns
riktlinjer och rutiner upprättade, men att dessa inte i tillräcklig utsträckning berör hur
uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras. Det genomförs inte
heller systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal eller köptrohet till
avtal i övrigt.
Regionstyrelseförvaltningen har varit delaktig i revisionen och är positiv till att
granskningen har gjorts. Revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsen
inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen delas av
förvaltningen. Förvaltningen tar till sig revisorernas rekommendationer.
Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom inköpsprocessen
på Region Gotland. Arbetet omfattar såväl översyn av uppdrag, ledning, arbetssätt
och organisation som samverkan med alla intressenter, såväl externa som interna. En
mycket viktig del av det pågående arbetet är vidareutveckling av den interna
styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I detta ingår också en långsiktig
planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat sex rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
1. Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas
upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.
Modell och rutiner för avtalsuppföljning utarbetas och provas sedan en tid tillbaka.
Syftet är att dels få en modell som kan användas konsekvent över hela Region
Gotland dels att effektivisera och säkerställa uppföljning av samtliga avtal.
Uppföljning görs för ett antal avtal idag, dock sker detta inte konsekvent och det
finns varierande rutiner för detta inom Region Gotland. Vidare utvecklas intern
styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som genomförda
inköp.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 165 forts
RS 2020/653

2. Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.
Inom ramen för pågående projekt, Sänkning av inköpskostnader, samt utvecklingsarbetet inom upphandlingsstödsenheten identifieras och utarbetas nyckeltal för att
kunna etablera kontinuerlig mätning av leverantörstrohet och avtalstrohet. Vidare ses
systemstöd över samt rutiner för att kunna ha överblick över avtal i Region Gotland.
Detta är en förutsättning för att kunna etablera en fullgod uppföljning. Vidare
utvecklas intern styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp.
3. Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.
Intern styrning och kontroll utvecklas för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp. Se också kommentarer under punkt 1 och 2 ovan.
4. Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis
med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.
Arbetet pågår med vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i
inköpsprocessen enligt ovan. I regionens chefskola ingår upphandling och inköp som
en del. Arbete pågår också med särskilda utbildningar av behöriga beställare med
direktupphandlingsregler som en del.
5. Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.
En mycket viktig del av det pågående arbetet inom upphandling och inköp i regionen
är vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I
detta ingår också en långsiktig planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
6. Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att
rutiner upprättas för detta syfte.
I dagsläget finns inget utvecklat systemstöd. Inför budgetberedningen i höst ingår en
beskrivning av behovet i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/773
19 maj 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på
Korpen.

Ärendebeskrivning

Vid uppdaterade beräkningar i Kostutredning 2019 (RS 2019/562) förslogs att en
utredning av Korpens Café och restaurangs framtid skulle genomföras av
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso-sjukvårdsförvaltningen.
Regionfullmäktige godkände rapporten och en utredning av Korpens café och
restaurangs framtid har nu genomförts av berörda förvaltningar.
Korpens café och restaurang, som omsluter ca 2 miljoner kronor, har drivits i många
år. Dagens ca 100 portioner serveras i dag till besökare och personal.
Kökslokalen vid Korpens café och restaurang visar i dag stora brister i bland annat
underhåll och utrustning och investeringsbehov har beräknats till upp mot 2 miljoner
kronor vilket skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 200tkr per år.
Regionstyrelseförvaltningen måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020
hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har
genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete
med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt
sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya
kostnadssänkningar är tydliga.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten
skulle innebära en försämrad service till besökare och anställda men ställer sig under
rådande omständigheter bakom förslaget till avveckling av verksamheten. Det finns
behov av lokaler på Korpenområdet och en gemensam bedömning är att den yta
som frigörs kan användas till andra regionala verksamheter.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör den samlade bedömningen att Korpens café och
restaurang bör avvecklas. Bedömningen görs utifrån följande aspekter:
1 (2)

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 2020/773

-

Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har
i uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag

-

Kökslokalerna vid Korpens café och restaurang kräver stora investeringar
som över tid skulle innebära ökade hyreskostnader.

-

Övriga förvaltningar som i dag driver verksamhet på området uttrycker ett
behov av att nyttja den lokalyta som frigörs.

Om lokalbehovet förändras kan en möjlighet finnas för annan aktör att bedriva
caféverksamheten vidare. I så fall måste en upphandling ske.

Beslutsunderlag

-

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/773
11 juni 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang, kompletterande underlag
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på
Korpen.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen fick 2019 (2019/562), tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid.
Den genomförda utredningen visar att verksamheten i dag, i praktiken, går med
underskott och att ett ökat underskott är att vänta med anledning av de
investeringsbehov som krävs i lokalerna. Med detta som grund lades vid
regionstyrelsens arbetsutskott 3juni förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen
fick av arbetsuppskottet 3juni i uppdrag att till regionstyrelsens möte 17juni
komplettera ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för
Region Gotland.
Sammanfattning

Tidigare och nytillkomna underlag visar att måltidsverksamheten vid Korpen framåt
inte kan bedrivas på marginalen.
Reellt underskott 2019*

78 tkr

Ökade hyreskostnader till följd av
investeringsbehov

100-200 tkr

Framtida underskott totalt

178-278 tkr/år

*Redovisat resultat plus 22tkr minus felbokförda personalkostnader om ca 100tkr
Kompletterande underlag och förtydliganden

-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer som tidigare att en nedläggning
av verksamheten skulle innebära en försämrad service till besökare och
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anställda men accepterar förändringen med hänsyn till Region Gotlands
behov av att hushålla med resurser.
-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att flera av deras verksamheter i
dag har trånga lokaler och att den lokal i vilken Korpens café och restaurang
ligger i skulle kunna nyttjas till andra verksamheter inom sjukvården. Vilken
verksamhet det skulle vara kan hälso- och sjukvårdsförvaltningen i dagsläget
inte svara på då en utredning tillsammans med socialförvaltningen pågår
kring hur ett framtida Korpen kan komma att se ut. Om lokalerna där cafét
ligger blir tomställda menar hälso- och sjukvårdsförvaltningen att dessa
lokaler blir en del av utredningen.

-

Frågan ställdes hösten 2019 till socialförvaltningen kring deras behov av
verksamheten. Återkoppling efter att frågan lyfts i förvaltningens
ledningsgrupp kom i början av 2020 där förvaltningen menar att dom
uppskattar att serveringen finns men att den inte är en nödvändighet för
deras verksamhet

-

Investeringsbehovet har tidigare bedömts uppgå till upp mot 2 miljoner
kronor. Kostnaderna är baserade på uppdaterade beräkningar framtagna av
teknikförvaltningen i samråd med regionstyrelseförvaltningen (Kostutredning
uppdaterade beräkningar (2019/561) där en schablon om 24tkr/m2 för
upprustning av mottagningskök användes. Behovet av renovering av lokalen
har i juni 2020 stämts av så väl internt regionstyrelseförvaltningen som med
teknikförvaltningen och med extern konsult. Bedömning gjord i juni 2020 av
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen är att det främst är
ytskikt samt en ombyggnation av serveringslinjen som är prioriterat och att
inga ytterligare kostnader kopplat till ventilation och el krävs varför
investeringsbehovet kanske kan hållas inom en budget om 1 miljon. Extern
konsult gör bedömningen att investeringsbehovet uppgår till ca 2 miljoner.

-

Arbetsplatsen upplevs i dagsläget som otrygg. Två (2) ärenden har
registrerade i RiTiSk (2018 och 2019) där personal har blivit utsatt för
trakasserier och vid ett av tillfällena även polisanmält ärendet. Vidtagna
åtgärder är kontakt med Securitas angående hjälp med framtida avhysning av
gäster som är hotfulla. Även hälso-och sjukvårdsförvaltningen vittnar om en
otrygg arbetsplats. En utökning av bemanning till två personer på plats
samtidigt i serveringen skulle innebära en ökad trygghetskänsla men även en
ökad kostnad.

-

Om en konkurrensutsättning av verksamheten skulle förespråkas så föreslås
denna genomföras av teknikförvaltningen.

Bedömning

Tidigare underlag tillsammans med nytillkommen information visar att
måltidsverksamheten vid Korpens café och restaurang inte kan hanteras på
marginalen, kräver investeringar som ytterligare kommer att öka underskottet, i
dagsläget är en arbetsmiljömässigt tveksam arbetsplats samt att lokalerna önskas
nyttjas till annan verksamhet. Då förvaltningarna inom Region Gotland har i uppdrag
att sänka kostnader samtidigt som måltidsverksamheten inom Region Gotland
tidigare bedömts vara hög görs den samlade bedömningen att verksamheten bör
avvecklas.
Beslutsunderlag

-

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 166

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr,
Korpens café och restaurang

RS 2020/773

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Vid uppdaterade beräkningar i Kostutredning 2019 (RS 2019/562) förslogs att en
utredning av Korpens Café och restaurangs framtid skulle genomföras av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso-sjukvårdsförvaltningen. Regionfullmäktige godkände rapporten och en utredning av Korpens café och restaurangs
framtid har nu genomförts av berörda förvaltningar.
Korpens café och restaurang, som omsluter ca 2 miljoner kronor, har drivits i många
år. Dagens ca 100 portioner serveras i dag till besökare och personal. Kökslokalen
vid Korpens café och restaurang visar i dag stora brister i bland annat underhåll och
utrustning och investeringsbehov har beräknats till upp mot 2 miljoner kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 200tkr per år. Regionstyrelseförvaltningen måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020 hanterat ett
besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har genomförts genom
förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider
till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten skulle
innebära en försämrad service till besökare och anställda men ställer sig under
rådande omständigheter bakom förslaget till avveckling av verksamheten. Det finns
behov av lokaler på Korpenområdet och en gemensam bedömning är att den yta
som frigörs kan användas till andra regionala verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen gör den samlade bedömningen att Korpens café och
restaurang bör avvecklas. Bedömningen görs utifrån följande aspekter:
Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har i
uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag
Kökslokalerna vid Korpens café och restaurang kräver stora investeringar som över
tid skulle innebära ökade hyreskostnader.
forts
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Övriga förvaltningar som i dag driver verksamhet på området uttrycker ett behov av
att nyttja den lokalyta som frigörs. Om lokalbehovet förändras kan en möjlighet
finnas för annan aktör att bedriva caféverksamheten vidare. I så fall måste en
upphandling ske.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär komplettering i ärendet och det överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/772
19 maj 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten vid
Gråbo seniorboende.

Sammanfattning

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende, som omsluter ca 1 miljon kronor,
har drivits i många år och har tidigare varit viktig bland annat för boende i huset som
innehaft äldre biståndsbeslut för särskilt boende. I dag finns endast två brukare med
biståndsbeslut boende i huset varför dagens restaurang, med ca 60 portioner, i
huvudsak vänder sig till privatpersoner.
Kökslokalen vid Gråbo seniorboende visar i dag stora brister i bland annat köksytor
och utrustning och investeringsbehov har beräknats till cirka 1 miljon kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 100tkr per år. Lokalerna ägs inte av
Region Gotland vilket försvårar investeringar. En avstämning med hyresvärden,
Gotlandshem, visar att de inte planerar att göra några förändringar eller satsningar på
trygghetsboende i området. Hyreskontraktet löper för Region Gotland ut per den 31
mars 2022.
Enligt beslut i regionstyrelsen 2014 (RS 2014/697) fick serveringsverksamheten vid
Gråbo seniorboende fortsätta att bedrivas under förutsättning att den är en
marginalverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020
hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har
genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete
med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt
sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya
kostnadssänkningar är tydliga.
En nedläggning av serveringen skulle kunna leda till en ökning av biståndsbeslut
bland de äldre boende på Gråbo seniorboende. I en riskbedömning genomförd vid
socialförvaltningen 2018 uppskattades behoven öka i den omfattning att kostnaderna
inom hemtjänsten skulle bli större än den kostnad som det skulle innebära att ha kvar
serveringen. Dialog kring riskerna vid nedläggning och kring ekonomiska lösningar
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har därför löpande över tid förts mellan regionstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen. I dag ser inte socialförvaltningens möjlighet att betala den
merkostnad om cirka 300tkr per år som uppstår för att ha verksamheten kvar.
Om verksamheten läggs ner kommer regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet
fortsättningsvis att via tjänsten matdistribution till ordinärt boende erbjuda måltider
till de brukare som är berättigade till det, det vill säga brukare med behov av
specialkost.
Möjligheter för andra verksamheter, internt Region Gotland alternativt extern aktör,
att driva någon typ av café eller måltidsverksamhet kan vara möjligt. I så fall måste en
upphandling ske.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att måltidsverksamheten på Gråbo
seniorboende inte längre kan hanteras på marginalen. Serveringen bedöms inte heller
att vara en del av Region Gotlands huvuduppdrag. Den samlade bedömningen är att
serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende bör avvecklas. Bedömningen görs
utifrån följande aspekter:.
-

Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har
i uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag

-

Kökslokalerna på Gråbo kräver stora investeringar som över tid skulle
innebära ökade hyreskostnader.

-

De brukare som är berättigade måltider från Region Gotland kommer även
fortsättningsvis att erbjudas detta

Socialförvaltningen ser inte möjlighet att betala aktuell merkostnad som uppstår för
verksamheten.
Beslutsunderlag

-

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/773
11 juni 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende, kompletterande
information
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på
Gråbo seniorboende.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen, numera regionstyrelseförvaltningen, har i uppdrag att bedriva
serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende under förutsättning att den är en
marginalverksamhet (2014/697). En utvärdering visar att verksamheten i dag inte är
en marginalverksamhet varför förslag till beslut som redovisades vid regionstyrelsens
arbetsutskott 3 juni var att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att avveckla
verksamheten. Regionstyrelseförvaltningen fick av arbetsuppskottet i uppdrag att till
regionstyrelsens möte 17 juni komplettera ärendet med vissa tydliggöranden samt
den totala besparingen för Region Gotland.
Sammanfattning

Tidigare och nytillkomna underlag visar att måltidsverksamheten vid Gråbo
seniorboende inte längre kan bedrivas på marginalen.
Redovisat underskott 2019

200 tkr

Ökat bemanningsbehov

25 tkr

Ökade hyreskostnader till följd av
investeringsbehov

150 tkr

Framtida underskott totalt

375 tkr /år

Kompletterande underlag och förtydliganden

-

Socialförvaltningen bedömer att den eventuella kostnadsökning, i form av
biståndsbeslut för insatsen måltidsstöd och handel, kommer att kunna
hanteras inom ram.
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-

Socialförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten kan
påverka den sociala tillvaron för äldre i området men accepterar förändringen
med hänsyn till Region Gotlands behov av att hushålla med resurser.

-

Investeringsbehovet har tidigare bedömts uppgå till ca1 miljoner kronor.
Dessa investeringsbehov är baserade på uppdaterade beräkningar framtagna
av teknikförvaltningen i samråd med regionstyrelseförvaltningen
(Kostutredning uppdaterade beräkningar (2019/561) där en schablon om
24tkr/m2 för upprustning av serveringskök användes. Behovet av renovering
av lokalen har i juni 2020 stämts av så väl internt regionstyrelseförvaltningen
som med teknikförvaltningen och med extern konsult. Den bedömning som
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med teknikförvaltningen gör är att
det finns ett behov av utbyte av utrustning, åtgärda ytskikt, en ombyggnation
av serveringslinjen, upprätta omklädningsrum, en åtgärd för att kunna låsa
köket, upprustning av diskrummet samt att möjliggöra förvaring närmre
köket (ligger i dag i källarvåningen). Den samlade bedömningen är i dag, juni
2020, att investeringsbehovet är större än tidigare bedömningar och nu kan
landa på upp mot 1,5 miljoner.

-

Vid en eventuell avveckling av serveringen vid Gråbo seniorboende kommer
det interna avtalet regionstyrelseförvaltningen har med teknikförvaltningen
att sägas upp (uppsägning senast 30 mars 2021 för hyresbefrielse fr.o.m.
1januari 2022). En omförhandling med extern hyresvärd skulle, utifrån
teknikförvaltningens tidigare erfarenhet, innebära en sänkt hyreskostnad
motsvarande den minskade ytan.

-

Om en konkurrensutsättning av verksamheten skulle förespråkas så föreslås
denna genomföras av teknikförvaltningen.

Bedömning

Tidigare underlag tillsammans med nytillkommen information visar att
måltidsverksamheten vid Gråbo seniorboende inte längre kan hanteras på marginalen
och att underskottet framåt kommer att öka varför den samlade bedömningen görs
att måltidsverksamheten vid Gråbo seniorboende bör avvecklas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget
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Regiondirektör
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Socialnämnden

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 167

Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende

RS 2020/772

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende, som omsluter ca 1 miljon kronor,
har drivits i många år och har tidigare varit viktig bland annat för boende i huset som
innehaft äldre biståndsbeslut för särskilt boende. I dag finns endast två brukare med
biståndsbeslut boende i huset varför dagens restaurang, med ca 60 portioner, i
huvudsak vänder sig till privatpersoner.
Kökslokalen vid Gråbo seniorboende visar i dag stora brister i bland annat köksytor
och utrustning och investeringsbehov har beräknats till cirka 1 miljon kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 100tkr per år. Lokalerna ägs inte av
Region Gotland vilket försvårar investeringar. En avstämning med hyresvärden,
Gotlandshem, visar att de inte planerar att göra några förändringar eller satsningar på
trygghetsboende i området. Hyreskontraktet löper för Region Gotland ut per den
3 mars 2022.
Enligt beslut i regionstyrelsen 2014 (RS 2014/697) fick serveringsverksamheten vid
Gråbo seniorboende fortsätta att bedrivas under förutsättning att den är en marginalverksamhet. Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden
2017-2020 hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar
har genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga. En nedläggning av serveringen skulle kunna leda till en ökning
av biståndsbeslut bland de äldre boende på Gråbo seniorboende. I en riskbedömning
genomförd vid socialförvaltningen 2018 uppskattades behoven öka i den omfattning
att kostnaderna inom hemtjänsten skulle bli större än den kostnad som det skulle
innebära att ha kvar serveringen. Dialog kring riskerna vid nedläggning och kring
ekonomiska lösningar har därför löpande över tid förts mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. I dag ser inte socialförvaltningens möjlighet att
betala den merkostnad om cirka 300tkr per år som uppstår för att ha verksamheten
kvar. Om verksamheten läggs ner kommer regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet fortsättningsvis att via tjänsten matdistribution till ordinärt boende
erbjuda måltider till de brukare som är berättigade till det, det vill säga brukare med
behov av specialkost.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Möjligheter för andra verksamheter, internt Region Gotland alternativt extern aktör,
att driva någon typ av café eller måltidsverksamhet kan vara möjligt. I så fall måste en
upphandling ske.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att måltidsverksamheten på Gråbo
seniorboende inte längre kan hanteras på marginalen. Serveringen bedöms inte heller
att vara en del av Region Gotlands huvuduppdrag. Den samlade bedömningen är att
serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende bör avvecklas. Bedömningen görs
utifrån följande aspekter:
Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har i
uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt huvuduppdrag.
Kökslokalerna på Gråbo kräver stora investeringar som över tid skulle innebära
ökade hyreskostnader.
De brukare som är berättigade måltider från Region Gotland kommer även
fortsättningsvis att erbjudas detta.
Socialförvaltningen ser inte möjlighet att betala aktuell merkostnad som uppstår för
verksamheten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär komplettering i ärendet och det överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/959
15 maj 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby
Förslag till beslut

•
•

Informationen mottages.
Ärendet hanteras vidare på budgetberedningen i oktober 2020.

Sammanfattning

I september 2018 presenterades resultatet av förstudien för ett nytt badhus i Visby.
Rapporten var framtagen av konsulter på PreDevo och grundade sig i en
behovsanalys framtagen efter intervjuer och avstämningar med de parter som har
behov och del i verksamheten i badhusen i dagsläget och framöver.
Då den investeringsnivå som den förstudien landade i ansågs vara för hög utgick ett
nytt direktiv med att ta fram en ekonomisk hållbar lösning på nytt badhus i Visby
utifrån tre givna nivåer av investering, 75 mkr, 125 mkr och 175 mkr. Denna gång
gick uppdraget till WeGroup, som har tagit fram funktionsprogram till de olika
investeringsnivåerna.
Sett till den behovsuppfyllelse som ligger till grund för bedömningen anser
Regionstyrelseförvaltningen att det alternativet som ska tas vidare är det för 175
miljoner. Med en osäkerhet på 20 procent plus interna kostnader samt en
indexreglering anser Regionstyrelseförvaltningen att följande nivåer måste nås för att
realisera projektet: 210 mkr för investering samt 12 mkr i ökad ram.
Behovsuppfyllelsen för det alternativet ger oss möjligheten att både uppfylla de
behoven vi har idag med djupdel och hoppmöjligheter samt en chans att utveckla
verksamheten och på sätt öka tillgängligheten för både föreningsliv och allmänhet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en tidsram är att fortsätta projekteringen
under 2021 och ha byggstart under 2022.
Bedömning

Fokus i den förstudie som är kopplad till detta ärende är att se över vilka delar av
behovsanalysen som de olika alternativen för investering av nytt badhus i Visby, 75
mnkr, 125 mnkr och 175 mnkr, uppfyller . Behovsanalysen var framtagen i den stora
förstudien om nytt badhus i Visby som presenterades i september 2018. Den togs
fram utifrån dialog och intervjuer med intressenter vad gäller ett nytt badhus, både
externa och interna.
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Sett till den behovsanalysen som tagits fram och till dagens behovsuppfyllelse med
befintliga simhallar, gör Regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det alternativet
som både genererar möjlighet att bibehålla den behovsuppfyllelse vi har i dag,
uppfyller de viktigaste behoven i analysen samt ger möjlighet att utveckla
verksamheten på längre sikt är förslaget på 175 mnkr. Detta med en osäkerhetsfaktor
på 20 procent.
De funktioner som det alternativet uppfyller beskrivs tydligt i konsultrapporten,
tillsammans med övriga alternativ, men det bör tydliggöras att det är det enda
alternativet som inkluderar en djupdel med tillhörande simhoppsdel. En funktion
som återfinns i dagens Solbergabad. Det alternativet optimerar möjlighet att ha både
föreningsverksamhet och allmänbad samtidigt i och med att funktionsprogrammet
inkluderar 10 banor. Driftsnetto är förvisso högre än de andra alternativen, men
betydligt större intäktsmöjligheter gör att man kan minska det glappet avsevärt.
För att verkställa det nya badhuset bedömer Regionstyrelseförvaltningen att
inriktningen är att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
Investering badhus – 210 mnkr
I kostnadsberäkningen finns täckning för delar av byggnads- och
projekteringskostnader, men inte osäkerhetsfaktorn i investeringskostnaden eller de
interna kostnaderna som uppstår i och med fortsatt arbete med projektet. Denna
ökade investeringskostnad ska möta delar av just den osäkerhetsfaktorn på 20
procent samt även de interna kostnader som tillkommer, enligt de schabloner som
Teknikförvaltningen använder för projektledning.
Ramförstärkning Regionstyrelseförvaltningen – 12 mnkr
Ramförstärkningen tillkommer Fritidsenhetens budget. Denna uträkning tar
utgångspunkt i att verksamheten i Solbergabadet avvecklas och flyttas över till den
nya anläggningen samt att fritidsenheten inte har några kostnader kvar för
fastigheten. Driftsnettot på bara det nya badhuset, med en ökad kapitalkostnad på
grund av 20 procents osäkerhetsfaktor, är 14,8 mnkr. Kostnaden för Hemsebadet
och Solbergabadet är dag 4 mnkr i nettodrift. Om Solberga räknas av är nettodriften
2,2 mnkr. Totalt blir nettodriften 16 mnkr, varav 14 mnkr måste tillföras
driftsbudgeten.
Tidsramen för detta projekt är givetvis beroende på möjlighet till ovanstående
inriktning. Bedömningen av Regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta
projekteringen under 2021 och att ha byggstart under 2022. Med önskad driftstart
2024 eller 2025.
Viktigt i en bedömning är också att ta med i beräkningen att om valet blir att inte gå
vidare med projektering av nytt badhus blir det en kostnadsökning på befintliga
badhus. En genomgång återfinns i ”Statusbedömning Region Gotlands sim- och
ishallar”, Teknikförvaltningen 2017-09-08 samt i den senaste badhusförstudien från
2018, ”Gotlands nya badhus”. Region Gotland har idag en relativt låg driftskostnad
detta beroende på att ålderstigna faciliteter, Solbergabadet är 59 år och Hemsebadet
är 43 år. Men kostnaderna kommer att öka succesivt de närmaste åren på grund av
det stora underhållsbehov som finns. Hemsebadet är planerat att renoveras under
kommande år vilket genererar ökad kapitalkostnad.
Utgångspunkten i arbetet med nytt badhus är att verksamheten i Solbergabadet
avvecklas i befintlig anläggning och flyttar till det nya badhuset. Utöver ökade
kostnader på grund av hög ålder på befintliga anläggningar omöjliggörs utveckling av
föreningsverksamhet och intern verksamhet simultant vad gäller Solbergabadet.
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Anläggningen beskaffenhet sätter stopp för det. Det gör att föreningslivet har köer
med deltagare till sin verksamhet som man är tvungen att säga nej till samtidigt som
allmänheten önskar fler tillgängliga timmar. Dagens läge gör det omöjligt att
tillgodose bägge de behoven samtidigt.
Konsekvensanalys ekonomi: Ett nytt badhus kommer att innebär klart ökade
kostnader för Region Gotland. Detta beroende på låga kostnader i dagsläget. Men
nytt badhus i Visby ger även möjlighet till ökade intäkter vilket avsevärt kan sänka
driftsnetto på längre sikt. Intäkter är initialt räknade på en relativt låg nivå, för att inte
skapa orealistiska mål från början. Men med god verksamhetsutveckling finns
möjligheter att minska nettodriften. Även val av driftsform påverkar driftskostnaden,
där kan politiken påverka genom att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur extern
drift påverkar kostnaden.
Landsbygd: Planerna just nu är som tidigare beskrivet att förflytta verksamheten i
Solberga till ett nytt badhus. Badverksamheten i Hemse påverkas inte.
Barn: Ett nytt badhus enligt det alternativet som Regionstyrelseförvaltningen
förespråkar kommer avsevärt att öka barn och ungdomars möjlighet till både
simträning inom föreningslivets verksamhet men även till bad inom allmänhetens
tider. Det finns i dag ingen barnanpassad anläggning i Visby. Ett nytt bad föreslås ha
en familjedel. De tio banorna som föreslås innebär att goda förutsättningar att ha
med tillgänglighet både för föreningsverksamhet samt bad för allmänheten.
Jämställdhet: Även om anpassningar för att tillgodose så många behov som möjligt
inte minst vad gäller omklädningsmöjligheter görs kontinuerligt på befintliga badhus
så har äldre anläggningar begränsade justeringar att göra. Med en nybyggnation
öppnas dock nya möjligheter att få så många som möjligt att känna sig inkluderade
och ha möjlighet att nyttja badhuset.
Beslutsunderlag

Badhusutredning Region Gotland 2020-04-22
Gotlands nya badhus 2018-09-14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Uppdrag:
Sakkunnig för badhusfrågor

Göteborg 2020 – 04 – 22

We Group
We Group grundades år 1999 med
idén om att bygga ett konsultbolag
med enbart specialistkompetens
inom bad och badbyggande. Men
tanken föddes redan på 80-talet,
när grundarna var verksamma inom
badindustrin och såg att det
saknades ett bolag som såg hela
bilden. Genom ett antal förvärv av
andra bolag är We Group idag ett
helt unikt företag som saknar
motsvarighet inte bara i Sverige,
utan i hela Europa. Vi kan erbjuda
våra kunder hela kedjan när de ska
bygga ett nytt badhus eller renovera
och förnya ett äldre. Tidigare
agerade vi under bolagsnamnen PP
Arkitekter, Weedo Tech, Controlux,
PreDevo och Project Planet, men
sedan 2018 har vi samlat ihop vårt
totalerbjudande under ett
varumärke - We Group.

Inledning

Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur och fritidsavdelningen, har via upphandling vänt sig till We Group gällande
sakkunnig för badhusfrågor och alternativa kostnadsberäkningar i
förhållande till innehåll/storlek av badhus.

Denna rapport besvarar de frågor Region Gotland lämnat i sin
uppdragsbeskrivning på ett objektivt sätt och We Group har bedömt
det material som tillhandahållits ifrån beställaren.

Rapporten har genom datainsamling, kvalitativa och kvantitativa
undersökningar utrett frågan. We Group har genom analys, empirisk
information och branscherfarenhet producerat ett material som ska
användas som ett stöd för kunden.
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Uppdragsbeskrivning
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen, önskar konsultstöd beträffande
sakkunnig för badhusfrågor gällande alternativa kostnadsberäkningar i förhållande till innehåll/storlek av
badhus.

Uppdraget omfattar följande:

•

Med stöd av tidigare upprättad förstudie ”Gotlands nya badhus” från 2018 komplettera med ny
kostnadsberäkning innehållande redovisning av vilka delar av upprättat lokalprogram som kan
inrymmas i badhus med budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Driftnetto presenteras med hjälp
av en upprättad preliminär verksamhetsplan tillsammans med kostnadskalkyler.

•

Kostnadsberäkna samt bedöma rimligheten i alternativt badhusförslag som inkommit till beställaren.

•

Kontrollera hur samtliga ovan nämnda förslag passar in i en detaljplan/situationsplan på två olika
platser i Visby.
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Sammanfattning
Det gotländska byggföretaget Wisab, med fokus på nyproduktion av främst bostäder, har tilldelat kommunen
tre olika förslag på skisser för ett nytt badhus i Visby. We Group har med hjälp av nyckeltal och branschindex
kostnadsberäknat samt bedömt rimligheten i de alternativa badhusförslag som inkommit till beställaren Region
Gotland. Företaget har själva valt att inte medverka med att kommentera sina handlingar avseende uppdraget.

Denna rapport innehåller även nya kostnadsberäkningar som redovisar vad som kan inrymmas i badhus med
budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning
för 175 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca 5 000 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca 12,6 mkr
och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 10 banor, multibassäng och mindre familjedel.
En anläggning för 125 mkr resulterar i en byggnation på ca 3 900 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca
10,7 mkr och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 8 banor, multibassäng och
barnbassäng. En anläggning för 75 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca en 2 300 m2 BTA med ett
negativt driftnetto på ca 6,4 mkr, och rekommenderas ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med
6 banor och en barnbassäng.

Wisabs badhusförslag samt We Groups förslag har granskats för att se hur väl samtliga förslag passar in i en
detaljplan/situationsplan på två olika platser i Visby, dvs. tomterna på Visborgsområdet som är 6 900 m2
respektive 5 300 m2 och ytan bakom Solbergabadet som är ca 4000 m2.
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1 Bakgrund
1.1 Att bygga badhus
Det finns många potentiella risker och utmaningar med att bygga en ny badanläggning. En badanläggning är
en komplex byggnad såväl byggnadstekniskt som drifttekniskt. Vid stora byggprojekt finns det alltid farhågor
för oförutsedda kostnader och händelser som kan leda till att det blir förseningar med byggnationen.

En nybyggnation går att utforma efter rätt behov för kommuninvånarna och ger optimala förutsättningar för
en smart verksamhet. Med bra logistik i åtanke kan badbevakning anpassas och effektiviseras för att skapa ett
tryggare badhus. Därmed behövs en mindre personalstyrka och outnyttjad yta blir färre. Hantering av
leveranser kan disponeras annorlunda, städning går att förenkla och ytor kan lämpa sig efter rörelsemönster
och badbeteenden.

Det är enklare att bygga grönt med energioptimerade och effektiva lösningar som följer dagens normer.
Möjligheten att tillämpa ett smart ekosystem som genomsyrar hela anläggningen går att genomföra vid
nybyggnation. Attraktionsvärdet stiger per automatik och skapar en nyfikenhet för anläggningen, detta
medför fler besökare. Fler besökare ger ökade intäkter och bidrar till en bättre folkhälsa och simkunnighet.

Vid byggnation av en ny anläggning ökar verksamheten möjligheterna för ledarledda aktiviteter, nya och
gamla föreningar kan erbjuda generösare träningstider för deras medlemmar. En ny anläggning kan väcka
en ny kundgrupp, som tidigare inte varit kunder, att söka sig till anläggningen just på grund av det nya utbudet.
Det kan även ge ökad turism och större inflöden till kommunen, vilket i sin tur ger ökade intäkter för
restauranger, butiker och andra verksamheter i staden.

En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitets- och
attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen levande. Det bör
finnas aktiviteter för alla åldrar i utbudet, utspridda under veckans alla dagar. Dessutom bör någon form av
förnyelse av aktivitetsutbudet ske varje år.
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1.2 PreDevos behovsanalys 2018
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att skapa ett
äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen medförde att projektet inte
kunde genomföras. Beslut togs senare att 1998 rusta upp det befintliga badhuset, Solbergabadet. Ytskikt och
nya omklädningsrum togs i beaktande.

Våren 2018 startade arbetet mellan Region Gotland och PreDevo rådande projektet Förstudie, Nytt bad
Gotland. En rapport upprättas för att användas som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i Regionen.
Förstudien klarlägger och upplyser om vad en ny badanläggning i Visby kan innebära.

Regionen tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera deras tankar och idéer i projektet. Gruppens uppdrag var att se över olika lösningar för den
kommande anläggningen. Även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och analyserades.

En behovsanalys undersöker vilka önskemål och behov som finns hos kommuninvånare och intervjuobjekt. En
grundläggande datainsamling av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ badhusundersökning belyser de
parametrarna som är viktiga för en anläggning i Visby.

PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och allmänheten för att säkerställa
kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och nyhetsflöden observerats löpande som en
viktig del i behovsanalysen.

Badhusundersökningen påvisar att besökarna har skiftande behov, i form av träningssyften, lekstund med
familjen, eller stund för avkoppling och vila.

Behovsanalysen ifrån tidigare upprättad förstudie sammanfattas med följande punkter:

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa
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•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde

1.3 Nyckeltal tidigare förslag
Tidigare förslag som presenterats är en anläggning som tagits fram utefter behovsanalysen och alla dess
intressenter. Anläggningen beräknas kosta 358 miljoner kr med en BTA på 10 350 m2. Bemanningen beräknas
till 24 heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala kostnader på drygt
34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2 Wisabs förslag
2.1 Alternativ 1
Alternativet är en huskropp med två plan som innehåller en 25-metersbassäng med 10 banor, familjebad,
barnbassäng, friskvård samt undervisningsbassäng. Enligt Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativet
kosta 124 miljoner kr.
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2.1.1

Kostnadsindikation alternativ 1

Att byggnationen inte redovisas i sin helhet (bland annat är teknikutrymmena inte redovisade) innebär att det
blir rent spekulativt och missvisande att ta fram en kostnadsindikation". Baserat på detta väljer We Group att
redovisa en anläggning ifrån 2010-talet med liknade utbud och den slutliga investeringskostnaden.

Med detta resonemang anses Ystad Arenas bad jämförbart storleksmässigt då detta är en anläggning på
8 000 m2 BTA som innehåller familjedel, 25-metersbassäng och multibassäng. Anläggningen redovisas enligt
NCC ha en kontraktssumma på 230 miljoner kr. Dock bör det lyftas att Ystad Arena har vattenrutschbanor
tillskillnad ifrån alternativet, vilket kan resultera i ett avdrag på ca 10 miljoner kr.

2.1.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 1

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer.
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2.2 Alternativ 2
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, undervisningsbassäng och barnbassäng. Enligt Wisabs
överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 85 miljoner kr.

2.2.1

Kostnadsindikation alternativ 2

Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.2.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 2

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.
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2.3 Alternativ 3
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, två hoppinstallationer och en barnbassäng. Enligt
Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 65 miljoner kr.

2.3.1

Kostnadsindikation alternativ 3

Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.3.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 3

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.
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2.4 Sammanfattning Wisabs tre förslag
Generellt är detta tre mycket skissartade förslag som har många år på nacken och inte uppfyller dagens krav
på varken efterfrågan, tillgänglighet, eller arbetsmiljö. De är mycket bristfälligt redovisade, det framgår inte
hur tekniken gällande vattenrening eller ventilation är tänkt att lösas. Ytor kopplade till vattenrening och
ventilation är i de flesta fall 30% av en badanläggnings yta.
Alternativ 1 är en hög byggnad i fyra våningar på en plats där detaljplanen säger endast två våningar. Detta
medför att familjebad och friskvårdsbad ligger i ett övre källarplan med begränsat dagsljus medan simhallen
med tävlings- och motionsbassängen har fönster ut i golvnivå. De fönster som redovisas är i konflikt med
undertak och ventilation.
Bristfällig logistik. Huvudentré för besökare, parkering för handikappade inom 25 m från entré uppfylls inte.
Lastintag via ramp till bassängplan, endast trappa mellan bassängplan och källare anses dåligt ur
arbetsmiljösynpunkt. Ventilationsytor och schakt är ej redovisade, fläktrum på plan 3 nås endast via trappa
inom publika utrymmen. Rumshöjder otillräckliga, med hänsyn tagen till ventilation, undertak mm. Soprum ej
redovisat.
Alla torra varutransporter från lastintag till t.ex. servering sker genom badet. Det finns endast en hiss vilket
skapar konflikter mellan varor/besökare, blöta/torra fötter.
Det saknas multi/flexomklädningsrum samt gruppomklädningsrum. Man blandar torra/blöta fötter vid gym
om dessa omklädningsrum är tänkta att användas för besökare till friskvårdsbassäng. Friskvårdsbassäng är
endast tillgänglig via trappa. Vidare att nämna är att städutrymmen i bassängrum saknas, förslaget har
fikaplats men ingen servering samt långa utrymningsavstånd.
Gällande förslagen 2 och 3 är de båda en låg byggnad i två våningar som är ofullständigt redovisade enligt
skisserna samt att teknikutrymmen inte framgår. Alternativen har samma problematik som förslag 1.
Inget av alternativen är genomförbara och skisserna redovisar inte en fungerande simanläggning.
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3 Kostnadsberäkning
Även om investeringen i badhus inte ses som en vinstaffär så är det vanligt att målet är att intäkter från
besökare och simklubbar ska kunna täcka hela eller delar av de relativt höga driftskostnaderna. Därför är det
en balansgång mellan att locka till sig tillräckligt många besökare för att bekosta driften men samtidigt hålla
nere driftskostnader för vattenrening och ventilation.

När ett nytt badhus ska byggas görs även en avvägning mellan hur många besökare och vilka attraktioner
badhuset ska ha. Trenden är att även de som bygger mindre badhus med simhall lägger in några mindre
attraktioner vilket innebär en ökad energianvändning.

Investeringskostnaden är beräknad utifrån byggnations- och projekteringskostnad på 15 %. Teknisk kapacitet
beräknas utifrån anläggningens tilltänkta vattenyta och vattenrening. Denna uppskattning ger en fingervisning
för den tekniska kapacitetens kostnad per år.

Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el och energi för uppvärmning samt
kemikalier för vattenrening. Beräkningen är baserad på: Att det implementeras moderna tekniklösningar som
skapar energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster. Exempelvis
bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av vatten (gråvattenåtervinning).

Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1 % av investeringskostnaden. Underhållskostnaden
varierar stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Den förväntade kapitalkostnaden enligt annuitetsmetoden beräknas med en internränta på 2 % och med en
avskrivningsperiod på 33 år.

Det finns inget exakt antal anställda som är rätt för respektive anläggning. Det grundar sig i vad för typ av
service och ansvarsfördelning som blir bestämt i framtiden. Tekniska lösningar effektiviserar bemanningen och
We Group

031-303 49 00

Fiskhamnsgatan 10

info@wegroup.se

414 58 Göteborg, Sverige
9

kan reducera personalkostnaden på sikt. Det finns ingen korrekt eller inkorrekt metod i hur man väljer att
kompetensförsörja anläggningen eller valet av rekryter. Medianlön för badpersonal uppskattas vara ca 22 000
kr i månaden. Den totala personalkostnaden blir således omkring ca 400 000 kr per år per anställd.

Simskola och föreningsliv beräknas ge en snittintäkt på 20 kr per besök, vilket går i linje med
branschstandard. Allmänna entréer beräknas med ett genomsnitt på 60 kr per besök.

Fördelningen är uppskattad enligt branschvärden, 55 procent av badbesöken är planerade eller strukturerade
besök, det vill säga; skolsim, föreningssim, vattengympa etc. Resterande 45 procent, kan definieras som
frivilliga bad eller spontanbesök av allmänheten.

3.1 Badhus 1 för 175 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 175 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 5 000 m2 BTA och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 10 banor

•

Multibassäng

•

Mindre familjedel

En stor motionsbassäng kan erbjuda både motion, vattenvana och färdighet i vattentekniker. Bassängen kan
utnyttjas av alla som besöker badet. Vissa banor kan vara avsedda för motion, andra lek och vissa enbart för
föreningslivet och simundervisning. En multibassäng är en varmvattenbassäng med höj- och sänkbar
mellanbotten, dessa används främst för ledarledda aktiviteter i form av undervisning, vattenträning etc. Fram
till idag har i princip inget kommunalt badhus byggts utan minst en multibassäng. Familjedel kan innehålla ett
flertal olika typer av installationer och mindre pooler. Namnet antyder att det ska finnas pooler som fungerar
för olika åldrar, hela familjen ska kunna samlas och det ska vara en samlingsplats i badhuset som nyttjas av
samtliga. Antalet och typer av pooler och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen är att skapa olika behagliga och varierade upplevelser som stimulerar en bred målgrupp.
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Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

3.1.1

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Naturlig mötesplats

•

Serveringstillstånd

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 110 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (10 pers)
We Group

Kr per år
2 800 000
1 400 000
8 400 000
4 000 000
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Intäkt
Driftnetto

3.1.2

(+) 4 000 000
12 600 000

Referensanläggning

Detta erbjudande kan liknas med simhallen i Stenungssund Arena i Stenungssund, som har en uppskattad
byggnationskostnad, enligt Tuve Bygg på ca 180 miljoner kr för 6 500 m2 BTA enligt Byggfakta. Anläggningen
hade år 2019 ca 100 000 årsbesök. Enligt kommunen var budget 203 miljoner kr för hela arenaprojektet och
vid två tillfällen begärdes budgeten att utöka med 17 resp. 16 miljoner kr.

Totalkostnaden landade på 236 miljoner kr. Detta är hela projektets kostnad. Vilket innebär att följande ingick:
förstudie, förslag, projektering, produktion, mark och projektavslut.

3.2 Badhus 2 för 125 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 125 mkr resultera i en byggnation
med ca 3 900 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 8 banor

•

Multibassäng

•

Barnbassäng.

Detta alternativ har liknade erbjudande som de tidigare, dock är 25-metersbassäng mindre vilket innebär att
den inte är optimal för tävling. Ytterligare har familjedelen förminskats till endast en typ av
barnbassängslösning vars rekommenderad målgrupp bara är 1 till 7 åringar.

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa
We Group
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3.2.1

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och eventuellt Solberga, beroende på huskroppens utformning

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 65 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (8 pers)
Intäkt
Driftnetto

3.2.2

Kr per år
2 100 000
1 400 000
6 000 000
3 200 000
(+) 2 000 000
10 700 000

Referensanläggning

Denna nivå kan jämställas med Sjöbo simanläggning som har liknande utbud och uppskattas till att ha haft en
investeringskostnad på ca 133 miljoner kr för 3 500 m2 BTA enligt Byggfakta.
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Anläggningen hade 66 364 årsbesök år 2019 och redovisade en nettokostnad på 14 337 000 kronor. Den stora
kostnadsposten är hyra då det kommunala bostadsbolaget AB Sjöbohem som byggt och äger anläggningen
och som Sjöbo kommun i sin tur hyr.

Enligt kommunen var budgeten för projektet 150 miljoner kr för projektering och byggnation. Projektet
landade på en totalkostnad på 149 miljoner kr.

3.3 Badhus 3 för 75 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 75 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 2 300 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 6 banor

•

En barnbassäng

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Naturlig mötesplats

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och Solberga
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3.3.1

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 40 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (5 pers)
Intäkt
Driftnetto

3.3.2

Kr per år
1 500 000
800 000
3 600 000
2 000 000
(+) 1 500 000
6 400 000

Referensanläggning

Denna nivå kan jämställas med Hallstavik framtida anläggning som har liknade utbud och uppskattas till att
ha en investeringskostnad på ca 50 miljoner kr för 1 080 m2 BTA enligt Byggfakta.

3.4 Sammanfattning förslag och efterfrågan
Behovet av större vattenyta för simning efterfrågas och alla alternativen löser problemet på olika sätt. Dock
uppfyller inget av förslagen den tidigare behovsanalysen. Det bör även lyftas att de olika
överslagsberäkningarna är inom de branschnyckeltal som We Group har varit med och arbetat fram.
Investeringskostnaderna är inte inklusive extra tillägg i form av transporter från fastland till Visby.

Badhus för 175 miljoner kr är ett bad för flera målgrupper och fyller en funktion för många badgäster som vill
motionera eller besöka anläggningen med sin familj för att leka. Den har dock inte ett helhetsutbud men kan
användas mycket effektivt trots begränsade verksamhetsområden. De uppskattade driftnettot är ett negativt
värde på ca 12,6 mkr.
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Badhus för 125 miljoner kr är ett mindre bad för det lilla samhället där större kommersiella äventyrsbad ligger
i upptagningsområdet. Det är en anläggning som fyller sitt syfte och kan användas främst för motion och
undervisning. De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 10,7 mkr.

Idag byggs det i princip inga badhus för 75 miljoner kr då innehållet i anläggningen enbart kan bestå av
motionsmöjligheter som inte anses som attraktivt nog för besökare utan till största del gynnar föreningslivet.
De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 6,4 mkr.

Kommuner väljer istället att satsa på större anläggningar för att tillgodose sina invånare med hälsa och
rekreation.

Denna typ av anläggning är omodern och är en äldre version av badhusbyggnationer. Undantag finns dock
att föreningar och kommuner bygger denna typ av bassäng enbart för skolundervisning eller för
föreningsyften.
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4 Rekommendationer och
vidare utredning
För att Region Gotland ska kunna ta ett beslut gällande badhusfrågan behöver följande utredas:

•

Konsekvensanalys

•

Besöksprognos

•

Dimensionering

•

Innehåll

•

Skisser och illustrationer

•

Tomtutredning

•

Fördjupning driftkostnad och badhusekonomi med tillbehörande LCC-kalkyler

Region Gotland befinner sig i förstudieskedet och det är viktigt att rätt beslut fattas så tidigt som möjligt för
att inte påfresta regionens ekonomi.
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1. SAMMANFATTNING
PreDevo har genomfört en förstudie avseende ny badanläggning på Gotland. Uppdraget har bland
annat omfattat nuläge och behovsanalys, besöksanalys, kostnads- och intäktsanalys, val av
placering mellan två förutbestämda platser, drifts- och ägandeformsanalys samt eventuella
synergieffekter mellan ishall och badhus.
Gotland hade 2017 en befolkning på 58 595 personer vilket uppskattas öka med 0,4 % per år. Idag
finns det två badhus som ägs och drivs av Region Gotland, Hemsebadet och Solbergabadet, som
2017 hade strax under 100 000 besökare totalt. Solbergabadet är i behov av underhåll och har
punkter som måste åtgärdas om drift ska fortgå. Utredningen har som grund att Region Gotland
avvecklar Solbergabadet den dag ett nytt bad står färdigt, dock är inget beslut tagit i frågan.
Hemsebadet har planerade åtgärder och kommer fortsatt vara i drift även om en ny anläggning
byggs.
Intervjuer och enkäter har genomförts med intressegrupper så som föreningslivet, skola, sjukvård,
militär, räddningstjänsten och allmänheten för att belysa behovet idag och i framtiden. Utifrån den
informationen är förhoppningen om att skapa goda förutsättningar för att nå 100 procent
simkunnighet, vara attraktivt för barn och barnfamiljer samt erbjuda ett brett och anpassat utbud av
idrotts- och motionsaktiviteter. Gotland bör således satsa på en anläggning som skall fokusera på
områdena

simkunnighet,

hälsa,

motionssimning,

familjebad

och

ökad

möjlighet

till

föreningsutveckling.
Vidare har utvärdering beträffande badhusets placering analyserats där för och nackdelar har
presenterats närmare i kapitel Placering badhus. Analysen har mynnat ut i en rekommendation av
en placering i Visborgsområdet.
Utifrån vår bedömning rekommenderar PreDevo även att en kommande badanläggning och ishall
ej sambyggs. Detta framgår i kapitlet: Ishall (Kombinera ishall med badhus).
Bedömningen är att en ny badanläggning kommer kunna ta emot ca 140 000 badbesök per år och
40 000 gymbesök vilket resulterar i totalt 180 000 besökare per år. Bemanningen beräknas till 24
heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala
kostnader på drygt 34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett
driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2. INLEDNING
2.1

Metod

Arbetet har genomförts i samarbete mellan Region Gotland och PreDevo AB. Region Gotland har
tillhandahållit statistik över bland annat besökare, kostnader och intäkter för nuvarande
badhusanläggningar. Möten har skett på plats i Visby och i Göteborg samt över telefon och digitalt.
Tidigare utredningar och beskrivningar har studerats grundligt och slutsatserna i dessa har
inkluderats som underlag till kvalitetsanalysen.
För att bedöma framtida behov av en anläggning har PreDevo i samråd med Region Gotland
genomfört undersökning i form av enkäter samt intervjuat ett flertal intressegrupper. Fakta därifrån
har således utvärderats och analyserats vilket lagts till grund för en behovsanalys. Även noggrann
undersökning av Gotlands och Visbys befolkningsutvecklingen har utförts där slutsatserna baseras
på modellering av befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och från regionen.
Utifrån nuläges-, behovs- och omvärldsanalysen har PreDevo tagit fram ett alternativ för framtidens
badverksamhet i Visby. Arbetet har lett fram till rekommendationer som beslutsunderlag för Region
Gotland.
I detta skede av projektet bör det bejakats att beräkningar och uppskattningar har en +/- 20 %
marginal.
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3. NULÄGESANALYS
3.1

Visby och Gotland

Visby tillhör Region Gotland och är största orten sett till antalet invånare. Enligt ”Delområdes
prognos 2018 – 2027 Region Gotland” finns det i Visby och Visbys närområde ca 31 585 invånare
och Gotland har ett invånarantal på ca 58 595 personer år 2017. Gotland är Sveriges 39 största
kommun / region. Visby och Gotland har en stark turistkultur med över ca 800 000 besökare per år
där event så som Almedalsveckan och Medeltidsveckan lockar vardera ca 40 000 besökare per år.

Figur 1. Illustration av Gotland

3.2

Befolkningsutveckling

Statistiska Centralbyrån (SCB) förutspår i sin rapport ”Sveriges framtida befolkning 2012 - 2060”
(2012) att Sverige kommer få en befolkningstillväxt de kommande 40 åren med ett genomsnitt av
4,2 promille per år. En högre takt under de närmaste åren och därefter avtagande. Denna tillväxt
av invånare i Sverige är kombinerad med en ökad urbanisering.
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Befolkningsprognos
Utöver förändringar i befolkningen på grund av födslar och ålder tillkommer faktorer som in- och
utflyttningar. Omfattningen beror till stor del på hur attraktiv regionen upplevs som boendeort med
faktorer som lokal arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, skola och sjukvård samt fritids- och
kulturutbud. Enligt data från Region Gotland kommer Gotland ha ca 61 181 invånare år 2027, vilket
skulle innebära en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på ca 0,4 procent per år.

Befolkningsutveckling - Gotland
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Tabell 1. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Gotland. Källa Region Gotland

Visby som ort förväntas ha ett invånarantal på ca 33 490 år 2027, vilket påvisar en genomsnittlig
tillväxttakt på ca 0,6 % procent per år.
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Tabell 2. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Visby. Källa Region Gotland
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Åldersgruppernas utveckling
Eftersom vi lever längre prognostiseras befolkningsstrukturen i framtiden bli jämnare i fördelningen
mellan åldrarna. Enligt Sveriges framtida befolkning 2012–2060 (källa: SCB) har befolkningen i
Sverige mellan år 2001 och 2011 ökat med 200 000 personer i åldrarna 65–79 år. Denna utveckling
förutspås fortsätta under de kommande åren.
Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt
åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar
befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att
antalet gymnasieelever minskat kraftigt för att år 2015 vara som lägst för att därefter återigen öka.
Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65–79-åringar, ökat och beräknas fortsätta att
öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar.
Successivt kommer allt fler femtiotalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtiotalisterna lämnar
gruppen. Då minskar antalet 65–79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten
av 1960-talet fyller 65 år. År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar
antalet i den äldre åldersgruppen att öka snabbare.
Åldersgrupperna som används i nulägesanalysen är uppdelade enligt följande:
•

Barn & Ungdomar 0 – 19 år

•

Vuxna 20 – 64 år

•

Seniorer 65+ år

Region Gotland hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 55 procent, ca 32 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 12 000 personer,
och seniorer 25 procent ca 14 700 personer, av befolkningen.
Åldersgrupper Gotland år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

12 000

20

Vuxna 20 – 64 år

32 000

55

Seniorer 65+ år

14 700

25

Tabell 3. Åldersfördelning Gotland. Källa Regionfakta

Visby tätort hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 57 procent, ca 18 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 6 400 personer,
och seniorer 23 procent ca 7 200 personer, av befolkningen.
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Åldersgrupper Visby år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

6 400

20

Vuxna 20 – 64 år

18 000

57

Seniorer 65+ år

7 200

23

Projektnummer

Sid nr

18037

10 (86)

Tabell 4. Åldersfördelning Visby. Källa Delområdes program 2018–2027 Region Gotland.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
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Tabell 5. Prognos för befolkningsutveckling Gotland år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland

Enligt Region Gotlands prognos för Gotland kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära
att andelen barn och ungdomar ökar med ca en procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca fyra procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca tre procent.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
med totalen - Visby
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Tabell 6. Prognos för befolkningsutveckling Visby år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland
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Enligt Region Gotlands prognos för Visby kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära att
andelen barn och ungdomar ligger kvar på ca 20 procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca tre procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca två procent.

3.3 Faktorer
Underliggande faktorer som kan påverka befolkningsutveckling samt befolkningstätheten måste
beaktas när de kommer till planering av allmänna platser så som badhus. Det är primärt att dessa
platser fyller sin funktion med hög verkningsgrad under hela livslängden.

3.3.1

Återmilitarisering av Gotland

År 2015 beslutades försvarspolitiskt att en stridsgrupp med ett mekaniserat kompani och ett
stridsvagnskompani från och med år 2018 skulle stationeras på Gotland. Träningsområdet som
försvaret kommer använda på Gotland är Tofta skjutfält, 8 km söder om Visby. I nuläget är 150
soldater placerade på Gotland, dock är intuitionen att detta kommer utökas till ca 500. Enligt
försvaret finns det ett framtida behov av motionssim samt en anläggning för mellan 300 – 400
personer med plats att duscha efter övningar.

3.3.2

Byggprojekt i Visby

Visby har fokus på förtätning av staden med spridda byggprojekt över hela staden:
•

A7-fältet utbyggs med ca 800 bostäder

•

I gråboområdet pågår detaljplanearbete för en förtätning med ett par hundra bostäder

•

Längs Lummelundsväg (kvarteret Bläckfisken) finns det en detaljplan med hundra
bostäder

•

I kvarteret Järnvägen finns en ny detaljplan för ca 20 bostäder och planarbetet pågår för
ytterligare ca 100 bostäder

•

I kvarteret Brodösen, i området Terra Nova, finns en planerad detaljplan med möjlighet till
ett 40-tal bostadshus

Figur 2. Planerade hus på A7-fältet. Källa: Bo Klok
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Visborgsområdet har en väl utarbetad strukturplan samt en tilltänkt infrastruktur. Redan
existerande stora aktörer och byggnader i området är bland annat friskvårdsanläggningen Form
Visborg, större delen av Region Gotlands verksamhet, skola, vårdcentral, statliga myndigheter
samt Ica Maxi Arena. Detta tilltänkta idrottsområde har vidare en detaljplan för andra former av
motionsanläggningar, bland annat ett badhus, samt planer på byggnation av flertal bostäder. I ”Hela
Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025” redovisas planer fram till år 2025.
Inplanerade byggprojekt är ca 4 000 bostäder, markboende och flerbostadshus, samt ca 40 000
kvadratmeter för olika former av verksamheter.
På ytan intill de tilltänkta idrotts- och rekreationsområdet beräknas det ligga ca 75 lägenheter och
ca 15 villafastigheter vilket innebär att Visborgsområdet kommer förtätas och växa fram till år 2025.
För illustration över föreslagen exploateringsgrad, våningsantal och idéskiss av det norra området
samt tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet se bilaga (1).
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4. BADHUS PÅ GOTLAND
Gotland har två badanläggningar i egen drift samt att regionen hyr tid hos en privat aktör på norra
Gotland. Ett av baden, Solbergabadet, ligger i Visby och har en 25 meters bassäng med fem banor
vilken invigdes 1961 och renoverades år 1999 - 2000. Det andra badet är Hemsebadet som ligger
i Hemse, ca 50 km söder om Visby, med en 25 meters bassäng med sex banor och två mindre
(barn- och rehab bassäng). Rehabbassängen byggdes 1996 och renoverades 2015. Under denna
period installerades även en bubbelpool och år 2015 placerades en mindre plastbassäng intill
barnbassängen.

4.1

Solbergabadet

Solbergabadet ligger i centrala Visby och har en bassäng som är 25 x 10 meter, djupet varierar
från 1 meter till 4,2 meter och de har även 1-, 3-meterssvikt samt en 5-meterstrampolin. Det drivs
kommunalt och är ett enklare badhus med en standard liknade andra badhus byggda på 60-talet
på orter med liknade storlek. Region Gotland har avsikten om eller när ett nytt badhus är på plats i
Visby att avveckla Solbergabadet, dock är inget beslut tagit i frågan.
Det totala besöksantalet för Solbergabadet år 2017 uppgick till ca 47 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Sett till
befolkningen i Visby som uppgår till ca 31 585 invånare blir besöksantalen något högre och
uppskattas då till 1,5 badbesök per stadsinvånare.
Tillgänglig statistik från övriga kommuners badanläggningar visar att en traditionell simhall, med
sim- och undervisningsbassäng, normalt har en badfrekvens på 1,5–3 bad per invånare. Ett mer
sofistikerat modernt bad med ett bredare utbud har normalt mellan 3–5 bad per invånare. Baserat
på ovan statistik innebär det att Solbergabadet ligger inom de snitt som förväntas av en traditionell
simhall men ändock i det nedre skiktet sett till stadsinvånare och ej hela Gotland.
Statusrapport av Weedo Tech på Solbergabadet:
Totala åtgärdskostnader: 14 350 000 kr. Varav åtgärder som bör genomföras omgående för att
bibehålla fortsatt drift ingår i ovan med 2 570 000 kr:
•

Skadade ytskikt och eroderade fogar, 200 000 kr

•

Rostutfällningar i bassängrummet, 100 000 kr

•

Fuktskador på trädetaljer och väggar, 300 000 kr

•

Otillräcklig inblandning, 50 000 kr

•

Fallrisker, 20 000 kr

•

Omklädningsrum 50 000 kr

•

Rostutfällningar, 15 000 kr

•

Nöddusch och skyddsutrustning, 15 000 kr

•

Kemikaliehantering, 10 000 kr
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•

Bristfällig skyltning och invallning vid flockstation, 10 000 kr

•

Sandfilter, 1 000 000 kr

•

Spjälkning av betongväggar, 500 000 kr

•

Kalkutfällningar i maskinrum, 300 000 kr
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Hemsebadet

Hemsebadet ligger i Hemse, ca 52 km ifrån centrala Visby, och har en 25 meters bassäng
anpassad för motionssim och lek samt tre mindre bassänger på 34 grader, där en av dessa är ett
mindre äventyrslandskap för barn. Simhallen har även två flexomklädningsrum som även är
anpassade för individer med funktionsvariation. Verksamheten arrangerar barnkalas och kick-offer.
Region Gotland ser över ett budgetbeslut som bland annat behandlar en investering för att hålla
Hemsebadet i drift i framtiden. Regionen anser att ett bygge av ett nytt badhus inte påverkar den
funktionen som Hemsebadet har.
Det totala besöksantalet för Hemsebadet år 2017 uppgick till ca 50 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Hemse
är en tätort på Gotland, näst störst med 1 706 invånare, och är huvudort i området Sudret som har
en befolkning på ca 8 000 invånare (enligt Delområdesprognos 2018–2027, Region Gotland).
Besöksantalet beräknas utifrån besök från Sudretområdet vilket motsvara en besöksfrekvens på
sex besök per invånare.
Statusrapport Hemsebadet för fortsatt drift 10 år framåt:
•

Merparten av reningssystem bör bytas ut

•

Bassängvattenreningen planeras att delas upp i tre separata system

•

Verksamheten går över till att producera eget klor
o

•

Nytt klorrum

Nytt system för att minimera vattenförbrukning
o

Spolvattenåtervinningssystem installeras

•

Nytt ventilationsaggregat

•

Ny vattenrening för 25; metersbassäng

4.2.1

Besöksstatistik

För att skapa en överblick över hela regionens badkultur ses den totala besöksfrekvensen på de
baden som både ägs och drivs i kommunal regi, sammanslaget Hemsebadet och Solbergabadet.
Det totala besöksantalet för dessa år 2017 uppgick till ca 97 000 besök vilket motsvarar 1,6 besök
per regioninvånare. Detta snitt befinner sig således även inom ramen för vad som förväntas av en
traditionell simhall.
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Öppettider

Solbergabadet har öppet 30 timmar i veckan för allmänheten, ett lågt öppethållande för en
traditionell badanläggning, jämställt med liknade anläggningar. För att driva dagens anläggning,
inkluderat städ och teknisk drift, är det totalt fyra anställda, med fördelningen på två stycken 75
procentiga och två heltidsanställda. Samtliga besitter titeln badvaktmästare och har fördelat ansvar
över badverksamheten, kassa och städ. Vattenrening och fastighetsskötsel sköts av
Teknikförvaltningen vilket motsvarar en halvtidstjänst.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

06.00-08.00 Motionssim

Tisdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Motionssim

Onsdag

06.00-08.45 Motionssim

Torsdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Allmänbad

Fredag

06.00-08.45 Motionssim
14.00-15.00 Allmänbad
15.00-17.30 Bad & Lek
17.30-19.30 Allmänbad

Lördag

14.00-17.00 Allmänbad
17.00-18.00 Motionssim

Söndag

Stängt

Totalt

Ca 30 timmar

Tabell 7. Solbergabadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland

Hemsebadet har ca 35 timmar öppet för allmänheten i veckan. Badet har högre verkningsgrad än
Solbergabadet då verksamheten erbjuder ett större utbud och fler aktiviteter.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

Stängt

Tisdag

14:00 - 20:30

Onsdag

07:00 - 09:00
15:00 - 19:30

Torsdag

Stängt

Fredag

07:00 - 09:00
12:00 - 19:30

Lördag

09:00 - 15:30

Söndag

09:00 - 15:30

Totalt

Ca 35 timmar

Tabell 8. Hemsebadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland
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Priser

Solbergabadet och Hemsebadet nuvarande priser:
Entré typer

Pris

Entré, vuxna

55 kr

Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

35 kr

Årskort, vuxna

1 300 kr

Årskort, familj

2 000 kr

Tabell 9. Solbergabadet och Hemsebadet priser år 2018, Källa Region Gotland

4.2.4

Intäkter/kostnader

Solbergabadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Solbergabadet
Intäkter + bidrag

(+) 1 253 939

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)
Driftnetto

(-) 2 866 132
(-) 1 337 290
(-) 2 949 483

Tabell 10. Solbergabadets intäkter och kostnader 2017

Hemsebadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Hemsebadet
Intäkter + bidrag

(+) 2 560 248

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)

(-) 2 962 144

Driftnetto

(-) 2 956 444

(-) 2 554 548

Tabell 11. Hemsebadet intäkter och kostnader 2017

4.2.5

Analys av Solbergabadet och Hemsebadet

Solbergabadet är ett klassiskt 60-tals badhus med fokus på motions- och skolsim med begränsade
öppettider om 30 timmar i veckan, vilket innebär att verksamheten befinner sig under snittet jämfört
med liknade anläggningar. Badet kommer behöva underhållas tills en ny anläggning är på plats i
Visby. Hemsebadet är i bättre skick och bör kunna verka minst tio år till med planerade åtgärder.
Badet har även längre öppettider än Solbergabadet, 35 timmar i veckan. Anläggningen har även
ett bredare utbud samt variation av bassänger vilket ger högre flexibilitet. Anläggningarnas
prisnivåer, vilka justerades år 2017, befinner sig i nivå med liknade äldre badhus i landet.
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5. OMVÄRLDSANALYS
5.1

Utveckling och trender inom bad och friskvård

Bad- och friskvårdsmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på träning och motion till
att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Människor strävar idag alltmer efter att uppnå en hög
grad av välmående och söker därmed en mer aktiv livsstil. Till skillnad från många andra marknader
styrs bad- och friskvårdsmarknaden av tillgång i högre grad än efterfrågan, vilket har gjort att allt
fler kommuner väljer att satsa på ett bredare utbud av motion, upplevelser och rekreation.
De flesta av Sveriges 470 kommunala badanläggningar är byggda under 60- och 70-talen. Den
normala livslängden för en badanläggning är mellan 30 till 50 år, vilket innebär att många av
anläggningarna har ett stort renoveringsbehov.
Antalet besökare till Sveriges badanläggningar prognostiseras att öka. Ett stort antal byggprojekt
pågår i landet och de anläggningar som byggs idag har ett bredare utbud. De nya anläggningarna
vänder sig också till en bredare målgrupp.

Badmarknadens trender
Badbranschens historiska utveckling beskrivs bäst genom uppdelning i fem generationer.

Figur 3. Badmarknadens trender

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Region Gotland

Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

Sid nr

18037

18 (86)

Första generationen
Under industrialismens framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då
byggdes bad för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmen.
Istället för bassänger badade man i badkar med hytter. Denna generation badanläggningar
sträcker sig fram till och med andra världskriget.
Andra generationen
I mitten av 1900-talet utvecklades baden från att enbart fokusera på renlighetsaspekten till en mer
motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde
en snabb utbyggnad och mellan år 1950–1970 ökade antalet badanläggningar från 43 till 260
stycken. Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika förenings- och idrottsaktiviteter.
Tredje generationen
Till följd av en ökad konkurrenssituation på fritidsområdet i samhället minskade badens
attraktionskraft allt mer. Besökarna efterfrågade något mer än renlighet, träning och motion. I mitten
av 1980-talet började simhallarna utvecklads till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som
äventyrsbad, gym, friskvård och solarier.
Fjärde generationen
Fjärde generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat utformas
med en separat avdelning i lugn och harmonisk miljö med exempelvis servering, öppen spis och
vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att kunna
slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka.
Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna
önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelse. En högre vattentemperatur
innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter, som exempelvis babysim och
rehabiliteringsbad. Detta har inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höjoch sänkbart mellangolv för ökade användningsområden.
Ett ytterligare exempel på detta är den så kallade multibassängen som är en 25-metersbassäng
med två höj- och sänkbara mellangolv och en mellanvägg, vilket gör det möjligt att bedriva två
parallella gruppverksamheter samtidigt.
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Femte generationen
Idag finns det en stor efterfrågan bland kommuner på 50-metersbassänger, som klarar av stora
mästerskap och tävlingar. Extremsporten växer, däribland Triathlon, som är en av världens
snabbast växande sporter. Fler sammansatta grupper, så kallade tribes, växer fram inom idrotten
och då kanske främst inom löpning, free running, swim-run, crossfit och andra nya sporter.

5.2

Driftsformer – ägande och verksamhet

Sveriges 470 inomhusbad drivs idag till ca 90 procent i kommunal regi och resterande 10 procent
av föreningar eller företag. Medley AB är den största privata aktören och driver ca 35 bad- och
friskvårdsanläggningar i 21 kommuner. Actic AB är ytterligare en privat aktör som äger och driver
flera badanläggningar. Det finns också ett flertal lokala simklubbar som driver kommunala
badanläggningar på entreprenad eller som har tagit över badet för en symbolisk summa. Ett
exempel på detta är Filbornabadet i Helsingborg som sedan år 1992 drivs av Helsingborgs
Simsällskap. Samtliga badanläggningar drivs med hjälp av kommunalt ekonomiskt stöd.
Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
Att bygga badhus i egen regi är det alternativ som är vanligast för en kommun. Genom att investera
i ett eget badhus får kommunen full kontroll över hur det ska utformas och vilka behov som ska
uppfyllas för kommuninvånarna, turister och besökare från grannkommunerna. Genom att själva
äga och driva badhuset får kommunen också kontroll över prissättning, öppettider, aktiviteter,
underhåll med mera.
Vid byggnation av ett badhus i egen regi uppstår ekonomiska risker eftersom kommunen själv får
stå för hela investeringen. Normalt sett behöver lån tas. En fördel är att kommuner kan ta lån med
lägre ränta än vad företag kan. Det kan å andra sidan finnas invändningar mot kommunal
skuldsättning, i vissa kommuner rena förbud.
Det finns risker i byggnationsskedet med oförutsedda kostnader och risk att det blir förseningar
med byggnationen. Det är vanligt att badhusbyggnationer blir dyrare än beräknat. Detta beror
främst på att tillägg görs avseende utrustning och att material med högre kvalité väljs jämförts med
vad som är inskrivit vid projekteringen. Även den långa projekttiden driver upp kostnader.
En annan risk är oförutsedda renoveringar och utbyte av maskinutrustning under badhusets livstid.
En ytterligare risk är att prognoser för intäkter och kostnader inte uppfylls.
Observera också att det kan anses tveksamt att komplettera ett badhus som drivs i egen regi med
gym och/eller gruppträning. Att kommunen driver gymverksamhet kan anses som osund
konkurrens. Lösningen är i sådana fall att lägga ut gymverksamheten på en extern entreprenör.
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Vid byggnation av badhus i en kommun som inte har drivit badhus tidigare är det nödvändigt att en
ny organisation byggs upp och kunskap/kompetens införskaffas.
Fördelar

+ Full kontroll över:

Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Ansvar för:

•

Utformning av badhuset

•

Erbjudanden och aktiviteter

•

Personal, behöver anställa egen

•

Öppettider och tillgänglighet

•

Ekonomi, står för alla kostnader

•

Prissättning

•

Underhåll

− Risktagande i byggnationsskedet:

•

Kostnadsmässigt risktagande, kan bli dyrare än
planerat

+ Inget externt vinstintresse
•

byggnation

+ Bestämmer placering själva

+ Inga kompromisser. Kan tillfredsställa exakt de
behov som finns i kommunen

Tidsmässigt risktagande, förseningar kan ske vid

− Kräver att kommunen själv bygger upp en effektiv
organisation med badkompetens

+ Lägre räntesats vid upplåning
Tabell 12. Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
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Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad
I detta alternativ ansvarar kommunen för byggnationen och låter därefter en extern entreprenör
sköta driften av verksamheten. Med en extern verksamhetsentreprenör förloras en del av kontrollen
över badhuset. Det är därför viktigt i upphandlingsskedet att viktiga parametrar för kommunen
regleras, till exempel kan krav ställas på öppettider, tillgänglighet för skola, allmänhet och
föreningar, prissättning med mera.
Underhåll och städning av anläggningen är ytterligare exempel på viktiga poster som måste
regleras detaljerat i avtalet. Detta eftersom dessa områden riskeras att försummas av
entreprenören. Frågan om vem som ska stå för underhållskostnaderna och eventuella reparationer
som uppstår pga. bristande underhåll och städning kan det lätt bli oenigheter om.
Entreprenören har ett vinstintresse men med en driven entreprenör leder det till bra service och
vilja att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt.
Enligt vår erfarenhet är drivet och utvecklingsviljan ofta större hos en extern privat entreprenör
jämfört med ett badhus med kommunal verksamhet. Det är dock viktigt att vid kontraktsskrivning
säkerställa och reglera tillgänglighet för föreningar och skolbad, så att dessa grupper inte hamnar
i kläm. En privat entreprenör kan komma att fokusera mer på de besöksgrupper som inbringar mer
intäkter.
Om kostnader och intäkter i verksamheten blir sämre än budget drabbas inte kommunen, så länge
som ersättning till entreprenör regleras med fast belopp. Detta leder till enklare budgetering för
kommunen.
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Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Kommersialiseringen kan leda till att särskilda
gruppers behov inte kan tillgodoses som tidigare

+ Möjlig kontroll över:
•

Öppettider

•

Prissättning

•

Tillgänglighet för särskilda grupper

− Förlorar kontroll över det som inte reglerats i avtal

+ Troligen effektivare

+ Enklare budgetering
Tabell 13. Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad

Externt ägande och extern drift
Att bygga badhus i offentligt privat samarbete (OPS), innebär att entreprenören står för
investeringen och därmed den primära ekonomiska risken. Kommunen skriver ett avtal innan
byggnation med en årlig avgift till entreprenören, men investerar inget själv. Av erfarenhet är det
dock känt att kommunal borgen är nödvändigt, med nuvarande finansiella möjligheter. Kommunens
risk består i att de överlämnar projektet i externa händer utan att ha kontroll på genomförandet.
Den stora fördelen är att det blir en fast årlig kostnad för kommunen, därmed förenklas
budgeteringen och det kan inte uppkomma några obehagliga ekonomiska överraskningar. Den
totala kostnaden kan dock bli högre än vid egen verksamhet, på grund av att entreprenören tar
risken och då vill ha en riskpremie.
Det är viktigt med en kunnig och driven entreprenör eftersom risken är stor för försummelse med
oerfaren personal som ska sköta städning och den tekniska driften av anläggningen.
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Nackdelar
− Utformning av badhuset blir en kompromiss
− En fast kostnad oberoende av verksamhet
− En fast förbindelse under oöverskådlig tid utan
möjlighet att anpassa sig till politiska aktuella
beslut

 Externt vinstintresse, kan vara en fördel alternativt en nackdel
Tabell 14. Externt ägande och extern drift

Erfarenheter av extern verksamhetsdrift
Svenska badanläggningar har drivits av privata företag sedan mitten av 1990-talet. Erfarenheterna
från kommunerna är mestadels positiva med ökade besökstal och ökad kostnadskontroll som
huvudsakliga framgångsfaktorer för kommuner och driftoperatörer.
Ett problem är att det ofta endast kommer in ett anbud och många kommuner har därför ifrågasatt
om det verkligen finns en fungerande marknad för att kunna kalla det för konkurrensutsättning.
Alla problem försvinner heller inte i och med att man anlitar ett privat företag att sköta
badverksamheten. Allmänhet, föreningar, media och privatpersoner kommer att ha synpunkter.
Engagemanget är stort och om berörda parters tillgång till badhuset försämras kan det förväntas
få reaktioner i press och direkt till förvaltning och politiker.
Det är också viktigt med ett genomarbetat förfrågningsunderlag och välskrivna avtal. Det som inte
blir löst i samband med kontraktsskrivning blir olöst under lång tid, oftast under hela avtalstiden.
De kommuner som slarvat får lida för detta, ofta under flera år.

5.2.1

Analys av drift

Ytterligare ett skifte är på ingång, sjätte generationens badhus, där nivån av rekreation, hälsa och
integration mellan olika sporter och idrotter, där våta och torra aktiviteter synkroniserar och
samspelar, blir än mer tydliga. Idag projekteras även multiaktivitetsanläggning för att möta
framtidens behov och efterfrågan, där aktiviteter och verksamheter sammanvävs under samma
tak. Andra sekundära verksamheter som spa, relax, gym, serveringsnivå osv. ses också som
viktiga verksamheter vilka bör analyseras närmare under hela projektet. Branschen har börjat
mogna, i snabb takt, då majoriteten av svenska badhus har nått sin livslängd vilket naturligt skapar
ett stort fokus på branschen. Då utvecklingen tilltar är det av högsta prioritet att bygga rätt och
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projektera för detta redan idag. Gymbranschen har gjort sin stora resa senaste tio till femton åren,
där influenser utanför Sverige och stora koncept har skapat större efterfrågan och ökat marknaden.
Lönsamma kedjor idag, är de som tänkte utanför ramarna och vågade satsa för att vinna.
Vi påverkas allt mer av omvärlden i olika branscher, inte minst Badbranschen, där även normer
och lagar sätter spelregler för utformande och verksamhet (SS-EN 15288–1:2008+A1:2010
säkerhetskrav när det gäller design, SS-EN 15288–2:2008 säkerhetskrav för själva verksamheten).
Influenser från bland annat Tyskland och dess starka bastukultur blir allt mer vanligt i de svenska
anläggningarna, där mervärdet för att inbjuda och bevara långsiktiga kunder är en förutsättning för
att få en stabil långsiktig verksamhet.
Vi ser inte att Gotland är något undantag från detta utan snarare en region som kan omfamna
denna trend och vara en del av framtiden, med allt vad regionen har att erbjuda invånare och
turister. Vidare visar tendenser att svenskens benägenhet att förflytta sig, turism, blir än mer aktuell
i miljöhänseende där badhusen kan komma att ta en större plats i framtiden. Tendensen visar då
att familjer mer och mer börjar se över sin resebenägenhet och fokusera på det som finns nära,
både ur ekonomiska och miljömässiga skäl. Det handlar mångt och mycket om att ta den resande
familjen till badhuset, vilken erbjuder mer för samtliga familjemedlemmar, en naturlig mötesplats
och utflyktsresemål, som ett komplement till de långa kostsamma resorna utanför landet.
Då Gotland har en stor utbredd gymkultur och även stort restaurangliv, ses dessa verksamheter
inte fördelaktiga att drivas i egen regi, främst ur konkurrenssynpunkt. Vidare ser vi inte heller hur
regionen på ett fördelaktigt sätt skulle stå sig starka mot den rådande konkurrensen, här gäller det
att driften sker av en erfaren, utvecklad och etablerad aktör på marknaden.
Om regionen äger byggnaden men hyr ut sin verksamhet så som bad, relax, servering och gym
kan de få in en duktig aktör som långsiktigt kan utveckla samtliga verksamheter i samexistens och
vidare ge dessa fördelaktiga och önskvärda synergieffekter. Utmaningen kan vara att denna aktör
främst ser till vinstintresset, vilket gör att målgrupper kan åsidosättas. Vidare blir det svårt att
påverka löpande, om avtalet initialt inte reglerar spörsmål. Det är av betydande och avgörande vikt
att det är rätt entreprenör som driftar anläggningen då detta ofta sätts på långa kontrakt, för att
minimera risk för avbrott, varför en etablerad aktör kan vara att föredra för att säkerställa
långsiktighet och den ekonomiska kalkylen.
Vissa kommuner, oftast våra större städer, bygger ett flertal badhus, som tillsammans utger en
helhet och kan komma att kompletteras med en mer riktad äventyrsanläggning. Vi ser fördelen att,
med tanke på antal invånare och distanser, bygga ett komplett hus som innehåller samtliga
verksamheter som talar för framtiden med en hållbarhet över tid, med fokus på rekreation, hälsa
och lek. Om regionen väljer att ta in en extern aktör för driften av restaurangen ska denna drivas
under ordinarie öppettider, vilket innebär att man då medvetet måste sätta en låg hyra eller på
något sätt finansiera denna verksamhet. Detta då det inte finns ett ekonomiskt kundunderlag alla
tider anläggningen är öppen.
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Beträffande relax/spa är det möjligt att lägga ut direkt så de får helt fri rätt till att sätta vilka produkter,
så som behandlingar och dylikt, de önskar. Vill Regionen själva styra över produkten är starttiden
2–3 år, för att komma upp till rimlig lönsamhetsnivå vilket innebär finansiering av lägre hyror osv.
Beträffande baddelen finns det ingen i dagsläget som är intresserad av att driva enbart denna
verksamhet där andra verksamheter exkluderas. Nuvarande aktörers affärsmodell bygger på en
kombination av flera verksamheter i samma anläggning.
Fördelen att lägga ut samtliga delar till en extern aktör är att de kan ha internationella och nationell
kunskap om behoven, specialister om de olika produkterna som skall ingå i leveransen samt att de
följer marknadstrenderna. Idag finns det två till tre omtalade aktörer på marknaden. Här tas alla
beslut bort från kommunala tjänstemän och politiker. Nackdelen med att lägga ut hela
verksamheten är att den direkta politiska påverkan tappas, med anpassningen till sociala och
samhällsmässiga behov.
Branschstandard för hyran när det gäller gym, exklusive bad, är 3500 kr/kvm och år. Restaurang
ligger från 1 000–10 000 kr/kvm och år.
För drift och ägande, exklusive extern drift av gym, lämnar PreDevo inga direkta rekommendationer
då detta lämnas för vidare analys och beslut av politiker i Region Gotland med förstudiens analys
som grund.
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6. BEHOVSANALYS
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att
skapa ett äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen
medförde att projektet inte kunde genomföras. Beslut landade senare i att 1998 rusta upp det
befintliga badhuset, Solbergabadet, mestadels ytskikt och nya omklädningsrum togs i beaktande.
Våren 2018 inledde Region Gotland ett projekt tillsammans med PreDevo för att skapa
förutsättningar för den framtida Nya badanläggningen i Visby via en förstudie. Regionen
tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera tankar och idéer in i projektet. I gruppens uppdrag var att se över olika lösningar
för den kommande anläggningen där även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och
analyserades. PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och
allmänheten för att säkerställa kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och
nyhetsflöden observerats löpande som en viktig del i behovsanalysen.

6.1

Intressenter

6.1.1

Allmänheten

Under perioden 2016–2017 genomförde Region Gotland enkätundersökningar på Solbergabadet
och Hemsebadet. Ytterligare en kompletterande enkätundersökning genomfördes av PreDevo
under våren 2018. Målet var att belysa badhussituationen samt framtida behov och förväntningar
på en ny potentiell anläggning. Undersökningen utfördes via en digital enkät på Region Gotlands
egna hemsida, vilken även marknadsfördes i pressen för optimal spridning. Detta kompletterades
med en fysisk enkät, placerad på de två kommunala badhusen, Solbergabadet och Hemsebadet.
Svarsfrekvensen på den digitala hamnade på 329 svar och från badhusen 120 svar, således totalt
449 svar ifrån allmänheten.
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Anser du att Gotland (Visby) behöver ett nytt badhus?
17
66

362

Ja

Nej

Vet ej

Tabell 16. Svarsresultat allmänhetsenkät

81 procent anser att Gotland och Visby är i behov av ett nytt badhus.

Vad är viktigast för dig när du besöker ett badhus eller en simhall? (Här kan man ge upp till tre
svar)
300
250
200
150
100
50
0

Tabell 17. Svarsresultat allmänhetsenkät

Det primära är att anläggningen upplevs fräsch med hög variation av motionsmöjligheter samt väl
anpassad för barn. Vidare nämnda delar är bland annat bastu, restaurang, bar och minst åtta 25;
metersbanor.
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Vad anser du ett nytt badhus i Visby ska fokusera på?
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Tabell 18. Svarsresultat allmänhetsenkät

Den nya anläggning bör ha ett familj- och hälsofokus där motions och tävlingssim är mest
efterfrågat. Familjedel med primärt fokus på barn samt någon form av äventyr. Vidare lyftes
tillgängligheten samt att relaxen bör ha serveringstillstånd.

Vad anser du är den bästa platsen för ett nytt badhus i Visby?

174
255

Gutavallen

Visborg

Tabell 19. Svarsresultat allmänhetsenkät

429 av 449 valde att svara på denna fråga och 60 procent ansåg att Visborgsområdet är den bättre
placeringen.
Sammanfattning allmänheten:
•

Visborgsområdet

•

Hälsa

•

Spa och bastu

•

Familjebad
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•

Motionssim

•

Tävlingssim

•

Barndel

•

Äventyrsdel

•

Serveringstillstånd

•

78 procent anser att deras besöksfrekvens skulle öka vid ett nytt bad
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Idrottsföreningar

Föreningsverksamheten i nuvarande badhus har en lång historik där en potentiellt ny anläggning
skulle fortsätta skapa goda förutsättningar för verksamheterna och även öppna upp för nya
möjligheter.
Idag har sex föreningar verksamhet på Solbergabadet.
➢

Wisbys simsällskap, står för högsta majoriteten av bokade tider. Från 5 till 95 år.

➢

Bottenskraparna, undervattensrugby

➢

Gotlands dykarklubb, bara fridykning.

➢

Korpen, vattengympa och babysim

➢

Sport och dyk, liten förening med dykutbildning

➢

SLS, Svenska Livräddningssällskapet

Föreningarna har verksamhet alla dagar i veckan, i dagsläget står de och väntar in varandra för att
påbörja sina aktiviteter. Vidare har de även vid tillfällen tre parallella grupper igång vilket genererar
hög ljudnivå, exempelvis vattengympa på den grunda delen och rugby på den djupa.
Wisbys simsällskap
Idag har Wisby SS kö och kan därav inte ta emot alla anmälda, detta blir extra problematiskt med
tanke på att det är en ö. I dagsläget beräknas ca fyra grupper vara i behov utan att få plats med
minst femton i vardera, totalt ca 60 personer. Märkvärt är att åldern mellan högstadie- och
gymnasiet genererar höga bortfall vilket blir på bekostnad av det livslånga idrottandet som
Regionen och Sverige har som uttalade mål för en friskare befolkning.
Idag har sällskapet 1 600 medlemmar. På sommaren anordnas simskola kostnadsfritt för
nyanlända unga. Det finns även en efterfrågan bland nyanlända föräldrar vilka idag inte får plats.
Under loven är önskan att kunna aktivera medlemmar samt att ta emot andra aktiva inom sporten,
i dagsläget tar medlemmar sig till fastlandet. Önskan från föreningen är en 50 meters bassäng för
att hålla alla tävlingsmått samt ökad möjlighet att förlägga läger på ön. Vidare om det blir en 25
meters bassäng är den absoluta önskan på minst tio banor.
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Wisby simsällskap, hoppsektion
Simhoppare som har större funktionsvariation måste i dagsläget nekas då de kräver mindre
grupper och mindre bassänger. Idag har de ofta två–tre grupper samtidigt med en kvarts
förskjutning för att kunna nyttja omklädning och dylikt. Simhoppsverksamheten år 2017 hade 50
simhoppare i åldrarna 7 – 51 med två träningstillfällen per vecka, observera att dessa tävlar mot
de som tränar fem-sju gånger i veckan varför de i dagsläget inte kan mäta sig mot konkurrensen i
landet. Vidare kompletteras vattenträningen med torr träning, där landträning ingår. Denna termin
har föreningen varit tvungna att neka 30 nya simhoppare då verksamheten inte har kapacitet att ta
emot fler. Dessa ansökningar skedde utan någon form av marknadsförening, då ledningen vet att
de inte kan ta emot fler aktiva medlemmar.
För simhopp och de regler som innefattas är förutsättningen två en- samt tre meterssvikter, fasta
plattformar/trampoliner för en–, tre och fem meter, allt enligt kraven för svenskt simhopp. Ytterligare
en önskan är trampoliner för en sju, och tio. Om ytan tillåts, önskas någon form av gym där
föreningar kan nyttja och använda

yta och

utrymme som

ligger

inom

ramen för

föreningsverksamhet.
Bottenskraparna
Beträffande undervattensrugby är målgruppen utspridd, mellan 10–50 år, med totalt 40 medlemmar
och potential till fler. Viktigt är att det finns utrymme för förvaring och publik så att Junior SM kan
anordnas. Vidare har de krav på en bassäng 12 meter bredd, 14 meter lång och 4 meter djup och
raka kanter med 90 grader i hörnen. Vidare är en bra belysning i bassängen nödvändigt, speciellt
när de filmar, och där en skärm vid hoppbassängen kan synkroniseras via digitala funktioner. Detta
kan då jämväl komma verka utvecklande för medlemmar att korrigera sig själv samt spara
ledarkapacitet. En annan viktig aspekt är ytor runt bassänger, detta för att flera verksamheter pågår
samtidigt och för att vidare möjliggöra bland annat stretchning, nedvarvning och tillgänglighet.
Gotlands Dykarklubb
Sportdykarklubben är idag 48 medlemmar och använder nuvarande Solbergabadet på terminerna
för fridykning (vattensäkerhet), vilka har dragit ner från två till ett pass då det råder brist på
vattentider. Här är djupet primärt, ej grundare djup än nuvarande på fyra meter. Personlig utrustning
som klubben står för skall lämpligast förvaras i något förråd.
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Korpen- Gotlands Motionsidrottsförening (KGM)
Idag hyr KGM en anläggning av en privat fastighetsägare för just vattenträning och simskola men
har intresse av att köra detta på nya anläggningen då det bland annat är fullt på barnverksamheten.
Idag är deras målgrupp allt från reumatiker, synskadade samt föreningar som hyr med tillhörande
instruktör för att bedriva verksamhet. De har ca 800 seniorer i veckan som utför någon form av
vattengymnastik och landträning, 780 i vatten och ett 20-tal på land. De har även babysim på
dagtid. De använder Hemsebadet och Slite exklusive Korpens motionscenter för sin verksamhet
vilka maxar kapaciteten så mycket de går, året runt. De ser en potential till utökad kundgrupp med
exempelvis idrottsföreningar som kan använda den till återhämtning efter tävlingar.
För att tillgodose patientföreningar och babysim har de en varmvattenpool på ca 32–33 grader.
KGM ser vikten med mötesplatsen, de äldre och de yngre, nyblivna mammor osv. för att bygga en
naturlig mötesplats på Gotland.
SLS, Svenska Livräddningssällskapet
Dessa är storkonsumenter av vatten med bland annat sim- och badvakter, träning och
tävlingsverksamhet. De har dock haft en lång dipp, där de tidigare hade barngrupper med 30 barn,
men platsbristen gjorde att instruktörer tröttnade vilket resultatet i att dessa slutade. För att träna
upp simlärare och livräddare har de således varit utmanande av den anledningen att vattentiden
är begränsad, idag lånar de en timme här och där.
Målet för verksamheten är 0 drunkningar på Gotland och att alla ska kunna simma. Regionen har
legat hyfsat till i mätningar från skolverket, någonstans mellan 94–96 procent simkunnighet på
årskurs 5. De menar att närheten till simhall styr simkunnigheten, där en skola som ligger långt
ifrån generellt har sämre simkunnighet. Badhussituationen i nuläget är ett hinder för att växa samt
att det inte finns utrymme att ta emot externt, där målet är att arrangera svenska
livräddningsmästerskap och träningsläger på Gotland.
Verksamheten behöver utrymmen runt bassängen för att bära in surfbrädor att användas som
tävlings- och räddningsredskap. Vidare har de gärna kvar en hög kant på den djupa delen för att
kunna öva på att ta sig i och ur en bassäng, med en människa som är medvetslös samt med
upptagning av bår.
Läktare är nödvändigt som ett utrymme för simskoleföräldrar, tävlingar och för simmare att värma
upp vid. SLS menar att det idag är kö in i simhallen vilket stänger möjligheten att kunna ha
exempelvis DM tävling. De är övertygade om att en ny anläggning skulle möjliggöra arrangemang
av tävlingar och träningsläger. Det finns vidare en marknad för Gotland att erbjuda träningsläger
om bra bassäng finns året runt, så som vid påsk, sommarlov, höst, jul samt anslutning till annan
långledigt som även skulle kunna gynna besöksnäringen.
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Sammanfattning Idrottsföreningar:
•

Exponera föreningsverksamheten med digitala tavlor för reklam.

•

Djupdel på minst fyra meter, tolv meter bred, fjorton meter lång.

•

Läktare med kapacitet för tävlingar vid 25 meters bassäng med tio banor en möjlighet att
arrangera UGP och DM tävlingar på den nya anläggningen.

•

Förvaring för redskap

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

25 metersbassäng med tio banor

•

Höj och sänkbart golv

•

En bassäng med temperatur 32–33

•

Närhet till hjärtstartare

•

Tillgänglighet för bårhantering

•

Bastu

•

Halkskydd

•

Hög kant på djupdel

•

Sviktbrädor
2 st 1 meter
2 st 3 meter
Fasta plattformar (trampoliner)
1 st 1 meter
1 st 3 meter
1 st 5 meter

•

Minisvikt på kanten

•

TV-skärm vid hoppbassäng

•

Avsimningsmöjligheter
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Hälsa och rehabilitering

Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilka representerar Rehab, en del av
hela resursområdet rehab och habilitering, använder inte Solbergabadet idag då tillgängligheten är
bristande där liftar och dylikt inte lever upp till kraven. Liftar, höj och sänkbara golv är primära delar
för en väl fungerande verksamhet. För målgrupperna ses en övergripande röd tråd i att
vattenträning fungerar avlastande för kroppen, vilket är ett mycket bra träningssätt och bra metod
för ökad och förbättrad hälsa.
Rehabenheten Korpen har idag maxat verksamheter med hänsyn till funktion. I Hemsebadet får
sjukvården hyra in sig på vissa tider och i Slite enstaka tider. Vidare finns en privatbassäng, som
är hälften så stor som den andra men där finns inte tid att uppbringa, 70 timmar per vecka är den
fullbokad av tidigare nämnda Korpen Gotlands Motionsförening.
Det är fullt tryck på verksamheterna där de har 20 sjukgymnaster och fysioterapeuter som arbetar
året runt. Många patienter från primärvården genereras härvid, likaså från operation. Största
användningsområdet är för de som har behov av rörelseträning och avlastning, men som ändå kan
ta sig själva. Vad en ny anläggning kan ge vinster i är att frigöra tid på Rehabenheten Korpen där
allt som kan anses vara friskt nyttjande skulle kunna flytta till det nya badhuset och de som har
störst behov stannar. Primära frågan i det hela är tillgängligheten för möjlighet till både gymnastik,
träningsanläggning och gym för varierad träning.
Dagens verksamheter innebär ett ständigt pusslande för att få ihop och täcka behovet, problemen
är stora när det gäller att få tider och behandling. Här är önskan stor beträffande frigörande av tid
för att anläggningen skall bli mer flexibel och därav tillgodose akuta perspektivet (nyopererade,
gravida, psykosomatiska tillstånd) som kräver snabb insats. Vidare vid en sådan hög belastning
blir det svårt att ha koll på alla brukarorganisationer som verkar i anläggningen, de leder således
idag långt ifrån all verksamhet. Resultatet av detta blir att gruppledare är från andra organisationer
vilket försvårar uppföljningen av att regelverk efterföljs, exempelvis att inte bada med öppna sår
och inkontinensskydd. Således skulle bara den delen, att bakteriehalten minskar, ge stor vinst till
att risken minskar för redan belastade patienter att bli mer sjuka.
Det största behovet är att de friskare skulle kunna förlägga sina aktiviteter i en ny anläggning, i
huvudsak på dagtid som inte är så attraktiv för andra. Detta är en viktig målgrupp som skulle kunna
bidraga till högre verkningsgrad, samtidigt som de får sina behov tillgodosedda. Finns det höj och
sänkbara golv, liftar och en ramp, hissar och utrymmen som är handikappanpassade ger detta
fantastiska förutsättningar. Vidare är väl tilltagna utrymmen primärt framförallt till omklädningsrum
så att det inte blir trångt med exempelvis rullstol.
Verksamheten anser att Visborgsområdet är den bästa placeringen för kommande anläggning, där
de finner stora synergieffekter genom att lägga mycket idrott på samma ställe.
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Funkisam
Funkisam är ett förbund för människor med funktionsvariation och består av 24 mindre föreningar.
Föreningen använder sig inte av nuvarande badhus i Visby utan verkar på Rehabenheten Korpen
och Hemsebadet. Under veckodagarna har de tid hos Rehabenheten Korpen mellan 16:00 till 21:00
och är tio grupper med femton personer i vardera, utöver detta har de tre till fyra grupper på
lördagar. Hemsebadet användes till största del genom sjukvården i form av rehabilitering och
sjukgymnastik. Behovet ökar under vinterhalvåret där de använder anläggningarna under hela
öppenperioden.
Nuvarande badanläggningar är bristande, där största problemen är icke anpassade ytor så som
duschar och golv. De anser att den optimala placeringen av ett nytt badhus är Visborgsområdet då
detta område är enklast att göra tillgängligt. Deras förhoppningar med en ny anläggning är en
modern anläggning som är handikappanpassad, då det finns stort intresse från fastlandet att
anordna föreningskongresser på Gotland. Här önskar de sig bland annat Spa och
konferensensmöjlighet för framtida anläggning. Om Funkisam skulle få tillgång till mer vattentid
menar ordförande att denna verksamhet kan öka med 25 %.
Sammanfattning Hälsa, rehabilitering och Funkisam:
•

Enskilda ytor för brukare med assistenter

•

33 gradigt vatten

•

Britsar med liftar

•

Halkskydd

•

Ramp

•

Höj och sänkbart golv

6.1.4

Simundervisning

Idag används anläggningarna bland annat för simskoleundervisning och simskoleverksamhet för
nyanlända. Regionen kommer även ta del av Svenska Statens satsning, avgiftsfria simskolor för 6åringar. Det största behovet för målgruppen är möjlighet till simskoleverksamhet, i växande ålder.
Ur folkhälsoperspektivet handlar det om att upprätthålla sin simförmåga till rehab och habiliterande
för äldre, där det är viktigt med hög tillgänglighet och enkelhet för alla att komma i och ur vattnet.
Viktigt är att det finns en bassäng där plask och lek tillgodoses samt simskolverksamhet, där det
idag är för lite bassängtid per kategori. Idag måste verksamheten delas upp för särskoleverksamhet
varför flexibla bassänger hade underlättat planering och nyttjandegrad. Vidare saknas idag öppna
planytor för uppvärmning och samling, som önskvärt gärna kombineras med ett gym för
styrketräning och även möjlighet till avsimning. För skolan är det viktigt med höj och sänkbara golv,
och att det även går att förändra badtemperaturen. Vidare räcker en 25 m bassäng med läktare.
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Solbergabadet har idag simundervisning för tre-fyra grupper som består av tolv-femton elever i
varje, mellan tio-femton gånger per termin. Den befintlig verksamheten i Solbergabadet är föråldrad
och exkluderande i sin helhet. Den aktiva simklubben med över 600 deltagare i veckan, gör bland
annat så att allmänheten inte får plats, graden av undanträngning blir påtaglig. Detta är ytterligare
ett argument till att de efterfrågar lokaler som tillåter att verksamheter bedrivs parallellt, som är
öppet när föreningsliv och skola är på plats. Behovet är inte en 50 meters bassäng, utan det är
flexibla lösningar som bör prioriteras. Slutligen anses Visborgsområdet bäst lämpat trots att
skolklasser kommer behöva färdas med buss.
Sammanfattning simundervisning och verksamhet:
•

Höj och sänkbara golv

•

Träningspool

•

25 m bassäng

•

Yta för uppvärmning osv.

•

Läktaryta

•

Gym

6.1.5

Besöksnäring och tillväxt

Utifrån tillväxtfrågor, infrastrukturella politiska frågor, är även Tillväxt Gotland med och påverkar
besöksnäringen för deras möjlighet att göra rösten hörd i badhusfrågan. Ofta mäts turism bland
annat via antal gästnätter, nationella som internationella. Gotland har idag över en miljon
kommersiella gästnätter per år, med en sjuprocentig tillväxtökning i besöksnäringsstrategin vilken
förväntas antas i februari 2019.
Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB), primärt företag inom transport och boende med idag 72
medlemsföretag plus drygt 40 restauranger som indirekta medlemmar, menar att nuvarande
simhall i dagsläget inte bidrar till besöksnäringen. Skulle en anläggning dock vara tillräcklig attraktiv
för att attrahera turister, när de väl är på Gotland, tror besöksnäringen att den kan bli ett
komplement och därav en utökning av helhetsupplevelsen. Kommer den vidare upp i nivå av
äventyr, kan besöksnäringen gynnas, men dock kommer den aldrig bli huvudsakliga
reseanledningen för ett besök på Gotland. En storskalig toppanläggning hade dock kunnat bli en
reseanledning för att vidare kunna göra paketlösningar, som ofta är uppe för diskussion och
vidareutveckling när det talas besöksnäring.
Turismen börjar ta fart under påsk för att öka från inledningen av maj och vidare öka trycket
ytterligare. Högsäsongen startar vecka 27 med politikerveckan som inledning och avslutas med
medeltidsveckan vecka 32 med vardera 40 000 besökare årligen. Därefter börjar det avta vid
skolstart, helgerna fortsätter med aktivitet fram till en bit in i oktober.
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Tillväxt Gotland, representerar näringslivsorganisation, vilka ägs av 800 företag och organisationer
på hela ön, även andra knutna organisationer, serviceorter och bolag. Medlemmar här kommer
från olika branscher, i varje bransch identifieras hinder för tillväxt vilket resulterat i ett 32
punktsprogram, de viktigaste frågorna, framförallt vinterturism och kurort Gotland träffar två av
dessa områdena.
Ett förslag är att skapa en konferensanläggning för att få till maximal synergieffekt både ur
idrottsperspektiv, så som service och logistik, för olika verksamheter i området. Viktigt är frågan
om att bo och leva, vilken måste fungera så som skola, vård och omsorg samt boende varpå
badhusfrågan blir högst aktuell. Från både besöksnäringens och tillväxtens syn, blir en ny
anläggning ytterligare ett steg för att skapa ett attraktivt Gotland.
Sammanfattning Gotlands Förenade Besöksnäring och Tillväxt Gotland:
•

Naturlig mötesplats

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turismresemål

•

Konferensanläggning

6.1.6

Räddningstjänsten Gotland

Räddningstjänsten nyttjar i dagsläget badhuset i tre syften:
Vattenfysträning där de främst simmar och gör andra aktiviteter för att träna i vattnet, främst på
ytan. Varje skift tränar en timme i veckan, där övningar så som att trampa vatten är vanligt
förekommande. Det handlar till största del om att upprätthålla vattenvana med hög kontinuitet.
Vissa sommardagar förekommer även vattenfysträning utomhus, i någon hamn eller kalkbrott.
Vattendyk kräver minst fyra meters djup men föredraget är fem. Tidvis tränar dykare samtidigt som
de övriga har vattenfysträning samt ibland tillsammans med egna insatser och övningar som
exempelvis säkerhetsövningar. En viktig aspekt i denna del är att om en dykare får fel på sin
utrustning är det oerhört riskabelt att öva i iskallt vatten, exempelvis Visby hamn, varför de ur
säkerhetssynpunkt tränar i badhuset. Vid dessa tillfällen finns alltid en så kallad flytkompis vilken
håller uppsikt, generellt sätt gör de säkerhetsövningarna två gånger per år och dykare. Vidare utförs
andra kompletterande övningar löpande under året, oftast under vinterhalvåret.
Rekrytering, här används badhuset för nyrekrytering av brandmän vilket är en del av urvalet för
kontroll av att vattenskräck ej förekommer. För att bli brandman på Gotland och fungera på ön
måste vatten kunna hanteras. Denna process, görs minst två gånger per år och ibland vid fler
tillfällen då behovet och urvalet ökat. Utöver detta ingår det i processen ett moment där de ska
hoppa i för att visa att de kan arbeta från kajkant. Enligt kravet gäller en höjd motsvarande 3 meter.
Idag är de ca 45 anställda på heltid inom kåren, de snittar minst en timme i veckan i
badanläggningen, men har ett mycket större behov än så. Idag finns det inga tider att tillgodose
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det faktiska behovet där de enbart har en timme på lördagskvällar men vid vissa tillfällen är de iväg
på larm vilket medför att de inte hinner nyttja sin tid. Främst använder de den djupa delen och ser
även ett behov av det framgent. Anläggningen nyttjas året om, men främst vintertid.
Främsta behovet från brandkåren är således i synnerhet en tre meters trampolin, en djupdel, mer
vattentid som är flexibel för att anpassas efter ordinarie verksamhet. Vidare finns en önskan om att
kunna se vad som händer på botten, via en skärm eller kamera när de övervakar sina dykare på
botten, vilket idag görs via att de själva ligger på vattenytan med cyklop. Utöver brandkårens behov
kan det även vara bra i andra syften för ökad överblick, så som skolor och samkörning med
undervattensrugby. Slutligen räcker en 25; metersbassäng för att tillgodose brandkårens
verksamhet.
Sammanfattning Brandkår:
•

Djupdel på minst fyra meter, men helst fem meter

•

Tre meters trampolin

•

Skärm och kamera under vatten

•

25; metersbassäng

6.1.7

Issporter

Idag finns det totalt 120 elever på Idrottsgymnasiet på Gotland varav 42 stycken elever kommer
från ishockey och resterande från simning, fotboll, handboll, friidrott mfl idrotter. Visby Roma och
Gotlands ishockeygymnasium är först i landet med att ha en klass med enbart tjejer. Tjejklassen
startade under 2018 och består av 14 tjejer som alla ingår i det nystartade tjej/damlaget som totalt
består av 36 st tjejer i åldern 7-25 år.
Visby ishall är 43 år gammal och består bl.a. av fyra omklädningsrum men saknar helt förråd,
sjukvårdsrum, tvättstuga, uppehållsrum för media samt entré med värmesluss för publika
evenemang. Anläggningen har även brister vad gäller komfort för dess besökare i form av klimat,
sällskapsytor och för få toaletter vid matcher/evenemang. Anläggningen klarar inte att tv-sända
matcher. Mängden istid är ytterst begränsad och anläggningen används idag bl.a. till rekreation,
ishockey, konståkning och skridskoåkning (allmänhetens åkning).
Ishockeyn har deltagare från 4 år till 60 år (veteranlaget). I föreningarna Visby Roma och Visby
Roma Ungdom finns det flera ungdomslag, juniorlag (J18 + J20) och seniorlag för herrar samt ett
tjej/damlag. Visby Roma har sammanlagt närmare 400 aktiva spelare. Idag har Visby Roma ett
avtal med friskvårdsanläggningen Form Visby och har även sjukgymnaster och läkare knutna till
föreningen. Föreningen har även ett utbytesprogram vilket de benämner som Visby Roma
Academy där man tar emot elever från andra länder, som både studerar och får en
hockeyutbildning i Visby. Just nu kommer de åtta eleverna ifrån Schweiz, Kanada, Ukraina,
Ryssland och USA. Visby Roma bedriver även en sommarhockeyskola i Visby Ishall under två
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veckor i juli där ca 150 killar och tjejer från hela Sverige deltar men även ett par barn/ungdomar
från andra länder.
Konståkningen på Gotland har ca 100 aktiva åkare, vilka 20 av dem är tävlingsåkare. Den absoluta
majoriteten av alla konståkare samt ledare är från Visby, dock sker större delen av verksamheten
i Slite ishall som är ca 40 minuters bilfärd från Visby. Dom tränar tre pass per vecka för
träningsåkarna och fem pass per vecka för tävlingsåkarna där varje pass pågår mellan en till två
timmar.
Föreningen anordnar även skridskoskola en gång per vecka under säsong i Visby och Slite, men
brist på tider har inneburit intagningsstopp. Visby ishall används således minimalt av
konståkningen då ishockeyn och allmänheten använder större delen av istiden.
Konståkningen har i kraft av att den absoluta majoriteten av barnen bor i Visby en stark önskan om
fler istider i Visby och konståkningen i Visby ser samma positiva ökning av deltagare som Visby
Roma Ungdom gör. Ytterligare en isyta i Visby ser dem som en absolut nödvändighet för
konståkningens fortsatta utveckling.
Allmänhetens åkning, dvs skridskoåkning utanför föreningsverksamheten, erbjuds under
vinterhalvåret av Kultur- och fritidsavdelningen som driver hallen. Ca 9 timmar per vecka finns för
detta ändamål. Allmänhetens åkning är kostnadsfri.
Visby ishall ägs av Region Gotland, förvaltas av Tekniska förvaltningen och hyrs av Kultur- och
Fritidsavdelningen. Slite ishall ägs av idrottsföreningen IK Graip.
Visby Romas A-lag siktar mot allsvenskan. Infrias målsättningen med avancemang till
Hockeyallsvenskan så får de inte spela sina hemmamatcher i Visby ishall då den inte klarar de
uppsatta säkerhets- eller komfortkraven som finns för arenor i Hockeyallsvenskan.
Behovet av istid är idag nästan dubbelt så stort mot vad som kan erbjudas. För Visby Roma, Visby
Roma Ungdom och konståkningen är en ny ishall med en träningsrink otroligt viktig för att kunna
fortsätta att utveckla verksamheten samt för att kunna arrangera läger, cuper mm.
En ny anläggning bör inrymma två isytor och faciliteter för föreningarna och utövarna. En publikhall
A, vilken är godkänd för allsvenskan och som tar ca 2 000–2 600 besökare, samt en enklare B-hall
i direkt anslutning. Vidare krävs loger, minst åtta omklädningsrum och pressrum och att
tillgängligheten ska beaktas.
Visby Roma anser att den optimala platsen för ett nytt badhus och ishall är Visborgsområdet, där
den centrala placeringen på Gotland skulle möjliggöra ett breddat upptagningsområde.
Issporterna ser fördelar med att placera ishall och badhusanläggning i samma område, såsom
ökad nyttjandegrad av anläggningarna och synergieffekter med bland annat gemensam entré,
konferenslokal, rehabilitering, delade aktiviteter, personal och värmeväxling. De har även stort
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behov av torra ytor, varpå ett delat gym mellan badhus och ishall är en stor, positiv, synergieffekt
av två anläggningar i närhet av varandra.
Visby ishall har idag en cafeteria där det ideellt bedrivs läxhjälp innan träningar. Issporterna ser
att de kan bidra till, tillsammans med andra idrotter, ett ökat välmående i sin helhet, men även en
ökad turism med fler turistnätter. En fördel som de lyfter är att placera hotell i nära anslutning till
anläggningarna och skapa möjligheter för ett lägergotland/cupgotland under vintersäsongen för att
sedan främja turismen på sommarhalvåret. Därmed finns det möjligheter att förlänga säsongen för
issporterna samt att sprida turismen under hela året. En vidare önskan finns också att skapa en
modern restaurang, med näringsrik och hälsosam mat, som kan utnyttjas av samtliga verksamheter
och allmänheten på Visborg.
Sammanfattning issporterna:
•

Gemensam entré och biljettsystem

•

Gemensam personal

•

Värmeväxling

•

Delat konferensrum

•

Delad servering

•

Två isytor, A- och B-hall, och faciliteter för utövare

•

Loger

•

Pressrum

•

Omklädningsrum

•

Delat gym

•

Kollektivtrafik till ett idrottscentrum

•

Samlade idrottsanläggningar bör öka attraktionskraften för bostadsbyggandet på Visborg
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Sammanfattning behovsanalys

Behovsanalysen kan sammanfattas i följande punkter:
•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade omklädningsrum m.m.

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde
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7. ISHALL (KOMBINERA ISHALL MED BADHUS)
Att lokalisera ett badhus i direkt förbindelse till en ishall har historiskt varit eftertraktat. Orsaken till
detta har varit möjligheten att utnyttja överskottsvärme från ishallen för uppvärmning av badhusets
olika energikrävande funktioner. Vid produktion av is nyttjas en kylanläggning som drivs av
elektricitet. Kylanläggningen alstrar överskottsvärme vid sin kylproduktion. Äldre ishallar med låga
krav på komfort för publik har ofta ett värmeöverskott som med fördel kan användas i ett badhus
(Gimo is- och simhall koppling, 2018). En ny och modern ishall (arena) med ett för publik och
besökare behagligt klimat nyttjar det alstrade värmeöverskottet internt till att värma lokaler och
vatten (konsultfirma Bengt Dahlgren AB). För att ge ett definitivt svar på frågan om eventuella
driftsfördelar (energivinst) krävs en betydligt djupare studie (projektering) av anläggningen som
helhet. Dessutom måste ett flertal parametrar fastställas som tex nyttjandetider över året för
respektive anläggning.
Vad gäller teknisk personal i dessa båda anläggningar ser vi inte att dessa funktioner kan
samutnyttjas i någon större omfattning. Ishallspersonalen har mer av en vaktmästerifunktion som
innebär underhåll av ispist med tillhörande lokaler och faciliteter, medans man i ett badhus har krav
på en personalstyrka som övervakar en process och avhjälper eventuella driftsstörningar.
Däremot ser vi stora fördelar med en samlokalisering utifrån infrastruktur och kollektivtrafik mm.
Dessutom skulle en samlokalisering kunna ge stora synergier för att skapa ett levande
idrottsområde med möjligheter att driva exempelvis restauranger och eventuella boenden, samt att
öka marknadsvärdet för marken både i och runt det planerade området för idrott och rekreation.
Gällande gemensamma ytor såsom entrétorg mm ser vi inga större fördelar i att kombinera dessa
mellan ett badhus och en ishall. Detta på grund av skilda typer av besökare och deras förväntningar
på service och mottagande. Dessutom kommer det ställas krav på enorma ytor för att möjliggöra
omhändertagande av publik vid ett välbesökt arrangemang (tex hockeymatch) och samtidigt kunna
upprätthålla normal verksamhet i intilliggande anläggning.
Att upphandla och genomföra uppförandet av badhus och ishallar gemensamt skulle medföra en
med gotländska mått mycket stor entreprenad. Detta skulle kunna medföra intresse från stora
internationella företag, men även förmodligen exkludera lokala entreprenadföretag. En uppdelning
av genomförandet i två etapper skulle däremot ge de lokala entreprenörerna en möjlighet att delta
i upphandlingen vilket i sin tur förmodligen ger en bättre konkurrens.
Viktigt att ta i beaktande är att uppförande av ett badhus, en ishall (publikhall A), samt en
träningshall inte kommer rymmas inom gällande detaljplan för området om den eventuellt
planerade hallen för padeltennis genomförs.
PreDevo AB rekommenderar därför att badhus och ishall inte sambyggs.
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8. KONKURRENTANALYS
8.1

Bad på Gotland

På Gotland finns det två kommunala badhus, Solbergabadet och Hemsebadet. De hyr även tider
på Kustparksbadet i Fårösund för att möta simskolsbehovet och allmänhetens behov på norra
Gotland. Anläggningarna är byggda som många andra anläggningar i landet på 60- och 70-talet.
Sommartid har Gotland ett starkt utbud när det kommer till bad, där sommar & vattenlandet
Kneippbyn Resort är den största aktören. Utöver Kneippbyn finns det fyra utepooler i och utanför
Visby samt en Spaaktör i centrala Visby.

Figur 4. Vattenland & utebad i Visby området

8.1.1

Kustparksbadet

Kustparksbadet är en del av Gotlands idrottscenter som ligger i Fårösund på norra Gotland, en
timmes bilfärd ifrån Visby. Badet har en mindre simbassäng och plask- och lekbassäng. I nuläget
har Region Gotland ett avtal med centret, som innebär att regionen betalar ca 2,25 miljoner kr per
år för att allmänheten ska kunna bada i Kustparksbadet. Detta avtal är skrivet för en tioårsperiod.
Kustparksbadet tar emot ca 4 000 skolbarn per år från närliggande orter.

8.1.2

Kneippbyn Resort

Kneippbyn Resort ligger tre km från Visby och är ett sommar- och vattenland med 17 nedfarter i
nio banor och sju pooler. Resortet är öppet sommartid mellan 24 maj till 26 augusti och har ca 50
timmars verkningsgrad per vecka. Utöver ett brett badutbud har de två serveringar som erbjuder
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enklare lunchrätter, smörgåsar, glass, dryck och kaffe. Resortet har ca 80 000 besök och är en
stark aktör för den gotländska turistnäringen.

8.1.3

Terra Novabadet och Melonenbadet

Terra Novabadet är ett enklare utebad i centrala Visby med en tempererad bassäng. I den norra
delen av staden finns Melonenbadet som har en mindre grundare bassäng. Baden har öppet
sommartid mellan 19 juni till 20 augusti, med ca 50 timmar i veckan. Wisby simsällskap driftar i
samråd med GotlandsHem båda utebassängerna. Simsällskapet anordnar även sommarsimskola
för nybörjare, för en kostnad på 970 kr per kurs. Baden har enklare försäljning av glass, läsk och
kaffe.

8.1.4

Selma City Spa Wisby

Selma City Spa Wisby är del av en franchise med span i Stockholm och Uppsala. Spaet är har en
pool och en torrbastu med serveringstillstånd. Selma City Spa Wisby erbjuder även behandlingar.
Spaet har öppet 38 timmar per vecka. Priset från måndag till torsdag är 195 kr och mellan fredag
till söndag kostar det 245 kr per person. Vidare erbjuder de även paketpriser.

8.2

Jämförbara kommuner antal invånare

Region Gotland har ca 58 595 invånare och på nuvarande simhallar finns det två stycken 25;
metersbassänger, där Solbergabadet har fem banor och Hemsebadet sex banor vilket innebär
totalt elva banor. Kommuner i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt tio 25metersbanor. Detta innebär att Gotland ligger över genomsnittet.
14
12
10
8
6
4
2
0
Örnsköldsvik

Falun

Trollhättan

Gotland

Norrtälje

Östersund

Tabell 21. Antal 25-metersbanor per kommun (Gotland)

Visby har ca 31 585 invånare och på nuvarande badhus Solbergabadet finns det en 25 meters
bassäng med fem banor. Tätorter i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt sju
stycken 25-metersbanor. Detta innebär att Visby ligger under genomsnittet.
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Karlshamn

Visby

Nässjö

Karlskoga

Tabell 22. Antal 25-metersbanor per kommun (Visby)

8.3

Gym på Gotland

På Gotland finns det en stark hälso- och gymkultur, där tio av sexton anläggningar ligger i eller i
närheten av Visby. Aktörerna Form och Friskis & Svettis är de största på ön. Friskis & Svettis har
sin anläggning i Visby och Form har tre av sina anläggningar här. Form sålde 3 000 årskort år 2017
och Friskis & Svettis har 5 000 betalande medlemmar.

Figur 5. Gym på Gotland
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Form

Form har tre anläggningar i Visby: Visborg, City och 24. De har ett brett utbud och en täckningsgrad
över hela Visby med öppettider som sträcker sig mellan 126–168 timmar per vecka. Ett årskort
kostar 525 kr i månaden alltså 6 300 kr per år, studenter och seniorer betalar 375 kr per månad,
alltså 4 500 kr per år. Inkluderat i priset är tillgång till alla obemannade tider och alla
gruppträningspass.
Anläggningen Visborg uppgår till 1 700 m2, inrymd i försvarets gamla lokaler på militärområdet P18
och är idag Gotlands största träningsanläggning. Verksamheten har ett brett utbud med stor
maskinpark, fria vikter och olika former av gruppass.
City ligger i Östercentrum i Visby och har även de ett brett utbud med maskinpark och gruppträning.
Deras unika tillvägagångssätt, jämfört med de andra anläggningarna, är att de profilerar sig med
en dovare ljussättning för att varje besökare ska kunna fokusera på sin träning.
24 fungerar som ett komplement till de andra anläggningarna med 100 % verkningsgrad, öppet
dygnet runt. Detta innebär att gymmet endast erbjuder egen träning med fria vikter samt en stor
maskinpark.

8.3.2

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis är en stark aktör med en trogen kundbas med öppettider på 94 timmar per vecka.
Ett årskort kostar 298 kr i månaden alltså 3 570 kr per år, de erbjuder vidare även dagskort inom
begränsade tidsintervaller för 313 kr i månaden då motsvarande 3 756 kr för ett år.

8.3.3

Analys av Gym

Sett till landet i sin helhet, är öppettiderna för dessa gym förlagda som de största kedjorna, allt för
att nå samtliga målgrupper. Tendensen och trenden visar att flera av landets gym även har öppet
utanför ordinarie öppettider utan bemanning för medlemmar, detta för att exempelvis skiftarbetare
skall kunna nyttja anläggningen, för att maximera nyttjandegraden.
Aktörerna Form och Friskis & Svettis erbjuder autogiro i dagsläget. Fördelen med autogiro är
generellt att det knyts trogna och långsiktiga kunder. Resultat visar att autogiro är lönsammast ur
många perspektiv och det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla intäkter löpande. Vidare
underlättar autogiro även planeringen på lång sikt med regelbundna flöden. För att verksamheten
ska kunna ha en fungerande och lönsam gymverksamhet måste den vara konkurrenskraftig på alla
dessa punkter så som öppettider, modernt betalningssystem, väl utrustat med maskiner, fria vikter
och gruppass över hela dagen.
Ett perspektiv som måste tas med i beräkningen är en tätorts ”gymmättnad”, de innebär generellt i
Sverige att ca 21 procent av invånarna i en tätort är besökare på något närliggande gym. Om de
redan existerande gymmen i tätorten, i detta fall Visby med ett invånarantal på 31 585 år 2017, har
täckningsgrad på 21 procent alltså 6 632 personen är behovet mättat. Om behovet är mättat kan
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det bli problematiskt att motivera till att en större gymanläggning skall drivs kommunalt, med
aspekten att kommunala verksamheter ska vara konkurrensneutrala. Detta lämnar den nya
verksamheten två alternativ där det första är att behålla gymmet i egen drift och göra den endast
tillgänglig för föreningslivet. Detta alternativ medför dock att verksamheten inte kan förvänta sig
några större intäkter. Alternativ två är överlåta drift till en extern aktör som kan konkurrera om de
21 procenten. Detta innebär att gymmet bör vara ca 700 kvm, vilket garanterar en konstant och
säker intäkt för badhuset i form av hyra. I dagsläget har de två största aktörerna i Visby, Friskis &
Svettis med ca 5 000 medlemmar och Form med ca 3 000 sålda årskort, nått sin ”gymmättnad” på
21 procent.
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9. DIMENSIONERANDE BESÖKSUNDERLAG
I framtidens badanläggning beräknas antalet besökare öka tack vare bättre faciliteter, mer
aktiviteter och en allmänt fräschare byggnad. Huruvida prognoserna i slutändan kommer att
reflektera verkligheten beror till stor del på hur bra den framtida verksamheten är på att attrahera
besökare på lång sikt.
Nyhetens behag kommer ha en positiv inverkan på kort sikt. Ofta kommer det nyfikna besökare
under det första året efter att den nya anläggningen har öppnat, besökare som inte har besökt
nuvarande badhus i någon större utsträckning. Det utbud som erbjuds, det bemötande besökarna
får och den upplevelse de tar med sig från sitt besök kommer att vara avgörande för om de kommer
att återvända eller inte. Lyckas verksamheten på den framtida anläggningen sporra till återbesök
från denna grupp finns det möjlighet att besökstalen når bra nivåer under lång tid.
Antal regionsinvånare 2017 motsvarar 58 600 vilket år 2027 förväntas öka till 61 200
regionsinvånare.
Nuvarande besökstal simhallar
Antalet årsbesök i de två kommunala simhallarna Hemse- och Solbergabadet motsvarar idag ca
97 000 badbesök. Omräknat till befolkningsökningen enligt befolkningsprognosen för år 2027 skulle
de motsvara ca 98 000 badbesök.
Badbesök per regionsinvånare
Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal
badbesök per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation på nyttjandet i förhållande till
kommunens befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter
om befolkningsstorleken ändras. Framförallt ger det i jämförelse med andra liknande
badanläggningar en indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuella outnyttjade
potential.
En traditionell simhall har normalt mellan 1,5–3 besök per kommuninvånare under ett år, medan
ett modernt upplevelsebad har mellan 3–5 besök per kommuninvånare under ett år, eventuella
gymbesök exkluderade. Det finns avvikelser från dessa siffror men de har en hög grad av
träffsäkerhet.
Med en befolkning 2017 på ca 58 600 i regionen och ett nyckeltal på ca 1,6 besök per invånare,
indikerar det ca 97 000 besök per år för sammanslaget Solberga- och Hemsebadet. Mer relevant
blir det att titta tio år framåt i tiden, (normalt projekteras anläggningar för femton års
verksamhetsutveckling) då regionen beräknas vara ca 61 000 invånare. Detta ger en
beräkningsgrund på ca 98 000 badbesök per år och regionsinvånare på båda anläggningarna.
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Besöksunderlag bad
Med stöd av ovanstående resonemang samt att Solbergabadet avvecklas, gör vi bedömningen att
en framtida ny badanläggning bör attrahera tre badbesök per invånare och år, då behovet i nuläget
inte tillgodoses. I linje med investeringar som görs i det nya badet, beräknas besöksantalen gå upp
med ytterligare två procent sett till liknande nya anläggningar.
Detta betyder att antal badbesök per år uppgår till ca 140 000 för den nya anläggningen om
Hemsebadet är fortsatt i drift och ej inkluderad.
Besöksunderlag bad och gym
Då regionen har ett stort antal gymverksamheter idag, sett till totala invånarmängden är
besöksantalet endast beräknat på antal stadsinvånare. Sett till att den beräknade stadskärnans
upptagningsområde är mättad, således att upptagningsområdets marknad är fylld vid 21 % av det
totala upptagningsområdet samt att det 2018 finns sju gymverksamheter i området och beräknas
öka något, med tanke på den fortsatta hälsotrenden i landet, kommer gymverksamheten i
badanläggningen ta upp ca tio procent av den potentiella marknaden.
Antalet årsbesök i gymanknytning till badanläggningar uppgår här till ca 1,2 besök per
stadsinvånare och år, vilket ligger i nivå med liknade anläggningar i landet. Omräknat till
befolkningsstorleken och potentiell befolkningsökning över tid skulle de motsvara ca 40 000
gymbesök.
Sammanlagt i simhall och gym beräknas dessa uppgå till 180 000 besök per år.
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10. PLACERING BADHUS, (ALTERNATIVA GEOGRAFISKA
PLACERINGAR)
I uppdraget beskrivs att se över två olika placeringsalternativ, Gutavallen (A) och Visborgsområdet
(B). I den enkätundersökningen som gjordes på allmänheten, framkom att 60 procent ansåg
Visborg som den bästa platsen.

Figur 6. Placeringsalternativ i Visby

10.1 A. Gutavallen
Gutavallen ligger i centrala Visby i närheten av ringmuren och medeltida stadsdelen, som är klassat
som ett världsarv. Gutavallen byggdes år 1927 och år 1999 byggdes den nuvarande läktaren.
Tomten som är tilltänkt är den f.d. grusfotbollsplanen som idag används som kastområde för
friidrotten och som parkeringsplats vid speciella tillfällen. Även den s.k. cirkusplatsen, beläget
utanför Gutavallen ingår i den tilltänkta ytan. Den ungefärliga ytan som kan användas till ett
badhusbygge är ca 7 000 kvm. Detta område har även en daterad detaljplan från 1937 och skulle
behöva revideras.
Den centrala placeringen har flera intressanta aspekter, där näringslivet ser att denna placering
skulle stärka deras attraktionskraft och ge mervärde för sina medlemmar. Området har ett flertal
skolor i närheten vilket skulle förenkla logistiken för framtida skolsim.
Att revidera detaljplanen uppskattas ta ca fyra år, där det måste ses över närliggande planer och
om förslaget strider mot gällande översiktsplan. Vid en sådan revidering finns det inga garantier
och förslaget kan likväl bli nekat. Därutöver finns det betydande planeringsfrågor som t ex
trafikföring/parkering, arkeologisk undersökning samt geotekniska förhållanden att ta hänsyn till.
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Att placera en byggnad i närheten av Visby stadsmur är problematiskt, då det existerar restriktioner
för ett nytt bygge. Byggnaden får inte påverka murens monumentalitet, detta innebär
begränsningar att bygga på höjden och det stänger även möjligheterna att sambygga badhuset
med en ishall, då tomtens storlek inte är tillräcklig.

Figur 7. Detaljplan på Gutavallen

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Datum

Region Gotland

2018-09-14

10.1.1

Projektnummer

Sid nr

18037

51 (86)

Fördelar

+

Central placering

+

Närhet till ett antal skolor

+

Stimulerar de centrala näringslivet

+

Synergieffekter i centrala Visby

10.1.2
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Nackdelar

−

Närheten av ringmuren

−

Bristande utbyggnadsmöjligheter

−

Kan inte kombineras med en ishall

−

Ingen detaljplan, osäkert om detaljplan går att förändra

−

Tar bort parkering för fotbollsarena och andra publika evenemang i centrala Visby

−

Brist på parkeringsmöjligheter

−

Förarbetet innan bygget på upp till fyra år

−

Allmänheten föredrar Visborgsområdet

−

Begränsad höjd

10.2 B. Visborgsområdet
Den andra placeringen av badanläggningen är i Visborgsområdet. Området har en genomarbetad
detaljplan, med olika tilltänkta placeringar, där den största ytan är på ca 8 300 kvm. Detta område
har redan en anläggning på samma tomt i form av ICA Maxi Arena, där de tilltänkta idrotterna är
handboll, innebandy, basket och volleyboll. Arenan är även anpassad för bland annat fäktning,
gymnastik och futsal (inomhus fotboll). Här är således en detaljplan framtagen där det är planerat
för att bli ett idrotts- och rekreationsområde.
Det finns många fördelar med att placera badhuset som en del av ett komplex, där verksamheten
etableras som en gemensam dragningspunkt. Där verksamheter kan ha delade ytor, som
exempelvis parkeringar och möjligheten för t.ex. paketerbjudande, där konferens på Ica Maxi Arena
kan avslutas med spa på det nya badhuset. Området har redan existerande parkeringsplatser och
även inplanerade för varje ny del på tomten. De redan existerade 298 stycken kan utökas till ca
680 stycken totalt.
Visborgsområdet är i nuläget inte färdigt, i den bemärkelsen att det finns ett antal byggprojekt i
planeringsstadiet. Detta kan innebära att verksamheten till en början kan upplevas som att den är
avskild från staden, vilket kan påverka dragningskraften initialt. Visborgområdet har även en
restriktion som kan påverka bygget, vilket innebär en maximal byggnadshöjd om femton meter.
Tomten har grundvatten som befinner sig ca en till två meter under mark, vilket kan bli problematiskt
med komplikationer eller förhöjda bygg- och driftkostnader. Detta kan medföra att en vattentät
betongkonstruktion måste konstrueras vid framtida badhusbygge. På tomten finns i dagsläget en
transformatorstation, som i detta fall måste omlokaliseras, med direkta extra kostnader.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Datum

Region Gotland

2018-09-14

10.2.1

Rev
MÖ

Sid nr

18037

52 (86)

Fördelar

+

Synergieffekter mellan andra verksamheter på idrottsområdet

+

Ytans storlek

+

Väl planerad kollektivplanering

+

Ökar marknadsvärdet på Visborgsområdet

+

Planerad förtätning av området

+

Parkeringar och parkeringsytor

+

Intressenter anser att Visborg är att föredra framför Gutavallen

+

Genomarbetad och gällande detaljplan

10.2.2

Projektnummer

Nackdelar

−

Idag bristande kollektivtrafik

−

Låg befolkningstäthet

−

Ej central placering

−

Begränsad höjd

−

Grundvatten 1 till 2 meter under ytan

10.3 Analys av alternativa geografiska placeringar
Utifrån förutsättningarna på tomterna med sina för- och nackdelar har analys gjorts. Gutavallen
erbjuder en central placeringen i ett redan etablerat område, med närhet till skolor och andra delar
av näringslivet. Komplikationerna med att bygga på Gutavallen, är främst bristande ytor för bland
annat parkeringsplatser samt närhet till ringmuren, vilket gör att projektet har en lång starttid. Innan
byggstart behöver detaljplan bland annat revideras, vilket innebär en förmodat långdragen
detaljplaneprocess utan garanti om ett positivt utfall. Ett badhus på Gutavallen skulle även bli
begränsat, då bygget inte kan byggas på höjden i någon större utsträckning, för att inte påverka
världsarvsmärkta ringmurens monumentalitet. Tomten innebär även att det inte finns möjlighet att
sambygga badhuset med en ishall eller i framtiden utveckla anläggningen i sin fysiska form.
Visborgområdet har en genomarbetad detaljplan med en visionsplan för ett större idrottsområde
där Ica Maxi Arena redan är byggd. Detta innebär att större delen av förplaneringen redan är gjord
och byggstart kan förväntas starta betydligt tidigare än på Gutavallen. Området har planer på att
bli förtätad fram till 2035, vilket innebär att badhuset kan verka som ett dragplåster och öka
marknadsvärdet på närområdet. I idrottsområdet förs det även diskussioner om eventuell
etablering av paddeltennishall och ishall. Vidare har området redan existerande parkeringsplatser
samt inplanerade potentiella parkeringar. Den restriktion som kan påverka är höjdens begränsning
samt att tomten har högt grundvatten. Dock i ett rent byggnadsperspektiv är Visborgsområdet att
rekommendera, detta även inräknat den långa ledtiden som kan förväntas när det gäller bygge på
Gutavallen.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Region Gotland

Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

Sid nr

18037

53 (86)

Beträffande om det framgent önskas ske förändringar av byggnaden, så som tillbyggnation med
utomhuspool eller dylikt, kommer en placering på Gutavallen inte tillåta detta då området är
begränsat i sig. Vad gäller Visborgsområdet har även denna begränsning i frågan om tillbyggnad
av en utomhuspool, då området kommer fortsätta utvecklas med andra idrottsverksamheter som
tar yta i anspråk. Vidare är en viktig del kommunikationen och parkeringar, vilka ställer krav som
även påverkas av tilltänkta ytterligare verksamheter.
När det gäller visionen om idrottsområde på Visborg kommer Region Gotland, om placeringen blir
Gutavallen, få se över hela visionen idrotts- och rekreationsområde. Badhuset är en stor och viktig
aktör för helheten, som kan innebära förlorade potentiella synergieffekter, verksamheter emellan.
Således skulle detta kunna medföra stora förändringar i visionen kring Visborgsområdet som
helhet. Vad som då skall byggas och om förändringen då skulle innebära att visionen ändras helt
är ett beslut Regionen måste beakta.
PreDevo rekommenderar följaktligen att ett nytt badhus placeras på Visborgsområdet.
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11. ANLÄGGNINGEN
11.1.1

Parkering

Visborg har en utarbetad detaljplan med idag existerande 298 parkeringsplatser som i
visionsplanen planeras att utöka till totalt 681, varav ca 150 i direkt anknytning till badhuset. Vidare
kan verksamheterna på området skapa en god nyttjandegrad på sina respektive parkeringsytor
efter behov, så som när de sker tävlingar på de olika anläggningarna.
Likt många andra städer eftersträvar Visby att skapa bilfria områden, vilket innebär att det är en
förutsättning att anpassa området och kommunikationen efter cyklistens behov.

11.1.2

Entré

Entrén är det första besökarna möter och således första intrycket av anläggningen. I kombination
med reception skall denna vara inbjudande, tillgänglig och öppen som en naturlig samlingspunkt
med många sittplatser. Mellan reception och badet skall det finnas en naturlig transport, tillhörande
förrådsutrymmen samt ett utrymme för personal och kontor som går att låsa. Det skall finnas
tillgång till toaletter samt barnvagns-/rullstols-/rullatorparkering. Även utrymme som är
väldimensionerad för uppsamling för större skolklasser och andra grupper skall eftersökas.
Skyltning bör ske via digitala lösningar så som skärmar, där de olika verksamheterna presenteras,
löpande erbjudanden, öppettider och dylikt. Inpasseringssystem bör ske via modern teknik som
möjliggör

effektiviseringen

av

besöksverksamheten

i

alla

led,

från

säljplanering

och

biljettförsäljning, till besöksupplevelse, analys och uppföljning.

11.1.3

Shop

En Shop i anslutning till entrén där det erbjuds produkter i form av badkläder, tillbehör och dylikt är
att rekommendera. Shopen kan även erbjuda produkter för de olika verksamheterna i
anläggningen, så som spakitt, vattenflaskor och dylikt för gymverksamhet. En väl fungerande shop
kan således öka intäkterna samt helhetsupplevelsen av anläggningen.

11.1.4

Servering

Serveringar i bad har gått från att vara traditionella caféer som tillhandahåller de mest enkla
sortimenten i konfektyr till enklare rätter, så som snabbmat i form av korv och bröd eller dylikt. Det
finns många potentiella vinster i att skapa en upplevelse kring serveringarna, framförallt öka
områdets attraktivitet, både för privatpersoner och företag. För att skapa en framgångsrik och
attraktiv servering är det lika viktigt att den geografiska placeringen medför att intilliggande
verksamheter skapar mervärde för anläggningen, som tvärtom. Målet med en servering är att den
ska tilltala huvudparten, i pris och utbud. När anläggningens faciliteter och aktiviteter planeras är
det viktigt att komma ihåg att Sverige idag har en åldrande befolkning, där Region Gotland
prognostiserar en ökad senior befolkning. En stor andel av landets seniorer är den generation som
var bland de första att aktivt syssla med hälsa och friskvård. Många av dem har både tid, pengar
och intresse av att besöka en badanläggning och bör anses vara en viktig målgrupp.
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Framgångsrika anläggningar riktar sig inte bara till barnfamiljer och ungdomar utan försöker skapa
en helhetsupplevelse för samtliga besökare. Serveringen finns i tre nivåer, extern servering,
badservering samt servering på relax.
Extern servering
Serveringen är i direkt anslutning till entrén. Serveringen skall ta sitt ursprung från caféverksamhet
med utvidgat utbud av tillagad mat för restaurangservering som erbjuder god service och
tillgänglighet under badets hela öppettid.
Badservering
För denna servering är det viktigt med tillhandahållande av cafévaror och enklare maträtter,
tillagade från det gemensamma köket. Serveringen skall tillhandahålla god service och möjlighet
för badande att stanna länge på anläggningen.
Relaxservering
I relaxavdelningen finns en servering som har nyttiga och fräscha rätter av hög klass med möjlighet
till serveringstillstånd. Serveringen skall erbjuda tillagad mat i varierande former, för att möta
kundernas förväntade behov.

11.1.5

Omklädningsrum

När det gäller omklädningsrummen skall lösningen vara funktionell och genomtänkt, hållbart över
tid med en utformning som ger tidsbesparing i underhåll och städ med en god arbetsmiljö.
Toaletterna skall vara funktionsdugliga för samtliga besökare. Skåpen skall ha möjlighet till modern
låsfunktion via chip och kan fördelaktigt vara halverade på längden för att vara platseffektiva.
Viktigt är att omklädningsrummen fortsätter att tillgodose behovet och inte blir en begränsning för
utveckling i det nya badet. För att tillgodose tillgänglighetsfrågan bör omklädningsrummen delas
upp utefter funktion och behov med hög flexibilitet. Vidare beträffande omklädningsrum till
gymverksamheten, bör dessa vara separata av flera anledningar, där bland annat kulturer skiljer
sig åt mellan verksamheterna, olika öppethållande samt olika restriktioner på hygienzoner.
Huruvida gymverksamheten blir extern eller ej kan vidare påverka frågan, men ett gymkort bör inte
per automatik inkludera bad varför frånskiljning av dessa är fortsatt viktigt.
•

Herromklädning bad, med tillhörande bastu

•

Damomklädning bad, med tillhörande bastu

•

Flexomklädningsrum, för att utöka ordinarie dam/herr vid behov.

•

Multiomklädningsrum, könsneutrala som är handikappanpassade, med tillhörande bastu
och möjlighet till avskilt ombyte, med minst två mindre låsbara omklädningsbås för en till
tre personer, med tillhörande separat dusch och wc samt taklift. Gemensam skåpavdelning
med minst femton skåp

•

Två stycken gruppomklädning
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Herromklädning gym, med tillhörande bastu

•

Damomklädning gym, med tillhörande bastu
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Bassänger

Flera aktiva inom olika verksamheter samt allmänheten lyfter frågan gällande att tillgodose behovet
för multibassänger, vilka kan fylla funktionen till simträning, rehabilitering, babysim, gruppträning
och friskvård. Verksamheten har ett önskemål, med hänseende till dagens belastning, att en av
bassängerna har separat temperaturstyrning, varierande mellan babysim och aktiv gruppträning,
för respektive bassäng samt räcken i bassängkant för att hålla i vid olika övningar.
För att tillgodose behovet är det viktigt att satsa på att den djupa bassängen har svikt och
trampolin/hopptorn på en, tre och fem meters höjd. Djupdelen skall i den bassängen vara minst
fyra meter med raka kanter, 90 grader i hörnen, för att uppfylla undervattensrugbyns krav. Det skall
även finnas fästen på botten för korgarna.
•

Motionsbassäng
25 meter med tio banor, 25 x 25,5 för simmarna och motionärer, optimalt med en jämndjup
bassäng.

•

Hopp och dykning
25 meter bassängrum med sju banor, 25 x 14, med hoppmöjligheter (för UR, hopptorn,
dykning) varav 12 meter har minst fyra meters djup.

•

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 med rörlig mellanbotten (vattengympa, simskola)

•

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 med rörlig mellanbotten (rehab, babysim) varmare

11.1.7

Familjedel

Anläggningen skall prioritera de yngre besökarna före tillgodoseendet av de rena äventyrsdelarna,
som är dyra i drift och har kort nyhetsvärde. Konstruktionen skall stimulera till lek och vara
kostnadseffektiva på lång sikt. Viktigt att framåt ta hänsyn ur ett arbetsmiljöperspektiv, där det ljud
som alstras av forsande vatten bör undvikas.
Rutschkanor är rekommendationen två stycken, en grupp och en singel. Torn och landningsrum
måste planeras in samt att kanorna blir utanpåliggande byggnaden, för att minimera BTA. Vidare
skall det finnas en varmpool med endast massageeffekt, då bubbelpooler alstrar höga ljud.

11.1.8

Läktare

Enligt samma regler som definierar antalet banor och deras mått ställs också olika krav på hur
många läktarplatser som måste finnas för olika nivåer på tävlingar. Detta är en fråga som stöts och
blöts i många projekt, då läktarplatser i princip kostar lika mycket som bassängrumsytan, men inte
används mer än några gånger per år. Om tävlingsverksamheten inte berör många av årets dagar,
rekommenderas en läktare i form av mobila läktare som hyrs in för tävlingstillfället.
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Förslaget är i linje med rekommendationer från branschen, att det till en 25 meters bassäng bör
finnas en läktare med kapacitet för 200 personer.
Simförbundet har följande anvisningar för läktarkapacitet:
Tävling

Antal Publik

Aktiva/tränare Antal

Antal banor

SM/JSM (50 m)

2000

500

8

SM (25 m)

1000

300

8

JSM (25 m)

500

300

8

Sum-Sim (50 m)

1500

400

8

Sum-Sim (25 m)

800

300

8

300 - 1000

300

8

Grand Prix (50 m)

Tabell 23. Simförbundet anvisning för läktarkapacitet

11.1.9

Relax/spa

En ny anläggning möjliggör för ett mindre, välplanerat och trevligt Spa med möjlighet till servering,
vilken kan nyttjas för såväl ordinarie verksamhet som förbokade grupper. Denna del skall vara
anknuten till serveringen för att skapa bästa synergieffekt med möjlighet till serveringstillstånd.
Innehållet skall vara:
•

En bastudel med möjlighet till aufguss

•

En ångbastu

•

En massagepool

•

En upplevelsedusch

•

En kallpool

•

Servering från restaurangen

11.1.10 Gym
Gotlands nya badanläggning möjliggör för ett väl utvecklat gymkoncept i fastigheten, som en
bidragande del till det nya idrottsområdet. Här ger närheten till skolor och andra idrottsaktiviteter
möjlighet för ökat nyttjande samt bidragande till verksamhetsutveckling.
Vår analys ger följande principiella grunder för ett framtida gym på anläggningen:
•

En ungefärlig total yta (inklusive gruppträning) som uppgår till ca 700 m 2.

•

Verksamhet som erbjuder gruppträning, gym med styrketräningsmaskiner, fria vikter samt en
konditionsavdelning med cyklar, löpband, roddmaskiner mm.

•

Drivas i samarbete med en extern aktör.

•

Den särskilda utrustning skall inte ingå i projektet, men skåp, duschar och annat som inte är
kopplat till en särskild aktör löses som fast inredning.

•

Gymmet skall ha egna omklädningsfunktioner.

•

Gymmet skall ha en egen obemannad kortentré från utsidan, som skall kunna nyttjas även när
badhuset är obemannat.

•

Gymmet skall när badhuset är bemannat kunna ha sin entré genom den normala kassan.
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En gäst på gymmet skall kunna komma till badets delar (omklädning, dusch o.s.v.) utan att
behöva gå ut och sedan in i fastigheten igen.

11.1.11 Drift och arbetsmiljö
För att underlätta för personal, föreningar och partners bör det finnas förråd anpassade till varje
verksamhets behov. En lastbrygga och groventré för verksamheten kombinerat med ovannämnda
förråd, med tillhörande anpassad funktionell koppling till lastbrygga, groventré och bassänger.
För att personalen skall ha en god arbetsmiljö krävs det utrymme med en bra översikt för
övervakning, med sikt mot alla bassänger i badhuset

11.1.12 Mötesrum
De krävs utrymme för verksamheterna att bedriva möten och utbildningar samt även för den fasta
personalen verksamma på badet. För att ytterligare skapa synergieffekter mellan anläggningarna i
området kan denna fungera gemensamt. Denna bör dimensioneras för sittande ca 25 personer i
kombination med den närliggande konferenslokaler i Ica Maxi Arena.

11.1.13 Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet är avgörande för en modern badanläggning där drunkningslarm eller individuella larm på
besökare är att föredra. Det tekniska stödet till personalen, vad gäller övervakning och insats är
prioriterat. En vidare kameraövervakning i kombination med god överskådlighet över simhallens
samtliga bassänger bidrar till en höjd säkerhet för kunderna och personalen.
Badanläggningen skall vara lättstädad och funktionellt utrustad för att säkerställa en god
arbetsmiljö, större kundnöjdhet, lägre driftskostnader och minskad belastning på både miljön och
byggnaden.

11.1.14 Teknik, energi, vattenrening och drift
När det gäller valet av teknik måste anläggningen ta hänsyn till och prioritera en stabil och långsiktig
drift och god ekonomi. Krav är att jour-/övervakning av normal drift skall kunna tillgodoses
oberoende av fysisk position där möjlighet ges att koppla upp och vara stöd av teknik till ordinarie
driftpersonal. Viktigt är att det inte är några lokala styrsystem för de olika teknikdelarna, utan att all
teknik hanteras i ett gemensamt styrsystem.
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12. FÖRSLAG TILL INNEHÅLL
Bra möjligheter till simundervisning och motionssim är något som de flesta kommuner vill erbjuda
sina kommuninvånare. Att komplettera detta med möjligheter till vattenvana för de yngsta
besökarna, en plats för avkoppling, lugn och ro, samt möjligheter till träning, gör ett badhus attraktivt
för många. Att vidare utveckla exempelvis serveringen som en fortsättning på anläggningens
helhetsupplevelse och dess framtida läge med idrottens synergieffekter skulle dra mer besökare.
För mer ingående skisser (se bilaga 2).

Figur 8. Koncept badhus Gotland

12.1 Kostnadsindikation
Detta är beräknat på ett teoretiskt badhus. Normala markarbeten för schaktning oberoende om det
är grundvatten eller inte, såtillvida att det inte är mycket avvikande, ingår i kalkylen. Anläggandet
av en parkeringsplats beräknas till ca 800 kr kvm och lättare planteringsytor beräknas till ca 600 kr
kvm och inkluderas inte i kostnadsindikationen.
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Bad och gym dimensionerade för 180 000 besökare/år varav 140 000 till badet och 40 000 till gymmet.
Lokal
Entré
Vindfång, reception, foajé, toaletter m.m
Entrésystem
Motionsbassäng
25 M Bassängrum, 25 x 25,5 m
Banbredd 2,5 m (10 banor)
Läktare, ca 200 åskådare

yta m² antal

kostnad kr/m²

400

28 000
1

indikerad kostnad
11 200 000 kr
1 500 000 kr

1 250

43 000

53 750 000 kr

Hoppbassängrum
25 M Bassängrum, 25 x 14 m
Hopptorn, svikt 2 st 1 & 3 m, trampolin 1, 3, 5 m

800

46 000

36 800 000 kr

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

280

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

260

Familjebad
Inklusive rutschkanetorn
Rutschkanor, 2 st

610

Badkommunikation

200

35 000

7 000 000 kr

Relaxavdelning
Kallpool, ångbad, varmpool, bastur m.m.

350

46 000

16 100 000 kr

Omklädning Bad
Klädskåp (st)

450

28 000
3 000

12 600 000 kr
810 000 kr

Friskvård/Gym
Gym, reception, kontor m.m.
Inredning ingår ej

770

22 000

16 940 000 kr

Omklädning Gym
Klädskåp (st)

130

28 000
3 000

3 640 000 kr
240 000 kr

Personalytor
Kontor, pausrum, omklädningsrum m.m.

150

22 000

3 300 000 kr

50

22 000

1 100 000 kr

Kommunikationsytor, övrigt
Hissar, trappor, passager, soprum m.m.

1 450

20 000

29 000 000 kr

Teknikrum

3 200

15 000

48 000 000 kr

Föreningslokaler
Kontor, förråd m.m.

Bruttoarea, BTA (m²)
Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad)
Byggherrekostnader 15 %
Kostnad kr/m² (totalkostnad)

1

110

80

3 000 000 kr
44 000

12 320 000 kr

18 000

1 980 000 kr

44 000

11 440 000 kr

18 000

1 440 000 kr

48 000

29 280 000 kr

2

270

80

10 000 000 kr

10 350

311 440 000 kr
30 091 kr
46 716 000 kr
34 604 kr

Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring

(med en osäkerhet av +/- 20%)
PP Arkitekter AB | Fiskhamnsgatan 10 | 414 58 Göteborg | 031-704 51 40 | www.pparkitekter.se

Tabell 24. Kostnadsindikation

358 156 000 kr

358 miljoner kronor
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13. PRELIMNÄR VERKSAMHETSPLAN
13.1 Servicenivå
Servicenivån tar utgångspunkt i aktiviteter som utförs för att besökarna ska trivas under sina besök
i anläggningen. Servicenivå inkluderar följande områden:
•

Personaltäthet – hur många personer som behöver arbeta vid olika tillfällen för att
upprätthålla en bra service gentemot besökarna.

•

Rent och fräscht – En smutsig och ofräsch anläggning genererar mindre återbesök.
Städning, särskilt i omklädningsrum, är en av nycklarna till att besökare kommer tillbaka
flera gånger.

•

Service/kundvård – hur besökarna bemöts av personalen.

•

Öppettider – Hur optimeras öppettiderna för att ge bra service till besökarna samtidigt som
det är kostnadseffektivt för verksamheten? Mycket av detta beror på innehållet i de
aktiviteter som erbjuds besökare. Ju fler besökare som attraheras, desto längre öppettider
kan/bör anläggningen ha.

•

Servering – Tillgänglighet och nivå på mat och dryck som serveras på anläggningen.

13.2 Aktivitetsutbud och attraktioner
En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitetsoch attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen
levande. Det bör finnas aktiviteter för alla åldrar under varje vecka. Dessutom bör någon form av
förnyelse ske åtminstone varje år.
Den bakomliggande tanken med de aktiviteter som erbjuds besökare är att ha ett brett spann av
aktiviteter som attraherar alla olika åldersgrupper och därigenom uppnå en god servicenivå.
Om vi exemplifierar vilka delar som kan tilltala olika åldersgrupper så skulle det kunna se ut enligt
följande:
För de yngsta;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng för babysim

För barnen;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng

För de större barnen;

Familjebad
Simbassäng, lekredskap, träning (idrottsutövande)
Hopptorn, motionsbassäng
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Simbassäng, lekredskap, träning, tävling
Familjebad
Hopptorn, motionsbassäng

För familjen;

Familjebad
Undervisningsbassäng
Motionssimning

För föreningslivet;

Tränings-tävlingsbassäng
Hopptorn, motionsbassäng
Undervisningsbassäng

För de vuxna;

Motions-träningsbassäng
Undervisningsbassäng
Relax-wellness (bastu, bubbelpool, varmpool)

13.2.1

Aktiviteter

Utöver tidigare nämnda föreningsbehov kan även andra verksamheter bedrivas. Nya anläggningar
i Sverige arbetar aktivt med att utveckla olika typer av aktiviteter för att öka verkningsgraden över
tid, mest förekommande presenteras nedan.

Babysim
Att erbjuda babysim är ett bra sätt att få nybildade familjer att besöka anläggningen och ofta en
uppskattad aktivitet både för föräldrar och bebis. Det är en första introduktion till ett potentiellt
livslångt badande. Undervisningsbassänger med varmt vatten samt höj- och sänkbara bottnar ger
mycket goda möjligheter för babysim.

Minisim
Att erbjuda minisim är ett naturligt sätt att överbrygga det åldersmässiga glappet mellan bebis och
barn, som är tillräckligt utvecklat för att lära sig att simma. Minisim handlar om lek i vatten och om
att det lilla barnet ska lära sig att känna trygghet när det befinner sig i och omkring vatten.

Simskola
Simkunnighet är viktigt i Sverige. Därför är det också viktigt att en badanläggning erbjuder simskola
för de barn och ungdomar som önskar lära sig att simma utanför skolans simundervisning.
Simundervisning för vuxna är en aktivitet som inte berör någon större procent av befolkningen.
Dock är det en viktig aktivitet främst ur ett integrationsperspektiv, då en stor del av de vuxna som
inte är simkunniga har utländsk härkomst.
På senare tid har det blivit populärt med crawlskola, särskilt för de som håller på med triathlon.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Region Gotland

Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

Sid nr

18037

63 (86)

Vattenlek
För barn som har lärt sig att simma tillräckligt bra för att klara sig någorlunda själva i bassängen är
vattenlek en spännande aktivitet. Vattenlek innebär att badhuset tillgängliggör olika leksaker,
flytdynor, madrasser och liknande som barnen själva kan leka med i vattnet. Detta är en relativt
billig investering som kan hålla barn upptagna i många timmar och som kräver väldigt lite
inblandning från anläggningens personal.

Tekniksim/simträning
För de som tycker det är kul att simma och vill fortsätta med det efter att ha gått igenom
simundervisningens alla stadier är det naturliga steget att börja träna simning i organiserad form.

Vattengymnastik
Det finns många sorters vattengymnastik, både på grunt och djupt vatten. Allt från lugna
träningspass som är anpassade för äldre människor eller personer med specialbehov, till hårdare
pass som sätter deltagarnas styrka och kondition på prov. Genom att differentiera de olika passen
är det möjligt att attrahera olika målgrupper.

Rehabiliteringsträning
Rehabiliteringsträning anordnas normalt sett för personer som har råkat ut för olyckor eller skador.
Även inom geriatriken, där åldrande personers krämpor och sjukdomar undersöks och behandlas
förekommer mycket rehabiliteringsträning. Synergieffekter kan i många fall uppnås genom att
samordna framtida behov av rehabiliteringsträning med näraliggande sjukhus.

Tävlingar och lekar
För denna kategori av aktiviteter sätter enbart fantasin gränserna. Genom att skapa
tävlingsmoment och lekar, attraheras främst lite äldre barn och ungdomar till anläggningen.

Barnkalas
Att förlägga barnkalas utanför hemmen, har blivit mer och mer populärt. Barnkalas på
badanläggningar ökar besöksantalet och driver upp försäljningen i serveringen. En annan positiv
effekt är att det attraherar en del av de 90 procenten av kommuninvånarna som i normala fall inte
besöker badanläggningen. Rätt utfört, sporrar detta till återbesök även från den kategorin av
besökare.

Aktivitetsrekommendationer
För anläggningens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud av aktiviteter.
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På hemsidan/sociala medier ska allmänheten finna ett stort utbud av möjligheter till varierad träning
och lek. Vi rekommenderar att någon ny aktivitet introduceras åtminstone en gång per år.

Småbarnsbad
En plask- och lekbassäng för de minsta barnen är ett bra sätt för att få barnfamiljer att besöka en
badanläggning, även utanför schemalagda aktiviteter som babysim och minisim. Det går även att
schemalägga aktiviteter i plask- och lekbassängen, för att ytterligare öka attraktionskraften för
besökare. Det är viktigt att bassängen utformas för att glädja och aktivera barnen. Det är inte lika
viktigt att den passar in utseendemässigt med den övriga anläggningen.

Motionsbassäng
Motionssim är en mjuk träningsform som är uppskattad av många. Motionssimmare kan delas in i
två kategorier; förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande. Motionssimmande förvärvsarbetare
har normalt sett möjlighet att besöka badanläggningen tidigt på morgonen, efter arbetet och på
helger. Icke förvärvsarbetande, eller skiftarbetare, har möjlighet att motionssimma även under
andra delar av dygnet.
För att fånga upp båda dessa grupper på bästa sätt är det viktigt att öppettiderna för allmänheten
är goda, sett över hela dagen. Genom att rabattera inträdet under de tiderna på dygnet med lägst
besökstal, går det att styra främst de icke förvärvsarbetandes besök, eftersom de ofta väljer
prisvärda lösningar. Detta leder till en något jämnare beläggning sett utöver hela öppettiden för
anläggningen.

Undervisningsbassäng
I princip inget kommunalt badhus byggs idag utan minst en undervisningsbassäng. Samhällets
krav på simkunnighet i skolan, gör det till en nödvändighet med en grund bassäng. Med en höjoch sänkbar mellanbotten blir möjligheterna stora. Att undervisningsbassängen är den mest
använda bassängen på alla badanläggningar, beror även på att den kan användas till många olika
aktiviteter och att den ofta har högre vattentemperatur än motionsbassängen. Aktiviteter som
genomförs i bassängen är förutom simskola/skolsim också rehabiliteringsträning, babysim,
minisim, vattenlek och vattengymnastik.

Relaxavdelning
En relaxavdelning kan innehålla en mängd olika attraktioner och brukar normalt sett vara
avgränsad till vuxna besökare med antingen 16- eller 18-årsgräns. 16-års åldersgräns sätts för att
undvika spring och lek så att det verkligen ska finnas möjlighet att slappna av och 18-årsgräns
används om det ska serveras alkohol. En lite större relaxavdelning, utrustad med en varmpool med
massagemunstycken samt torrbastu och ångbastu blir en attraktion som i sig drar besökare.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Region Gotland

Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

Sid nr

18037

65 (86)

Servering
Någon form av servering är ett måste i en modern badanläggning. Vilken nivå som
serveringsservicen ska hålla beror till stor del på vilka aktiviteter som anläggningen tillhandahåller
sina besökare. Vanligt är att ha ett café med snacks, dricka och lättare mat såsom sallader, pajer
etcetera. Att ta serveringen till ytterligare en nivå och även följa med de hälsosamma trenderna
kan ge goda resultat för besökssiffrorna. Vidare är en lyckad servering som erbjuder mer än de
traditionella tjänsterna, en möjlighet att få sina kunder att stanna längre i anläggningen, ett sätt att
få en helhetsupplevelse.

Hopptorn
Ett hopptorn attraherar en bred åldersgrupp, från små barn som har lärt sig att simma till vuxna
som tycker det är kul att hoppa. Det möjliggör också för simföreningar att ha en hoppsektion.
Nackdelen med ett hopptorn är att det kräver kontinuerlig övervakning.

Familjebad
Benämningen familjebad kan innehålla många olika bassänger och attraktioner. Namnet antyder
att här skall finnas bassänger som fungerar för olika åldrar, hela familjen skall kunna samlas här.
Antalet och typen av bassänger och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen brukar vara att skapa olika attraktioner med inriktning på olika åldersgrupper.
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13.3 Öppettider
God tillgänglighet i form av bra öppethållande är en förutsättning för att tillgodose en bred målgrupp.
En modern anläggning bör erbjuda ”morgonsim” från 06.00, kvällsbad till minst 20.30, samt goda
öppethållanden under helger och lov. Detta kräver ett öppethållande på mellan 75–100 timmar per
vecka, vilket ligger inom ramarna för liknade nya badhus i landet.
Relaxdelen bör ha begränsade öppettider då nyttjandet på denna typ av verksamhet särskiljer sig
från övrig verksamhet, vilket även är i linje med liknande anläggningar i landet. Ett förslag är att
veckans inledning är mer begränsad. Vad gäller gymmets tillgänglighet är rekommendationen att
införa öppettider utanför badhusets ordinarie tider, vilka då ses som obemannade och enbart
tillgängliga för befintliga gymmedlemmar.
Dag

Simhall

Relax

Gym

Måndag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Tisdag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Onsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Torsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Fredag

06.00 - 20.00

10.00-20.00

06.00-20.00

Lördag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Söndag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Totalt

90 timmar

51 timmar

102 timmar

Tabell 25. Förslag framtida öppettider

13.4 Prislista
Ett nytt fräscht badhus tillåter högre priser och där ett besök på ett familjebad bör jämställas med
ett biobesök. Beträffande relaxavdelningen kan och bör ett ännu högre pris presenteras.
En badanläggning har normalt flest besökare under vardagar mellan kl. 15.00 – 21.00, samt under
helger och skollov. För att skapa en ökad tydlighet kan eventuella rabatter för studenter, seniorer
och dylikt ersättas med en fast, lägre taxa under begränsade tider.
Ett annat sätt är att skapa ett koncept som ofta benämns röd avgång och innebär en lägre prisnivå,
måndag till torsdag före kl. 14.00, då beläggningen vanligtvis är lägre. Fördelen med att tillämpa
röd avgång är att det blir en jämnare beläggning sett över hela dagen, vilket underlättar planeringen
och bemanningen. Även rabattfloran kan på detta vis minskas där prislistan blir enklare att förstå
för besökarna.
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Moderna entrésystem kan komma att kräva en högre administration eller handpåläggning för ”10kort”, vilket gör att vi ser dagskort eller årskort/säsongskort som bästa alternativet. Moderna
entrésystem ger även bättre flöde och minskar belastningen för personalen samt underlättar
uppföljning av bland annat besöksstatistik. Således bör årskort och månadskort införas i ett senare
skede, fördelaktigt via autogiro. Dock har prislista för dessa typer av medlemskap ej presenterats i
denna fas utan blir en fortsättning längre fram i beslutsfattningen, avhängigt bland annat frågan om
drift.
Prislistan tar sin utgångspunkt från dagens priser i Regionen, kommande verksamhetsinnehåll,
nivåer från badhus byggda 2010 och framåt samt den utveckling som branschen ser.
Kategori

Mån-Tors (från 14.00) Mån-Tors (före 14.00)
Fre-Sön & Skollov
ej skollov

Barn 0–2 år

0 kr

0 kr

Barn 3–9 år

40 kr

30 kr

Ungdom 10–17 år

70 kr

60 kr

Vuxen

100 kr

80 kr

Familj (2 v + 2 b/u)

240 kr

Minifamilj (1 v + 2 b/u)

140 kr

Student/ Pensionär

60 kr

Relax

150

Tabell 26. Förslag framtida priser Bad.
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14. KOSTNAD OCH INTÄKTSANALYS
Alla kostnader och intäkter är beräknade efter 2018-års kalkyler.

14.1 Kostnadsanalys
Driftkostnad
Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el, energi för uppvärmning
samt kemikalier för vattenrening.
Data är baserat på följande förutsättningar:
•

Beräkningen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar
energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster.
Exempelvis bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av
vatten (gråvattenåtervinning).

•

Kemikalier i form av köpt (ej egentillverkat) natriumhypoklorid (klor) samt CO2 (koldioxid)
som pH-justerare badvattnet.

•

Vattenbehandlingen med energiåtervinning av återvinning av avblödningsvattnet (den del
av poolvattnet som skiftas ut i förhållande till antal badgäster för att vattenreningen kan
hantera alla föroreningar. Om inte kommer anrikning av ämnen att ske i poolen).

Uppskattad kostnad
El (beräknat med 1 kr/kWh)

1 500 000 kr/år

Fjärrvärme (beräknat med 0,83 kr/kWh)

2 100 000 kr/år

Vatten (beräknat med 31 kr/m3)

1 200 000 kr/år

Egentillverkad klor (beräknat med LCA och 4 kr/kg salt)

130 000 kr/år

CO2 (beräknat med 32 kr/kg)

400 000 kr/år

Flock (beräknat med 40 kr/kg)

100 000 kr/år

Total kostnad

5 430 000 kr/år

Tabell 27. Totala kostnader

Personalkostnad
Med längre öppethållande, jämfört med dagens, ett större aktivitetsprogram, samt fler badgäster
kommer behovet av mer personal öka. Med 90 timmars öppethållande per vecka, innebär det ett
behov av tjänster motsvarande 24 heltidsanställda exkluderat gympersonal. Med denna
bemanning förutsätts att vissa delar i anläggningen bemannas av föreningen eller är avstängda
vissa tider.
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Nämnas bör att minst en person är roterande värd i framförallt omklädningsrum och bastur (risk för
bland annat värmeslag). I arbetsuppgifterna bör förutom värdskap finnas att hålla ordning, lättare
städning samt bevakning av varmpool och bastur. Tillsammans med god städning är ett bra
bemötande de viktigaste faktorerna för att generera återbesök till anläggningen.
Baserat på föreslagna öppettider och direktivet om badbevakning som ges i Svensk Standard SSEN 15288–2:2008 har antalet anställda uppskattats till: 24 heltidstjänster. Kostnaden för en
heltidstjänst på en badanläggning är i genomsnitt 30 000 kr per månad sedan tillkommer ob,
semestervikarie och fastighetspersonal etcetera, vilket medför en kostnad på 1 760 000 kr per år.
Detta motsvarar 10 400 000 kr per år i prognostiserad personalkostnad.
Beräkningen av personalkostnaden bör ses som en indikation, då många faktorer i detta skede av
projektet är osäkra. Det kan tillkomma ytterligare timanställda vid behov.

Underhållskostnad
Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1% av investeringskostnaden, vilket motsvarar
en årlig kostnad på 3 580 000 kr. Kostnaden skall ses som indikativ. Underhållskostnaden varierar
stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Kapitalkostnad
Kostnader för byggnation har beräknats efter Region Gotlands uppskattade internränta på 1,5 %.
Beräkningen är en uppskattning som har tagit höjd på den längsta avskrivningsperioden utifrån
SKL:s

rekommendationer.

Detta

innebär

att

den

förväntade

kapitalkostnaden

enligt

annuitetsmetoden blir 15 miljoner kr per år under 30 år.

Totala kostnader
De totala kostnaderna består av driftkostnader, personalkostnader, underhållskostnader och
kapitalkostnader.
Kategori

Prognosticerad årlig kostnad (SEK)

Driftkostnad

5 400 000

Personalkostnad

10 400 000

Underhållskostnad

3 600 000

Kapitalkostnad

15 000 000

Totalt

34 400 000

Tabell 28. Totala kostnader
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14.2 Intäktsanalys
Ökade intäkter är beroende av många faktorer och är till stor del personberoende. Möjligheter till
omförhandling av hyresavtal och skicklighet vid avtalsförhandlingen, möjligheter till ökade intäkter
från verksamheten, skicklighet i marknadsföring och försäljning av varor, möjlighet till ökade
intäkter för skolbad med mera är faktorer som kan påverka intäkterna i mycket hög grad.
En modern badanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; bad, friskvård, servering
och övriga aktiviteter. I vissa fall driver kommunen samtliga delar, i andra fall läggs några eller alla
områden ut på entreprenad. Nedanstående siffror är en indikation över framtida intäkter.
Bad
Intäkterna i den nya anläggningen blir betydligt större än för de befintliga badhusen. Fler badgäster
från allmänheten innebär inte bara ökade entréintäkter utan också ökad försäljning i shop,
café/servering och gym. I tabellen nedan visar de prognostiserade intäkterna för badet baserat på
tidigare besöksprocent från Solbergabadet, likvärdiga anläggningars besöksfördelningar samt ett
tillägg av relax.
Kategori
Barn 0–9 år
Barn 10–17 år
(student/Pensionär)

Besöksfördelning

Antal
Genomsnittlig
besök
intäkt/besök
17%
23 800

Total intäkt
(år)
17
404 600

22%

30 800

65

2 002 000

Vuxen

20%

28 000

100

2 800 000

Skola och föreningsverksamhet

36%

50 400

19

1 000 000

5%

7 000

150

1 050 00

100%

140 000

Relax
Summa

7 256 600

Tabell 29. Prognos intäkter bad

Friskvård/gym
Kommer vi följa livsmedelsbranschens utveckling kommer gymkunden bli allt mindre priskänslig
och grunda sitt val på kvalitet, renommé och träningsupplevelse. Vidare stödjer den fortsatta
ökningen av Personlig Träning att kunden är villig att betala om denna upplever att de ger resultat,
valuta för pengarna. Gymkedjor i norden idag rapporteras höja sina priser på träningskort utan en
märkbar negativ påverkan från sina kunder.
Branschstandarden för ett hyresavtal är ca 3 500 kr per år och kvadratmeter. Den tilltänkta ytan för
gym är ca 700 kvm, vilket innebär en hyresintäkt på 2 450 000 kr per år.
Servering
Idag ser vi att lockpriser verkar avta något, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretag ser
konsumenten mer åt kvalitet, högt renommé och mat-upplevelse framför låga priser. Vidare sker
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en utveckling där företag tar ökat socialt ansvar via stödjandet av projekt kopplat till välgörenhet.
Ytterligare en aspekt är att ekologiskt val blir allt mer förekommande vilket blir ett dyrare alternativ
som samhället är medveten om. När en produkt är ekologisk förknippas denna som ett mer
hälsosamt val vilket då i många fall prioriteras av konsumenten där kvalitet går före pris.
När vi tittar på genomsnittet för försäljningen i landets badserveringar ligger snittet på tre till fyra kr
per besökare. Här beräknat med likvärdig uträkning för att ge en fingervisning, med rätt koncept
och servicegrad kan intäkten justeras uppåt. Intäkten till badanläggningens verksamhet blir då
serveringen i entré, badet och relaxen på ca 720 000 kr per år med en traditionell serveringsgrad.
Övriga intäkter
Övrig försäljning
I receptionen säljs varor till besökarna. Hur framgångsrikt detta blir beror på många olika faktorer,
till exempel personalens säljbenägenhet, utbud, konkurrens, skyltning och dylikt. Då de resulterar
i en nettointäkt finns kostnaderna med utan att synas i beräkningen.
Detta är oftast inte någon större affär för anläggningen men bidrar till att hålla en god servicenivå
för besökarna. I denna typ av anläggning prognostiseras att nettointäkten för försäljning i reception
blir 295 000 kr. (beräknat på 1,6 kr per besökare)
Sammanställning av intäktsprognos

Intäktsslag

Prognosticerad årlig intäkt (SEK)

Bad/relax

7 256 600

Gym

2 400 000

Servering

720 000

Övrig försäljning

290 000

Totalt

10 666 600

Tabell 30. Sammanställning intäktsprognos

14.3 Driftsnetto
Det prognostiserade driftsnettot är:
Kategori

Prognosticerat driftsnetto (år)

Kostnader

34 400 000

Intäkter

10 666 600

Driftsnetto

(-) 23 733 400

Tabell 31. Sammanställning prognos driftnetto
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14.4 Nettokostnad per regioninvånare
Nettokostnaden per regioninvånare och år är beräknat utifrån ett genomsnitt på 60 000 invånare.
Nettokostnaden per regioninvånare blir därmed 395 kr per år.
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15. REFERENSPROJEKT
Munktellbadet, Eskilstuna
Ägs av: Eskilstuna Kommun
Byggkostnad: 340 mkr i linje med uppskattad kostnad
Anläggningen: 50; metersbassäng, träningsbassänger och familjebad
Driftsnetto per år: - 23 mkr
Invigning: 2016
Process:
Oktober 2011 – Beslut att projektera ett nytt bad
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

Januari 2012 – Styrgrupp bildas med politiken och tjänstemän
Mars 2012 – Begäran av projektering
Mars 2013 – Ingår partneringavtal med NCC gällande framtagande av riktkostnad
Augusti 2013 – Projektstart beslutas
•

Upphandlingar

•

NCC blir ansvarig byggare

December 2013 – Avtal om totalentreprenad i partnering undertecknas med NCC
Mars 2014 – Byggstart
Maj 2016 – Invigning
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Badhuset Navet, Umeå
Drivs/ägs av: Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB)
Byggkostnad: 390 mkr uppskattad kostnad. Faktiskt kostnad 445 mkr (total med gym och p-platser)
Anläggning: 50; metersbassäng, motströmsbassäng och äventyrsbad
Driftnetto per år: - 20 mkr
Invigning: 2016
Process:
1995 - Första badutredningen genomförs av Umeå kommun.
2005 - Ny utredning genomförs, privatfinansiering av projektet föreslås.
•

Placering

•

Innehåll

•

Kostnad

2010 - Kommunstyrelsen tillbakavisar privatfinansiering, ny utredning av projektet.
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

2013 - Beslut av projektstart.
•

Upphandlingar

•

Projektnamn

•

Rekab Entreprenad blir totalentreprenör

•

Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB) ansvarig byggherre

Augusti 2013 - Byggstart
Augusti 2016 - Invigning
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16. AVSKALAT ALTERNATIV
Ytterligare ett alternativ som tar hänsyn till vissa delar i behovsanalysen och prioriterar de primära
delarna kommer här analyseras. Vid en eventuell minskning eller avskalning av delgivna
verksamheter i studien kommer ytan för själva investeringen minska, och därmed kostnaderna. När
eventuella verksamheter plockas bort kommer det kunna påverka kvarvarande verksamheter, som
annars hade kunnat ge positiva synergieffekter dem emellan. Med detta kommer även en eventuell
påverkan ske på gemensamma ytor i form av omklädningsrum, sittplatser, parkeringar etc. Viktigt
är att en verksamhet således inte ses isolerad enbart till sin verksamhets intäkter utan även till sin
helhet och del av en anläggning. Kostnader kan komma att minska om en verksamhet exkluderas,
så som personalkostnader etc. Det som bland annat går förlorat är försäljning mellan verksamheter
där personal säljer in varandras verksamheter, en form av gratis försäljning och dess synergier.
Personal som verkar mellan verksamheter för en optimering av bemanningen kan också ställa till i
planeringen om en verksamhet plockas bort. En minskad nyttjandegrad av anläggningen kan bli
resultatet av att delar tas bort.
Att bygga en anläggning utan spa kommer då kunna innebära en lägre serveringsnivå, då
resterande verksamheter inte har likvärdigt behov. Men att inte bygga ett spa för en kommande
anläggning i en region som Gotland med en åldrande befolkning kan innebära att möjligheten för
ökade intäkter begränsas. Exkludering av gym kommer innebära att synergieffekter mellan torra
och våta aktiviteter helt faller bort. Viktigt i detta fall är att det som projekteras och byggs kommer
förbli och därav kommer en anläggning placerad i detta område ej exempelvis kunna bygga till ett
gym i framtiden. Det som projekteras kommer förbli 40 år framåt, där beslutet måste tas idag om
vilka trender och behov som skall tillgodoses.
Minskning av våtutrymmen där en bassäng tas bort eller kombineras och slås samman, kan vara
ett alternativ för att möta en del av behovet. Viktigt i fortsatt arbete är att se till driften av
anläggningen och om valet hamnar på en extern aktör, se till vilka deras incitament till att vilja ta
på sig detta är. Hur påverkats attraktionskraften till viljan att driva en anläggning utan gym? Eller
ett spa utan hög nivå på service? Hur skapas synergieffekter och utökade kundgrupper om en
verksamhet tas bort? Kommer behoven tillgodoses för Regionen under anläggningens livstid?
Frågorna är många att reflektera kring i detta läge. Primärt är att se till att en verksamhet inte verkar
för sig själv i sin avskildhet utan att alla delar är en del av helheten.
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Förslag idag på avskalning i våta utrymmen är följande:
Ta bort hoppbassängen och istället ha en kombinerad hopp och motionsbassäng. Detta skulle
innebära mindre vattenyta. Detta ställer högre krav på verksamheterna att samverka och planera
sina aktiviteter. Vidare ställs det högre krav på vilka former av aktiviteter som sker samtidigt för att
skapa en god miljö i rummet både för kunder och personal. Vid tävlingar kommer det innebära viss
begränsning för anläggningen att ta emot intressenter som allmänheten eller annan
föreningsverksamhet som exempelvis kräver djup och höjd.
Minska antal multibad till endast en. Dock är dessa bassängytor något som vi ser väldigt attraktiva,
samt har mycket hög nyttjandegrad med hög flexibilitet genom sina rörliga mellanbottnar (höj och
sänkbara golv).
Vrida hoppbassängen och minska till färre banor är ytterligare ett alternativ. Här minskas
nyttjandegraden i form av användning för motionssim på 25 metersbanor, exempelvis om det pågår
tävlingar i den stora motionsbassängen.
Minska antal trampoliner/sviktar till två 1-meters sviktar och två 3 meters sviktar. Detta medför en
begränsning för simhopparna och deras möjlighet att arrangera tävlingar och utöka sin nuvarande
verksamhet. De kommer exempelvis inte komma upp till de nivåer föreningen önskar och tror att
potential finns bland nuvarande och potentiella medlemmar.
Att minska projektet med hoppfunktionen innebär att byggkostnaden minskar med 25–30 miljoner
kr. Årskostnaden kommer att minska med 4–5 miljoner kr per år (inklusive drift och personal).
Intäktsbortfallet är inte beräknat men kommer att påverkas.

17. BILAGA 1

Illustration över föreslagen exploateringsgrad och våningsantal

Idéskiss för det norra området av Visborg. Källa Visbyark AB

Tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet. Källa: Fördjupningsdel Visborg strukturplan

18. BILAGA 2

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 168

Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
• Ärendet hanteras vidare på budgetberedningen i oktober 2020.
•

I september 2018 presenterades resultatet av förstudien för ett nytt badhus i Visby.
Rapporten var framtagen av konsulter på PreDevo och grundade sig i en behovsanalys framtagen efter intervjuer och avstämningar med de parter som har behov och
del i verksamheten i badhusen i dagsläget och framöver.
Då den investeringsnivå som den förstudien landade i ansågs vara för hög utgick ett
nytt direktiv med att ta fram en ekonomisk hållbar lösning på nytt badhus i Visby
utifrån tre givna nivåer av investering, 75 miljoner kr, 125 miljoner kr och 175
miljoner kr. Denna gång gick uppdraget till WeGroup, som har tagit fram funktionsprogram till de olika investeringsnivåerna.
Sett till den behovsuppfyllelse som ligger till grund för bedömningen anser regionstyrelseförvaltningen att det alternativet som ska tas vidare är det för 175 miljoner kr.
Med en osäkerhet på 20 procent plus interna kostnader samt en indexreglering anser
regionstyrelseförvaltningen att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
210 miljoner kr för investering samt 12 miljoner kr i ökad ram.
Behovsuppfyllelsen för det alternativet ger oss möjligheten att både uppfylla de
behoven vi har idag med djupdel och hoppmöjligheter samt en chans att utveckla
verksamheten och på sätt öka tillgängligheten för både föreningsliv och allmänhet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en tidsram är att fortsätta projekteringen
under 2021 och ha byggstart under 2022.
Fokus i den förstudie som är kopplad till detta ärende är att se över vilka delar av
behovsanalysen som de olika alternativen för investering av nytt badhus i Visby,
75 mnkr, 125 mnkr och 175 mnkr, uppfyller. Behovsanalysen var framtagen i den
stora förstudien om nytt badhus i Visby som presenterades i september 2018. Den
togs fram utifrån dialog och intervjuer med intressenter vad gäller ett nytt badhus,
både externa och interna.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 168 forts
RS 2019/959

Sett till den behovsanalysen som tagits fram och till dagens behovsuppfyllelse med
befintliga simhallar, gör Regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det alternativet
som både genererar möjlighet att bibehålla den behovsuppfyllelse vi har i dag, uppfyller de viktigaste behoven i analysen samt ger möjlighet att utveckla verksamheten
på längre sikt är förslaget på 175 mnkr. Detta med en osäkerhetsfaktor på 20 procent.
De funktioner som det alternativet uppfyller beskrivs tydligt i konsultrapporten,
tillsammans med övriga alternativ, men det bör tydliggöras att det är det enda
alternativet som inkluderar en djupdel med tillhörande simhoppsdel. En funktion
som återfinns i dagens Solbergabad. Det alternativet optimerar möjlighet att ha både
föreningsverksamhet och allmänbad samtidigt i och med att funktionsprogrammet
inkluderar 10 banor. Driftsnetto är förvisso högre än de andra alternativen, men
betydligt större intäktsmöjligheter gör att man kan minska det glappet avsevärt.
För att verkställa det nya badhuset bedömer regionstyrelseförvaltningen att
inriktningen är att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
Investering badhus – 210 miljoner kr
I kostnadsberäkningen finns täckning för delar av byggnads- och projekteringskostnader, men inte osäkerhetsfaktorn i investeringskostnaden eller de interna
kostnaderna som uppstår i och med fortsatt arbete med projektet. Denna ökade
investeringskostnad ska möta delar av just den osäkerhetsfaktorn på 20 procent samt
även de interna kostnader som tillkommer, enligt de schabloner som
teknikförvaltningen använder för projektledning.
Ramförstärkning regionstyrelseförvaltningen – 12 miljoner kr
Ramförstärkningen tillkommer Fritidsenhetens budget. Denna uträkning tar utgångspunkt i att verksamheten i Solbergabadet avvecklas och flyttas över till den nya
anläggningen samt att fritidsenheten inte har några kostnader kvar för fastigheten.
Driftsnettot på bara det nya badhuset, med en ökad kapitalkostnad på grund av
20 procents osäkerhetsfaktor, är 14,8 miljoner kr. Kostnaden för Hemsebadet och
Solbergabadet är dag 4 miljoner kr i nettodrift. Om Solberga räknas av är nettodriften
2,2 miljoner kr. Totalt blir nettodriften 16 miljoner kr, varav 14 miljoner kr måste
tillföras driftsbudgeten.
Tidsramen för detta projekt är givetvis beroende på möjlighet till ovanstående inriktning. Bedömningen av Regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta projekteringen
under 2021 och att ha byggstart under 2022. Med önskad driftstart 2024 eller 2025.
forts
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Viktigt i en bedömning är också att ta med i beräkningen att om valet blir att inte gå
vidare med projektering av nytt badhus blir det en kostnadsökning på befintliga
badhus. En genomgång återfinns i ”Statusbedömning Region Gotlands sim- och
ishallar”, teknikförvaltningen 2017-09-08 samt i den senaste badhusförstudien från
2018, ”Gotlands nya badhus”. Region Gotland har idag en relativt låg driftskostnad
detta beroende på att ålderstigna faciliteter, Solbergabadet är 59 år och Hemsebadet
är 43 år. Men kostnaderna kommer att öka succesivt de närmaste åren på grund av
det stora underhållsbehov som finns. Hemsebadet är planerat att renoveras under
kommande år vilket genererar ökad kapitalkostnad.
Utgångspunkten i arbetet med nytt badhus är att verksamheten i Solbergabadet
avvecklas i befintlig anläggning och flyttar till det nya badhuset. Utöver ökade
kostnader på grund av hög ålder på befintliga anläggningar omöjliggörs utveckling av
föreningsverksamhet och intern verksamhet simultant vad gäller Solbergabadet.
Anläggningen beskaffenhet sätter stopp för det. Det gör att föreningslivet har köer
med deltagare till sin verksamhet som man är tvungen att säga nej till samtidigt som
allmänheten önskar fler tillgängliga timmar. Dagens läge gör det omöjligt att
tillgodose bägge de behoven samtidigt.
Konsekvensanalys ekonomi: Ett nytt badhus kommer att innebär klart ökade
kostnader för Region Gotland. Detta beroende på låga kostnader i dagsläget. Men
nytt badhus i Visby ger även möjlighet till ökade intäkter vilket avsevärt kan sänka
driftsnetto på längre sikt. Intäkter är initialt räknade på en relativt låg nivå, för att inte
skapa orealistiska mål från början. Men med god verksamhetsutveckling finns möjligheter att minska nettodriften. Även val av driftsform påverkar driftskostnaden, där
kan politiken påverka genom att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur extern
drift påverkar kostnaden.
Landsbygd: Planerna just nu är som tidigare beskrivet att förflytta verksamheten i
Solberga till ett nytt badhus. Badverksamheten i Hemse påverkas inte.
Barn: Ett nytt badhus enligt det alternativet som regionstyrelseförvaltningen förespråkar kommer avsevärt att öka barn och ungdomars möjlighet till både simträning
inom föreningslivets verksamhet men även till bad inom allmänhetens tider. Det
finns i dag ingen barnanpassad anläggning i Visby. Ett nytt bad föreslås ha en familjedel. De tio banorna som föreslås innebär att goda förutsättningar att ha med tillgänglighet både för föreningsverksamhet samt bad för allmänheten.

forts
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Jämställdhet: Även om anpassningar för att tillgodose så många behov som möjligt
inte minst vad gäller omklädningsmöjligheter görs kontinuerligt på befintliga badhus
så har äldre anläggningar begränsade justeringar att göra. Med en nybyggnation
öppnas dock nya möjligheter att få så många som möjligt att känna sig inkluderade
och ha möjlighet att nyttja badhuset.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg och Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15

24 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/836
14 maj 2020

Anders Lindholm, Frida Brunner

Regionstyrelsen

Ny lagstiftning rörande översiktlig planering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att den påbörjade revideringen av översiktsplanen för
Region Gotland ska följa den nya lagstiftningen inom Plan- och bygglagen
(2010:900) Lag (2020:76).

Sammanfattning

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (PBL) (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL (2010:900) ska fortfarande
gälla för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som
har påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för
bestämmelsen om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna
om att översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen och standardförfarande vid
detaljplaneläggning ska få tillämpas. De bestämmelserna ska i stället träda ikraft den 1
januari 2021, då kommunen ska ha antagit sin första planeringsstrategi.
Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av regionstyrelsen 2018 (RS§69
RS2018/170). Möjlighet finns för Region Gotland att fatta ett formellt beslut att välja
att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya lagstiftningen genom ett beslut
av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad
översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde alltså i kraft den 1
april 2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i PBL. De huvudsakliga
ändringarna i lagen handlar om att:
 Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
 Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
 Tydligare besked från både kommunen och staten
 Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för efterföljande
planering och prövning
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Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men den ställer också tydligare krav på
ställningstaganden om allmänna intressen och att hela kommunens yta ska planeras.
Den största nyheten är planeringstrategin som ersätter den tidigare
aktualitetsprövningen. Det innebär att efter det ordinarie valet den 11 september
2022 ska kravet på kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.
Regionfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 11 september 2024.
Enligt de nya bestämmelserna i PBL kommer översiktsplanen och fördjupade
översiktsplaner antagna före 2004-01-01 att upphöra att gälla 2025-12-31. Detta
gäller oavsett om regionen följer de nya eller de äldre bestämmelserna.
De nya bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell
om Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
 Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande
av detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
 Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är
inte tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
 Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att
genomförandetiden har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
 Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl
för dispens vid prövning av strandskyddsdispens.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom
övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre
bestämmelserna i plan- och bygglagen avseende framtagandet av den reviderade
översiktsplanen, men det skulle innebära att Regionen även kommer att behöva
påbörja en omedelbar revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det
fall planen inte omfattar de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från
den nya lagstiftningen
Ärendebeskrivning

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL ska fortfarande gälla för
regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som har
påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för bestämmelsen
om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna om att
översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen och standardförfarande vid detaljplaneläggning ska få tillämpas. De
bestämmelserna ska tillämpas from den 11 september 2024, då kommunen ska ha
antagit sin första planeringsstrategi. Om fullmäktige har antagit en översiktsplan
under första halvan av mandatperioden behöver ingen planeringsstrategi antas under
samma mandatperiod.
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Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av regionstyrelsen 2018 (RS§69
RS2018/170). Möjlighet finns för regionstyrelsen att fatta ett formellt beslut att ändå
välja att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya lagstiftningen genom ett
beslut av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad
översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde i kraft den 1 april
2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i Plan- och bygglagen. De
huvudsakliga ändringarna i lagen handlar om att:








Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
Tydligare besked från både kommunen och staten
Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för
efterföljande planering och prövning
Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande
Kommunfullmäktige skyldig att anta en planeringsstrategi

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men ställer också tydligare krav på ställningstaganden
om allmänna intressen och innebär en större möjlighet för kommunerna vilka
allmänna intressen som redovisas och vilka väsentliga konsekvenser som ska
hanteras, samt att hela kommunens yta ska planeras. Den största nyheten är
planeringstrategin som ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.
Översiktsplanens innehåll kap 3 PBL
3 kap 3 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark och vattenområden för hela kommunen.
Det innebär att varje del av ytan ska planeras. I praktiken är det möjligt att ange
”pågående markanvändning” om inte mer detaljerade ställningstaganden finns för en
yta. Grunddragen av översiktsplanens ställningstaganden ska framgå av en karta. Av
planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
3 kap §§ 6 a-b PBL
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden tydligt framgår. Planen får för viss
del redovisas med en annan detaljeringsnivå.
ÖP eller dess fördjupningar antagna före 1/1 2004 upphör att gälla vid utgången av
2025 gäller oavsett om regionen följer nya eller äldre PBL.
Granskningsförfarandet 3 kap §§ 18 18a PBL
Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, ska kommunen låta
förslaget granskas på nytt.
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På kommunens begäran ska länsstyrelsen tillhandahålla ett reviderat
granskningsyttrande enligt 16 § , om:
1. kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden utan att en ny
granskning enligt 18 § äger rum , och
2. länsstyrelsens yttrande till följd av ändringen helt eller delvis inte längre är
relevant.
Detta möjliggör att länsstyrelsens granskningsyttrande som sedan ska följa den
antagna planen, stämmer bättre överens med den laga kraft vunna planen.
Planeringsstrategi 3 kap § 23 PBL
Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen. Det har tidigare
uppstått oklarheter vad som gäller om översiktsplanen är inaktuell, och om
översiktsplanen delvis har kunnat vara aktuell. Vidare upplever regeringen att andra
myndigheter har tvingats bedöma om planen är aktuell eller inaktuell och en
aktualitetsprövning har inte skett i alla kommuner.
Den nya lagstiftningen tydliggör kommunernas ansvar i denna fråga samt vad det
innebär om översiktsplanen inte är att betrakta som aktuell.
Kommunfullmäktige (här Regionfullmäktige) ska anta en planeringsstrategi senast 24
mån efter ordinarie val. Kommunfullmäktige ska ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, ta ställning till
det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen och bedöma om planen är aktuell
enligt innehållet i 3 kap PBL (se punkt 3 enligt nedan). Planeringsstrategin kan ändras
fram till nästa val.
Planeringsstrategin ska innehålla följande tre delar:
1. Ändrade planeringsförutsättningar
 Nytt kommunalt planeringsunderlag.
Länsstyrelsen ska i ett underlag redovisa de statliga och mellankommunala
intressen som har betydelse för ÖP:s aktualitet, t ex ny lagstiftning, nya
nationella mål, nytt planeringsunderlag, ändrade riksintresseanspråk.
Exempelvis kan nya planeringsförutsättningar vara att det har framkommit
risker för översvämning eller markförorening i områden som idag är
föreslagna som bostadsområden.
 Kommunfullmäktige redovisar om underlaget ska beaktas och i så fall hur det
ska processas och hanteras.
2. Ta ställning till det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen
Kommunfullmäktige ska redovisa om planen behöver revideras i vissa avseenden, till
exempel om:


planeringsinriktningen behöver ändras; t ex på grund av politisk ledning




fördjupade översiktsplaner behövs för t ex tätorter
tematiska tillägg behövs för att komplettera allmänna intressen t ex
grönområden, trafikleder, bostadsförsörjning, vindkraft, strandskydd,
kulturmiljöer, jordbruksmark
kommunen behöver inleda arbetet med en ny översiktsplan
…eller om några ändringar inte alls behövs.
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3. Bedöma om planen är aktuell enligt innehållet i 3 kap §§§ 3 4,5
Kommunfullmäktige ska bedöma om planens intentioner fortfarande är giltiga
utifrån grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten:
•
obetydligt påverkade områden
•
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
•
jord och skogsbruk
•
rennäring, yrkesfiske och vattenbruk
•
natur, kultur och friluftsliv
•
värdefulla ämnen eller mineraler
•
anläggningar för industri, energi, kommunikation, vattenförsörjning
och avfall
•
totalförsvaret
Hela planen ska bedömas inklusive fördjupningar och tillägg. Delar av planen kan
vara aktuella och vägledande medan andra delar kan behövas ses över eller
kompletteras (det innebär inte att planen blir inaktuell utan ger istället uppdrag till
tjänstepersoner om hur de ska arbeta framåt).
En antagen planeringsstrategi (inklusive protokollsutdrag) ska inom två veckor
skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner (PBL 3:24§).
Planeringstrategin ska hållas tillgänglig på kommunens webbplats.
Planeringsstrategin ska vara kortfattad och framåtsyftande och uttrycka om
kommunen anser att något behöver göras och bör beskriva åtgärder för nuvarande
eller kommande mandatperiod. Den ska ses som ett program för att vårda och
ajourhålla sin översiktsplan, och kan användas till intern förankring och i
diskussioner om kommande resursbehov. Planeringsstrategin innebär inte ett
genomförande och ändrar inte i sig översiktsplanen eller strategiska vägval. Den
behöver inte samrådas eller miljöbedömas. Dock får den betydelse för
efterkommande processer och beslut.
Översiktsplanen blir inaktuell
De nya bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell
om Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
 Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande
av detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
 Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är
inte tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
 Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att
genomförandetiden har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
 Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl för
dispens vid prövning av strandskyddsdispens.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom
övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre
bestämmelserna i plan- och bygglagen avseende framtagandet av den reviderade
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översiktsplanen, men det skulle innebära att Regionen även kommer att behöva
påbörja en omedelbar revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det
fall planen inte omfattar de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från
den nya lagstiftningen:


dels för att undvika att direkt efter antagande av den nya översiktsplanen
behöva omarbeta vissa avsnitt av planen,



dels att behöva tillämpa utökat planförfarande i detaljplaneprocessen inom
utpekade bebyggelseområden i den då alldeles nyligen antagna
översiktsplanen där detaljplaner annars kan processas med normalt eller
förenklat planförfarande,



samt undvika att utpekade LIS-områden inte blir tillämpbara,



det skulle också innebära en bättre möjlighet att följa Boverkets ÖP-modell
för digital översiktsplan,



oavsett vilken lagstiftning regionen väljer behöver regionfullmäktige anta en
planeringsstrategi enligt 3 kap 23 § PBL,



översiktsplanen och dess fördjupningar antagna före 2004-01-01 upphör att
gälla vid utgången av 2025 gäller oavsett om regionen följer nya eller äldre
PBL.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den
påbörjade revideringen av översiktsplanen för Region Gotland ska följa den sedan
den 1 april 2020 gällande nya lagstiftningen rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (Lag 2020:76)
Beslutsunderlag

Sveriges Riksdag, Svensk författningssamling Plan- och bygglagen (2010:900)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
Boverket https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/ikrafttradande--ochovergangsbestammelser/
Regionstyrelsens uppdrag beslut 2018-03-22 (RS§69)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och Byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Den påbörjade revideringen av översiktsplanen för Region Gotland ska följa den
nya lagstiftningen inom Plan- och bygglagen (2010:900) Lag (2020:76).

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (PBL) (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL (2010:900) ska fortfarande
gälla för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som
har påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för bestämmelsen om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna om att
översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen och standardförfarande vid detaljplaneläggning ska få tillämpas. De
bestämmelserna ska i stället träda ikraft den 1 januari 2021, då kommunen ska ha
antagit sin första planeringsstrategi. Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av
regionstyrelsen 2018 (RS § 69 RS 2018/170). Möjlighet finns för Region Gotland att
fatta ett formellt beslut att välja att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya
lagstiftningen genom ett beslut av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde alltså i kraft den 1 april
2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i PBL. De huvudsakliga ändringarna
i lagen handlar om att:
-

Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
Tydligare besked från både kommunen och staten
Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för efterföljande
planering och prövning
Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men den ställer också tydligare krav på ställningstaganden om allmänna intressen och att hela kommunens yta ska planeras. Den
största nyheten är planeringstrategin som ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.
Det innebär att efter det ordinarie valet den 11 september 2022 ska kravet på
kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 169 forts
RS 2020/836

Regionfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 11 september 2024.
Enligt de nya bestämmelserna i PBL kommer översiktsplanen och fördjupade
översiktsplaner antagna före 2004-01-01 att upphöra att gälla 2025-12-31. Detta
gäller oavsett om regionen följer de nya eller de äldre bestämmelserna. De nya
bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell om
Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
-

Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande av
detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är inte
tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att genomförandetiden
har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl för
dispens vid prövning av strandskyddsdispens.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre bestämmelserna i planoch bygglagen avseende framtagandet av den reviderade översiktsplanen, men det
skulle innebära att Regionen även kommer att behöva påbörja en omedelbar
revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det fall planen inte omfattar
de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från den nya
lagstiftningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/739
7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag rivning Marinstugan
Förslag till beslut

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.
Sammanfattning

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på driftbudgeten med 850 tkr för rivning av
Marinstugan.
Baracken ägs inte av Region Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet
rörande avflyttning och återställande vid uppsägning, har ansvaret för borttagande av
baracken fallit på Region Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att
regionen bland annat ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att regionens
kostnader ska täckas av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att
rivning, återställande och deponering ska kunna genomföras behöver tekniska
nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Med
anledning av den prognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Finansieringen via intäkter från försäljningen av Kransborren 1 har inte skett då
försäljningen skedde 2017 och det då inte fanns en kalkyl över vad rivningen skulle
kosta vilket innebar att det inte gick att avsätta några medel från försäljningen för
kommande rivning av Marinstugan.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 87
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 156

TN § 156

Marinstugan, Flottans Män

TN 2014/3124
TN AU § 131

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Region Gotland har till föreningen Flottans Män sedan 1990 arrenderat ut del av
Visby Hällarna 1:7 för uppställning av barack. Området är planlagt som allmän
platsmark och baracken står följaktligen planstridigt på platsen. Under 2006
markanvisades för hotellverksamhet det område som numera utgörs av fastigheten
Kransborren 1 och som ligger direkt norr om arrendestället. Sedan dess har ett flertal
beslut rörande föreningens arrende på fastigheten visat på en politisk vilja att
baracken inte ska vara kvar på fastigheten och att kommunen ska tillse att den flyttas
eller rivs (TN 2008-10-22 § 290). Avtalet med föreningen sades upp 2007 men
eftersom hotellbygget dröjde har det förlängts i kortare intervaller t.o.m. 2017-07-31.
Hotellet på Kransborren 1 nu är på väg att färdigställas och därmed kommer
baracken att behöva avlägsnas från platsen. Provtagning på byggnadsmaterialet har
genomförts vilket visar på förekomster av PAH:er som gör att baracken är olämplig
att användas eller flyttas till annan plats (Pentacon 2019-01-24). Av den anledningen
har teknikförvaltningen ansökt om rivningslov och efter genomförd rivning kommer
materialet att transporteras till deponin i Slite. Arbetet beräknas att genomföras efter
sommaren 2019.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – I och med återställande av marken till parkmark ökar
tillgängligheten till Kokkolokko-skogen.
Landsbygdsperspektiv -Finns inget landsbygdsperspektiv på detta.
Ekonomisk konsekvensanalys - Baracken ägs inte av region Gotland men på grund
av otydlighet i arrendeavtalet rörande avflyttning och återställande vid uppsägning
har ansvaret för borttagande av baracken fallit på region Gotland. Eftersom
hotellbyggnationen är den främsta anledningen till att baracken ska rivas kommer
kostnaden för rivningen att dras från försäljningen av fastigheten Visby Kransborren
1 (8 050 000 kr). De faktiska rivningskostnaderna är i dagsläget okända.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-27
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Protokollsutdrag
TN § 156

Bilaga bilder

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 87

TN § 87

Tilläggsanslag rivning Marinstugan

TN 2020/993
TN AU § 81

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag i driftbudgeten för rivning
av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den s.k. Marinstugan, med
totalt 850 000 kronor.

Region Gotland har till föreningen Flottans Män sedan 1990 arrenderat ut del av
Visby Hällarna 1:7 för uppställning av barack. Området är planlagt som allmän
platsmark och baracken står följaktligen planstridigt på platsen. Under 2006
markanvisades platsen för hotellverksamhet och detaljplanearbete påbörjades för det
område som numera utgörs av fastigheten Kransborren 1 och som ligger direkt norr
om arrendestället. Det framgår både av detaljplanens genomförandebeskrivning och
ett antal politiska beslut att baracken ska avlägsnas från platsen (se t.ex.TN 2008-0827 § 20 och TN 2012-05-30 § 129, angående arrendeavtal, och KF 2008-12-15 § 158,
antagande av exploateringsavtal rörande hotellbygget). Förvaltningen sade upp avtalet
med föreningen redan 2007 men eftersom hotellbygget dröjde har det förlängts i
kortare intervaller t.o.m. 2017-07-31.
Hotellbygget är sedan sommaren 2019 klart och teknikförvaltningen har fått
rivningslov och i mars 2020 påbörjades arbetet med att riva baracken. Provtagning på
byggnadsmaterialet har genomförts vilket visar på förekomster av PAH:er som gör
att baracken är olämplig att användas eller flyttas till annan plats. Efter genomförd
rivning kommer materialet att transporteras till deponin i Slite.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag i driftbudgeten erfordras med 850
000 kronor för rivning av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den så
kallade Marinstugan.
Uppsägningen av arrendeavtalet och avflyttningen av baracken initierades i och med
detaljplaneläggningen av Kransborren 1 (hotelltomten). Baracken ägs inte av region
Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet rörande avflyttning och
återställande vid uppsägning har ansvaret för borttagande av baracken fallit på region
Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att kommunen bland annat
ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att kommunens kostnader ska täckas
av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att rivning, återställande och
deponering ska kunna genomföras behöver tekniska nämnden ansöka om
erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv – I och med återställande av marken till parkmark ökar
tillgängligheten till Kokkolokko-skogen.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 87

Landsbygdsperspektiv -Finns inget landsbygdsperspektiv på detta.
Ekonomisk konsekvensanalys – Intäkterna från försäljningen av Kransborren 1
uppgår till 8 050 000 kronor och kommer att överstiga regionens kostnader för
genomförande av detaljplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag i driftbudgeten för rivning
av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den så kallade Marinstugan, med
totalt 850 000 kronor.
Beslutsunderlag

TN 2008-08-27 § 20
TN 2012-05-30 § 129
TN 2019-06-19 § 156
KF 2008-12-15 § 158
MBN 2019/7893
Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren), 09-P-177. 2008-12-15
Rapport 18133: Pentacon 2019-01-24
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 170

Tilläggsanslag rivning Marinstugan

RS 2020/739

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på driftbudgeten med 850 000 kr för rivning
av Marinstugan.
Baracken ägs inte av Region Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet
rörande avflyttning och återställande vid uppsägning, har ansvaret för borttagande av
baracken fallit på Region Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att
regionen bland annat ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att regionens
kostnader ska täckas av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att
rivning, återställande och deponering ska kunna genomföras behöver tekniska
nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Med
anledning av den prognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Finansieringen via intäkter från försäljningen av Kransborren 1 har inte skett då
försäljningen skedde 2017 och det då inte fanns en kalkyl över vad rivningen skulle
kosta vilket innebar att det inte gick att avsätta några medel från försäljningen för
kommande rivning av Marinstugan.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/810
8 maj 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Förlängning av markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Visby Hällarna 1:7
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner 12 månaders förlängning av det upprättade
markanvisningsavtalet och låter det därmed gälla till och med 2021-08-30.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 §95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gäller t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram. Området redovisas på kartbild nedan.

Under arbetets gång har det framkommit faktorer som inte varit kända från början
och därmed måste hanteras vidare. Bland annat önskar exploatören en högre
exploateringsgrad än vad som kan tillåtas enligt gällande planprogram,
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/810

markundersökningar måste utföras samt förutsättningarna för att flytta va-, el- och
fjärrvärmeledningar måste utredas innan det är möjligt att ta fram ett samrådsförslag.
Genomförandet av detta är delvis beroende av hur exploateringen utformas. Region
Gotland har även låtit utföra en utredning och inventering av allé- och parkträd inom
och i anslutning till kvarteret Järnvägen i vilken det har framkommit att det finns träd
inom det markanvisade området som är att anse som alléträd och därmed är
skyddade enligt miljöbalken. Se bild nedan.

Aktuella träd som klassas som allé

Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta blir avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen behöver
planen gå ut på samråd. Det blir inte möjligt att genomföra ett samråd under den tid
som kvarstår av markanvisningen, varför det är lämpligt att förlänga densamma.
Mot bakgrund av ovanstående har projektgruppen med representanter från TKF och
SBF framfört önskemål om att förlänga markanvisningen med 12 månader.
Bedömning

För att ytterligare utreda möjligheterna till exploatering på aktuell fastighet och
formellt inhämta synpunkter från bland annat Länsstyrelsen är det lämpligt att
förlänga markanvisningen.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att tillmötesgå projektgruppen och godkänna
en förlängning av markanvisningen med 12 månader.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen 2016-04-28 §95
Regionstyrelsen 2018-08-30 §221

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelsen 2016-04-28

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 95
Au § 104

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom kv Järnvägen
Visby
RS 2016/185

- Ledningskontoret 2016-04-06

Regionstyrelsens beslut


Startpromemoria för kvarteret Järnvägen godkänns.



Ledningskontoret får i i uppdrag att arbeta vidare med följande.
o Område A markanvisas i konkurrens genom en markanvisningstävling.
o Område B överförs till regionens intilliggande fastighet.
o Del av område C direktanvisas till fastighetsägaren i öster med tillämpande
av marknadsmässiga principer och värdering av mark.

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom
kvarteret ägs till del av Region Gotland, men till största del av privata fastighetsägare.
Förfrågningar om att detaljplanelägga för bostäder och att förvärva mark har ställts till
regionen. För att kunna utveckla området fordras därför att nya detaljplaner upprättas.
Byggnadsnämnden har tidigare antagit ett planprogram för kvarteret med inriktningen
att möjliggöra bland annat fler bostäder inom området och nämnden har också fattat ett
beslut om planläggning med villkoret att regionstyrelsen först fattar beslut om
markanvisning av mark.
För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för markanvisning och exploatering för
byggande av bostäder inom kvarteret, har samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen på ledningskontorets uppdrag utrett detta i form av en startpromemoria.
Ett så kallat start-PM är ett vedertaget begrepp inom den av fullmäktige beslutade
exploateringsprocessen och är en form av förstudie som ska ge utgöra ett underlag för
regionstyrelsens beslut om inriktning och fortsatt hantering.
Inom området föreslås ett antal bostäder. Ledningskontoret anser att det är viktigt att få
till stånd ett ökat utbud av mark för bostadsbyggande och att exploateringen inkluderande planläggning därför ska prioriteras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 221

Markanvisningsavtal Visby Hällarna 1:7

RS 2018/731
AU § 239

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för
fastigheten Visby Hällarna 1:7 (del av Järnvägen) med Centralen Fastighetsförvaltning AB.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att direktanvisa fastigheten Visby Hällarna 1:7
(blivande del av kv. Järnvägen, område C) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
markanvisningsavtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-04-28
och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet begär komplettering av beslutsunderlaget gällande marknadsvärde
och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-31
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 171

Förlängning av markanvisningsavtal
avseende del av fastigheten Visby Hällarna
1:7

RS 2020/810

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat markanvisningsavtal förlängs med 12 månader och gäller till och med
2021-08-30.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 §95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gäller t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram. Området redovisas på kartbild nedan.
Under arbetets gång har det framkommit faktorer som inte varit kända från början
och därmed måste hanteras vidare. Bland annat önskar exploatören en högre
exploateringsgrad än vad som kan tillåtas enligt gällande planprogram, markundersökningar måste utföras samt förutsättningarna för att flytta va-, el- och fjärrvärmeledningar måste utredas innan det är möjligt att ta fram ett samrådsförslag.
Genomförandet av detta är delvis beroende av hur exploateringen utformas. Region
Gotland har även låtit utföra en utredning och inventering av allé- och parkträd inom
och i anslutning till kvarteret Järnvägen i vilken det har framkommit att det finns träd
inom det markanvisade området som är att anse som alléträd och därmed är
skyddade enligt miljöbalken.
Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta blir avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen behöver
planen gå ut på samråd. Det blir inte möjligt att genomföra ett samråd under den tid
som kvarstår av markanvisningen, varför det är lämpligt att förlänga densamma.
Mot bakgrund av ovanstående har projektgruppen med representanter från teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen framfört önskemål om att förlänga
markanvisningen med 12 månader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 171 forts
RS 2020/810

För att ytterligare utreda möjligheterna till exploatering på aktuell fastighet och
formellt inhämta synpunkter från bland annat Länsstyrelsen är det lämpligt att
förlänga markanvisningen.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att tillmötesgå projektgruppen och godkänna
en förlängning av markanvisningen med 12 månader.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/782
13 maj 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal avseende Visby Järnvägen 2, 3 samt del av
Visby Hällarna 1:7
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal inklusive
bilagor med KÅCU AB.

Sammanfattning

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom
kvarteret ägs till viss del av Region Gotland, men till största del av privata
fastighetsägare. För att kunna utveckla området har ett arbete med upprättande av
nya detaljplaner påbörjats och för vissa delar av området antagits. Byggnadsnämnden
antog 2013-12-12 §278 ett planprogram för kvarteret med inriktningen att möjliggöra
bland annat för fler bostäder inom området.
För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för markanvisning och exploatering
för byggande av bostäder inom kvarteret togs ett start-PM fram som godkändes av
regionstyrelsen 2016-04-28 (RS § 95).
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i samband
med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278. Förnyat beslut
om planuppdrag togs 2019-02-06 och planen var ute på samråd under första kvartalet
2019.
Aktuellt planområde omfattar Visby Järnvägen 2 och 3 samt del av Hällarna 1:7.
Visby Järnvägen 2 ägs av KÅCU AB. Visby Järnvägen 3 är upplåten med tomträtt till
KÅCU AB. Visby Hällarna 1:7 ägs av Region Gotland.
Ett ramavtal mellan parterna godkändes av Regionstyrelsen (RS § 201, 2019-06-12)
vilket reglerar samverkan för detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
aktuella fastigheter. Ramavtalet reglerar även vilka markområden som ska överföras
från regionen till exploatören.
Ett detaljplaneförslag finns upprättat för fastigheterna Visby Järnvägen 2 och 3 samt
del av Visby Hällarna 1:7. Planförslaget har varit på granskning och förslaget har
1 (3)

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 2020/782

justerats inför antagande som beräknas ske av miljö- och byggnadsnämnden under
juni 2020. Planen syftar till att länka samman staden utanför Söderport genom att
möjliggöra bebyggelse i form av bostäder och centrumverksamheter. Inom
planområdet föreslås nybyggnation med bostäder som huvudsaklig användning i 3 till
4 våningsplan. I redan befintliga byggnader ska i huvudsak centrumverksamhet
bedrivas med möjlighet till bostadskomplettering.
Syftet med tecknande av detta exploateringsavtal är att uppnå ett effektivt och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för området samt säkerställa
fullföljandet av åtaganden enligt tidigare tecknat ramavtal.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar,
villkor kring allmänna och övriga anläggningar, villkor under byggtiden såsom
hantering av markföroreningar, fornlämningar, byggtrafik och andra störningar.
Avtalet innehåller vidare villkor angående skydd av befintlig vegetation samt
säkerhet för exploatörens fullgörande av sina skyldigheter i enlighet med avtalet.
Planerad byggstart för bostäder är kvartal 1 2021 och inflyttning uppskattas till första
kvartalet 2022.
Exploateringsområdet omfattas av markerat område i karta nedan:

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat exploateringsavtal styr den
fortsatta exploateringen av aktuellt område i enlighet med intentionerna i
detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget och exploateringsavtalet ger förutsättningar för ett
genomförande av intentionerna i planprogrammet och tecknat ramavtal.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att erinra mot upprättat avtal.
Regionstyrelsen föreslås därmed besluta om ett godkännande av exploateringsavtalet.

Bilagor

Bilaga 1

Exploateringsavtal inkl bilagor
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/788
8 juni 2020

Christer Stoltz, Beredskapschef

Regionstyrelsen

Remissvar - Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret — underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU
2020:23)
Förslag till beslut

Remissyttrande gällande Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) överlämnas till
socialdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra
en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens
förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (dir. 2018:77).
Utredningen, som antog namnet Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap,
överlämnade i mars 2020 delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret –
underlag till försvarspolitisk inriktning.
Region Gotland har tagit del av utredningens förslag och ärendet har beretts i
samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen.
Region Gotland ställer sig, i allt väsentligt, bakom utredningens presenterade
bedömningar, som är avsedda att utgöra ett underlag inför den försvars-politiska
inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020.
Gotland har med sitt ö-läge och befolkningsunderlag en stor utmaning att utveckla
hälso- och sjukvården inom civilt försvar beroende på flertalet sårbarheter. Samtidigt
finns stort behov av att bygga upp och säkerställa det civila försvaret på Gotland
utifrån öns strategiska betydelse, enligt Försvarsberedningen.
Ö-läget kräver ett akutsjukhus som har en större kompetensbredd, fler specialiteter,
mer omfattande jourlinjer och smittskyddsverksamhet, mer omfattande investeringar
i kontinuerlig fortbildning, utrustning, lokaler och teknisk verksamhet än ett
jämförbart länsdelssjukhus på fastlandet.
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Gotlands svårigheter med att utveckla civila försvaret inom hälso- och sjukvården
involverar flera faktorer. Bland annat har Gotland ett lågt befolkningstal som under
sommarhalvåret minst fördubblas med de utmaningar som det medför.
Utvecklingen av civila försvaret inom Region Gotland kommer att kräva stora
personella och ekonomiska resurser vilket kan riskera att åsidosätta andra viktiga
strategiska uppdrag. Infrastrukturen inom hälso- och sjukvården på Gotland är sårbar
varför robusthet, redundans och säkerhet bör prioriteras utifrån Gotlands utsatta och
samtidigt strategiska läge.
Gotland är extremt beroende av fungerande transporter med båt och flyg för att
säkra en uthållig försörjning av bl a läkemedel och sjukvårdsmaterial.
Det påverkar behovet av lagerhållning och måste planeras utifrån risken att ön blir
isolerad, vilket behöver tas med i beräkningen av lagringsuthållighet.
En förutsättning för att Region Gotland ska kunna vidareutveckla arbetet med civilt
försvar är att staten finansierar arbetet med kris- och katastrofmedicinska
beredskapen utifrån gällande förordningar och lagstiftning.
Region Gotland behöver kompensation för ö-läget genom tilldelning av en extra öfaktor utöver de generella statliga medlen, som vanligtvis främst fördelas utifrån
befolkningsunderlag. Bland annat för att kunna utöka med personella resurser för
uppbyggnad, förvaltning och utveckling av kris- och katastrofberedskapen samt det
civila försvaret.
De investeringar som krävs för att bygga upp en ökad förmåga, motståndskraft och
uthållighet för civilt försvar måste vara finansierat med statliga medel.
----------------------Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen har i
remissyttrandet lämnat synpunkter på ett antal av utredningens förslag och då med
fokus på bland annat:
- Gotlands utsatta läge
- Behovet av en långsiktighet i planeringen
- Behovet av statlig kostnadstäckning för planering, utveckling,
utbildning och övning inom kris- och katastrofberedskapen samt
civilt försvar och totalförsvar.
- Helhetssyn i hela totalförsvarets sjukvårdskedja
- Arbetet med anpassning, utveckling och förvaltning av
krigsorganisation samt uppbyggnad av förmåga för höjd beredskap
kräver full kostnadstäckning från staten.
- katastrofmedicinsk utbildning och övning bör ingå i
grundutbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att bifogat remissvar utgör Region Gotlands svar
på rubricerad remiss.
Beslutsunderlag

Remiss - Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)
Remissvar - RS 2020/788
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ärende RS 2020/788
17 juni 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Socialdepartementet
Diarienummer S2020/02826/FS

Remissvar – Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret — underlag till försvarspolitisk inriktning
(SOU 2020:23)
Sammanfattning
Region Gotland ställer sig, i allt väsentligt, bakom utredningens presenterade
bedömningar, som är avsedda att utgöra ett underlag inför den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under
hösten 2020.
Gotland har med sitt ö-läge och befolkningsunderlag en stor utmaning att
utveckla hälso- och sjukvården inom civilt försvar beroende på flertalet
sårbarheter. Samtidigt finns stort behov av att bygga upp och säkerställa det
civila försvaret på Gotland utifrån öns strategiska betydelse, enligt
Försvarsberedningen.
Ö-läget kräver ett akutsjukhus som har en större kompetensbredd, fler
specialiteter, mer omfattande jourlinjer och smittskyddsverksamhet, mer
omfattande investeringar i kontinuerlig fortbildning, utrustning, lokaler och
teknisk verksamhet än ett jämförbart länsdelssjukhus på fastlandet.
Gotlands svårigheter med att utveckla civila försvaret inom hälso- och
sjukvården involverar flera faktorer. Bland annat har Gotland ett lågt
befolkningstal som under sommarhalvåret minst fördubblas med de
utmaningar som det medför.
Utvecklingen av civila försvaret inom Region Gotland kommer att kräva stora
personella och ekonomiska resurser vilket kan riskera att åsidosätta andra
viktiga strategiska uppdrag. Infrastrukturen inom hälso- och sjukvården på
Gotland är sårbar varför robusthet, redundans och säkerhet bör prioriteras
utifrån Gotlands utsatta och samtidigt strategiska läge.
Gotland är extremt beroende av fungerande transporter med båt och flyg för
att säkra en uthållig försörjning av bl a läkemedel och sjukvårdsmaterial.
Det påverkar behovet av lagerhållning och måste planeras utifrån risken att ön
blir isolerad, vilket behöver tas med i beräkningen av lagringsuthållighet.
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En förutsättning för att Region Gotland ska kunna vidareutveckla arbetet med
civilt försvar är att staten finansierar arbetet med kris- och katastrofmedicinska
beredskapen utifrån gällande förordningar och lagstiftning.
Region Gotland behöver kompensation för ö-läget genom tilldelning av en
extra ö-faktor utöver de generella statliga medlen, som vanligtvis främst
fördelas utifrån befolkningsunderlag. Bland annat för att kunna utöka med
personella resurser för uppbyggnad, förvaltning och utveckling av kris- och
katastrofberedskapen samt det civila försvaret.
De investeringar som krävs för att bygga upp en ökad förmåga, motståndskraft
och uthållighet för civilt försvar måste vara finansierat med statliga medel.
Region Gotlands synpunkter på delar av utredningens förslag:
3.1.2 Ett tydligt och sammanhängande planeringssystem
Region Gotland delar utredningens bedömning att totalförsvarsplaneringen
bör utföras enligt ett sammanhängande system, tydliggörande av aktörernas
olika roller och uppdrag med en tydlig koppling till finansiering.
Dock bör en samlad och flerårig överenskommelse tecknas med långsiktiga
förutsättningar och finansiering när det gäller krisberedskap och civilt försvar.
3.1.4 Kommunernas och regionernas förmåga att hantera
säkerhetsklassad information behöver säkerställas
Region Gotland delar utredningens bedömning att förmåga att hantera
säkerhetsskyddsklassad information är en förutsättning för planeringen inom
totalförsvaret och att detta arbete slutförs. För att det ska få önskvärd effekt i
berörda delar erfordras en högre ersättning inom detta område.
3.1.6 Vissa grunder för kommunernas och regionernas
beredskapsplanering
Region Gotland delar utredningens uppfattning att arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA) och kontinuitetsplanering är viktigt för att stärka krisoch katastrofberedskapen och är därmed en viktig grund för arbetet med civilt
försvar. Region Gotland anser att ersättningsnivån för arbetet inte är relaterat
till den arbetsinsats som krävs för att arbetet ska få önskat genomslag i hela
organisationen.
4.4 Mål för hälso- och sjukvården vid kris och krig
Region Gotland delar utredningens förslag att i försvarsbeslutet år 2020 ange
en målsättning för den civila hälso- och sjukvården vid kris och krig, som av
utredningen formuleras enligt följande. ”Den civila hälso- och sjukvården ska
vid fredstida kriser och vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan
anstå. Sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär personal.
Den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid prioritering av
vårdbehov. Trots att den allmänna vårdstandarden inte kan vara densamma ska
de medicinska behandlingsresultaten för det stora flertalet patienter så långt
möjligt motsvara den nivå som gäller vid ett normalläge i fred”.
Här bör även den s k ”gråzonsproblematiken” särskilt beaktas.
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5.1 Totalförsvarets sjukvård
Även om varken djursjukvård eller tandvård ingår i utredningens uppdrag så
anser Region Gotland att dessa måste ingå som en del av totalförsvarets
sjukvård. Region Gotland anser att de funktioner som ingår i totalförsvarets
hela sjukvårdskedja tydligt ska beskrivas för att klargöra roller, uppdrag och
ansvar.
5.2.2 Regionernas krigsorganisationer behöver omfatta hela vårdkedjan
Region Gotland vill understryka betydelsen av att regionernas krigsorganisation
måste omfatta hela vårdkedjan. Det inkluderar även primärvård, somatisk och
psykiatrisk specialistvård, öppen och sluten, samt rehabilitering. Utredningen
pekar också på behovet av att regioner och kommuner behöver samverka för
att skapa en krigsorganisation som omfattar hela vårdkedjan och särskilt
planera gemensamt för att upprätthålla hemsjukvård och vård på särskilda
boenden. Krigsorganisationen kan även i vissa delar vara till användning vid
andra samhällsstörningar som t.ex. terrorattentat, epidemier, naturkatastrofer
och i gråzon.
I detta avseende måste Gotlands läge (geografiskt och befolkningsmässigt)
beaktas utifrån perspektivet att ”ö-läget” medför att det inte finns någon
naturlig samverkanspart utifrån utredningens förslag.
Försvarsberedningen anser att beredskapssjukhus behöver utpekas på Gotland
och i norra Norrland för att hantera avståndsproblematik.
Region Gotland delar utredningens förslag att begreppet ”beredskapssjukhus”
inte är ändamålsenligt för att beskriva den förmåga som behöver planeras för i
höjd beredskap och krig. Det handlar istället om att upprätthålla vissa
funktioner, kompetenser och vårdnivåer än om att verksamhet ska kunna
bedrivas på några i förväg utsedda fysiska byggnader.
Gotland har ett akutsjukhus som är dimensionerat, och med kapacitet, för de
behov som finns i fredstid. För att möta de behov som kommer att finnas
under höjd beredskap och krig så måste resurser planeras och byggas upp på
Gotland redan i fredstid utifrån den förmåga som förväntas finnas.
Region Gotland anser att arbetet med anpassning, utveckling och förvaltning
av krigsorganisation samt uppbyggnad av förmåga för höjd beredskap kräver
full kostnadstäckning från staten.
5.2.3 Faktorer av betydelse för regionernas organisation i höjd beredskap
Region Gotland delar utredningens uppfattning om de faktorer som är av vikt
för regionens organisation i höjd beredskap, vilka anges som - tiden till
omhändertagande och primärkirurgisk stabilisering, troligen minskad tillgång
av flygtransporter, antal och uppdrag för sjukhus, att regionen måste ha egen
förmåga och robusthet. Dessa faktorer är av största betydelse för hur Gotland
med sitt ö-läge kan utveckla sin krigsorganisation.
5.3.2 Nationell kartläggning av regionernas förmåga
Region Gotland är tveksam till om förslaget att dubblera antalet vårdplatser i
höjd beredskap och krig är ett bra styrmedel. Utifrån perspektivet höjd
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beredskap handlar det i första hand om att bygga ut förmågan att omhänderta
ett stort antal traumaskadade i s k masskadesituation som är viktigt.
I regeringens fortsatta beredning av denna fråga bör det i stället övervägas
vilken kapacitet som ska uppnås, t ex mot ett visst antal av olika typskador som
kan förväntas per dygn.
Region Gotland understryker att samtliga kostnader som uppstår för
regionerna i det kommande arbetet med att öka antalet vårdplatser i höjd
beredskap och krig måste finansieras av staten.
5.4 Masskadeplanering
Region Gotland stödjer utredningens bedömning i att förmågan i
masskadesituation bygger på den katastrofmedicinska beredskapen och att
Socialstyrelsen bör ta fram en nationell masskadeplan som sedan kan utgöra
grund för regionala masskadeplaner.
5.5.2 Programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig
Region Gotland välkomnar förslaget att återinföra programmet Sjukvårdens
säkerhet i krig (SSIK). Region Gotland anser att även vårdcentraler, andra
relevanta sjukvårdsinrättningar samt kommunala omsorgsverksamheter bör ges
hög prioritet. På Gotland är detta viktigt utifrån ö-läget och avsaknaden av att
kunna samverka med andra kommuner eller regioner.
Region Gotland delar även utredningens förslag att utse central myndighet
med ansvar för programmet och säkerställande av relevant kompetens.
5.5.3 Informations- och kommunikationsteknologi samt AI behöver vara
robust
Utredningen bedömer att införandet av informations- och kommunikationsteknologi och artificiell intelligens i vården måste ske med beaktande av
totalförsvarets krav på robusthet och redundans.
Region Gotland anser att det i regeringens fortsatta arbete bör övervägas vad
totalförsvarets krav betyder för vårdgivarnas möjligheter att nyttja publika
molntjänster m.m. inom EU och tredje land.
6.4 Förstärkningsresurs för sekundärtransporter i kris och krig
Region Gotland vill även här betona ö-läget där både förstärkningen och
samordningen av sekundärtransporter mellan Gotland och fastlandet är
avgörande för belastningen på den gotländska sjukvården.
7.2.5 Förutsättningarna för personalförsörjning till civilt försvar behöver
klargöras
Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs och en helt avgörande faktor för att
kunna bedriva hälso- och sjukvård är att det finns tillgång på personal som kan
utföra vård och även vårdens stödprocesser. Idag saknas ett centralt register
över hälso- och sjukvårdspersonal för totalförsvarets behov. I detta register bör
även annan, icke legitimerad, personal omfattas.
Region Gotland anser att ett sådant register skapar förutsättningar för
omfördelning av hälso- och sjukvårdspersonal mellan regioner utifrån rådande
säkerhetspolitiska hotbild.
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8.3 Övergripande försörjningsfrågor behöver samordnas nationellt
Region Gotland delar utredningens uppfattning att regeringen bör överväga
om det finns grund för att upprätta en sammanhållande funktion för
samhällets försörjningsberedskap.
Även i denna fråga så måste Gotlands utsatta läge, beroendet av fungerande
transporter och risk för avskurenhet beaktas särskilt avseende nivå 1 och 2.
8.6.1 Ansvaret för försörjningen till vården i vardagen åvilar sjukvårdshuvudmännen – nivå 1
Region Gotland har noterat att försvarsberedningen i sitt betänkande föreslagit
att staten ska ersätta regionerna för viss lagerhållning. Det är helt nödvändigt
att staten även i detta avseende ekonomiskt stödjer regionerna för att därmed
stärka lagerhållningen i hela landet.
8.6.3 Ekonomiska konsekvenser av en eventuell lagringsskyldighet i
Sverige – nivå 2
De ordinarie ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och regionerna
medger inte ett omhändertagande av större samhällskriser, som t.ex. en
pandemi. I utredningens fortsatta arbete med frågan om lagringsskyldighet,
nivå 2, är det angeläget att det säkerställs att staten finansierar kostnaderna för
denna utvidgade skyldighet.
8.6.4 Utökad statlig beredskapslagring av vissa förnödenheter – nivå 3
Region Gotland delar både utredningens och Försvarsberedningens
uppfattning att den statliga lagerhållningen av vissa förnödenheter och
medicinteknisk utrustning behöver utökas. Detta behov har blivit påtagligt
under covid-19-pandemin. I det kommande arbetet är det som utredningen
skriver viktigt att Socialstyrelsen samverkar med regionerna och kommunerna
när en produktförteckning upprättas.
8.7 Blodförsörjning
Region Gotland stödjer utredarens uppfattning att blodverksamheten behöver
bli robust och kunna öka sin kapacitet. Även här har Gotlands ö-läge stor
betydelse för möjligheten att kunna öka kapaciteten, vilket måste tas i
beaktande vid kostnadsfinansiering då det kräver ett annat arbetssätt än i
vardagen.
9.2.3 Nationella utbildnings- och övningsplaner behöver tas fram
Region Gotland instämmer med utredningen att det krävs en nationell samsyn
om katastrofmedicinsk beredskap och hälso- och sjukvårdens roll inom
totalförsvaret.
Region Gotland ser positivt på att Socialstyrelsen i detta avseende ges ett
tydligt uppdrag och vill vidare understryka utredningens förslag att staten i
detta sammanhang ska ersätta regionernas och kommunernas kostnader för att
delta i övningar och utbildningar. Region Gotland står bakom förslaget att
katastrofmedicin bör ingå i grundutbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal på en allmän nivå. I specialistutbildning av sköterskor och läkare inom
akut-, anestesi-, iva- och opererande specialiteter bör en högre utbildningsnivå
bl a innefattande olika skadetyper inklusive CBRNE. Det är en grund för en
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fungerande katastrofberedskap samt för befolkningens säkerhet och trygghet i
krig.
9.2.4 Kunskapen i katastrofmedicin och om hälso- och sjukvårdens roll i
totalförsvaret behöver öka
Region Gotland ser positivt på att regionerna tillförs medel för att planera och
genomföra utbildning och övning inom hälso- och sjukvård för totalförsvarets
behov.
Region Gotland kan konstatera att genomförande av utbildning och övning
med personal inom området kräver ersättningsnivåer som ligger över de som
utredningen förslår. Detta för att täcka upp kostnader för bl a förberedelser,
genomförande och vikarier.
9.2.6 Utbildning och övning behöver utgå ifrån den vård som ska
bedrivas
Region Gotland ser positivt på utredningens förslag och utbildningarna bör
kompletteras med en del av de utbildningar i katastrofmedicin som
Socialstyrelsen tidigare svarade för. Det handlar bl a om: befattnings- och
instruktörsutbildningar i katastrofmedicin.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap
inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna
typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (dir. 2018:77).
Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 14 november
2019 att utvidga utredningens uppdrag till att även omfatta åtgärder
som behövs för att förebygga och hantera situationer med brist på
läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel under förhållanden då
inte någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen. Utredningen fick även i uppdrag att analysera vissa frågor om hanteringen
av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. Samtidigt förlängdes tiden för uppdraget till den 30 september 2021 (dir. 2019:83).
Den 29 augusti 2018 förordnades kammaråklagaren Åsa Kullgren
som särskild utredare. Som sakkunniga förordnades den 10 maj 2019
ämnesrådet Mikael Alenius, Försvarsdepartementet, ämnesrådet Stefan
Karlsson, Socialdepartementet, departementssekreteraren Jonathan
Larkeus, Finansdepartementet, ämnesrådet Sverker Lönnerholm,
Finansdepartementet, ämnesrådet Zandra Milton, Socialdepartementet
och departementssekreteraren Lina Törner, Justitiedepartementet.
Som experter i utredningen förordnades den 10 maj 2019 ordföranden Karin Båtelson, Läkarförbundet, seniora juristen Marit
Carlsson, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, medicinalrådet
Lennart Christiansson, Socialstyrelsen, juristen Emilia Freij, Polismyndigheten, projektledaren Erica Hagblom, Läkemedelsverket,
översten Claes Ivgren, Försvarsmakten, vice förbundsordföranden
Ann Johansson, Vårdförbundet, handläggaren Hasse Knutsson,
Sveriges Kommuner och Regioner, länsöverdirektören Johan von

Sydow, Länsstyrelsen Stockholm, avdelningschefen Magnus Thyberg,
Region Stockholm, och biträdande enhetschefen Charlott Thyrén,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den 27 augusti 2019
entledigades Lina Törner och samtidigt förordnades kanslirådet Maria
Pereswetoff-Morath, Justitiedepartementet, som sakkunnig. Den
26 september 2019 entledigades Jonathan Larkeus och samtidigt förordnades departementssekreteraren Elin Sundberg, Finansdepartementet, som sakkunnig. Den 3 december 2019 förordnades som experter verksamhetschefen Åsa Hessel, Region Sörmland, samordnaren
Eva Sahlén, Sveriges Kommuner och Regioner, samt kundansvarige
Lars Wallén, E-hälsomyndigheten.
Som sekreterare i utredningen anställdes apotekaren Fredrik Ax
från den 1 januari 2019, juristen Ulrika Ternby från den 21 januari
2019, ämnesrådet Hans Hagelin från den 1 april 2019, beredskapssamordnaren Eva Bengtsson på 60 procent från den 1 maj 2019 och
f.d. medicinalrådet Lennart Christiansson på 20 procent från den
1 februari 2020. Under perioden 1 februari – 31 mars 2020 anställdes
som analytiker kanslirådet Brigitta Hultblad och ämnesrådet Tom
Nilstierna på 20 procent vardera.
Utredningen, som antog namnet Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap, överlämnar härmed delbetänkandet Hälso- och
sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning.
Stockholm i mars 2020
Åsa Kullgren
/Fredrik Ax
/Eva Bengtsson
/Lennart Christiansson
/Hans Hagelin
/Brigitta Hultblad
/Tom Nilstierna
/Ulrika Ternby
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Sammanfattning

Om betänkandet
Utredningen fick i augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av
hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (se bilaga 1). Uppdraget skulle redovisas senast den 31 december 2020.
I november 2019 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (se bilaga 2)
som bl.a. anger att utredningen senast den 1 april 2020 ska lämna en
delredovisning som innehåller en analys av de åtgärdsförslag avseende
det civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat
när det gäller hälso- och sjukvården. Utredningen ska göra en bedömning av den övergripande inriktning som hälso- och sjukvården behöver för att möta de utmaningar som finns för det civila försvaret.
Utredningen ska också föreslå en prioritetsordning för de områden där
det krävs insatser till och med 2025 samt vilka kostnader och övriga
konsekvenser detta ger upphov till. I tilläggsdirektiven utvidgades utredningens uppdrag och tiden för uppdraget förlängdes till den 30 september 2021.
I detta delbetänkande redovisas utredningens analys av de förslag
till inriktning för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat. Utredningens bedömningar i detta delbetänkande är avsedda att
utgöra ett underlag inför den försvarspolitiska inriktningsproposition
som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020.
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Betänkandets innehåll
I detta delbetänkande lämnar utredningen sin bedömning av de förslag
som Försvarsberedningen lämnat inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2020. Utredningen redogör också för vilka åtgärder
som utredningen bedömer bör prioriteras under kommande försvarsbeslutsperiod. Utredningen gör sammanfattningsvis följande bedömningar.
Det behövs en tydlig planeringsprocess
som också omfattar kommuner och regioner
Utredningen kan konstatera att den återupptagna planeringen för
civilt försvar påbörjas samtidigt på flera nivåer i samhället, och i flera
parallella strukturer, utan att den övergripande processen för inriktning, stöd till genomförande och uppföljning finns på plats. Rollfördelningen mellan olika statliga aktörer och länsstyrelserna är inte
heller tydlig. Inom hälso- och sjukvårdsområdet har kommuner och
regioner ett stort behov av stöd från statliga myndigheter för denna
planering, samtidigt som myndigheterna själva ska påbörja sitt eget
arbete med civilt försvar. Eftersom hälso- och sjukvården bedrivs i
kommuner och regioner samt genom privata utförare kan planeringsprocessen för civilt försvar inte stanna vid en struktur för statliga myndigheters planering. Det är nödvändigt att det i samband med kommande försvarsbeslut anges en process för hur planeringsinriktningar
förs vidare från statliga myndigheter till i första hand kommuner och
regioner, för att i ett andra steg även involvera privata aktörer.
Det bör fastställas en målsättning för hälso- och sjukvården
i kris och krig
Försvarsberedningen framhåller att det är viktigt att upprätthålla funktionaliteten inom sjukvården i krig. Om sjukvården inte fungerar får
det konsekvenser för människors liv och hälsa, men utöver det konstaterar Försvarsberedningen att det även riskerar att skada allmänhetens förtroende för statsledningen och det offentliga, vilket i sin tur
kommer att påverka försvarsviljan och motståndskraften. Utredningen delar denna bedömning och vill understryka att flera aktörer
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har framhållit just en fungerande sjukvård som en viktig faktor för
allmänhetens förtroende för det offentliga. Det är därför viktigt att tydliggöra för allmänheten vad den kan förvänta sig för vård vid allvarliga händelser i fredstid och i krig. Vård kommer inte att kunna bedrivas på samma sätt i krig som i vardagen och alla fredstida krav i
lagstiftningen kommer inte att kunna upprätthållas. Det behövs därför vägledning på nationell nivå kring vilken vård som kommuner
och regioner kan prioritera bort och vilken vård som alltid ska kunna
upprätthållas.
För att underlätta beredskapsplaneringen och för att tydliggöra
för allmänheten vad den kan förvänta sig av hälso- och sjukvården,
även då den är utsatt för extrem belastning, behöver det anges vilken
hälso- och sjukvård som ska kunna utföras även i händelse av fredstida kriser eller vid krig. I försvarsbeslutet år 2020 bör det därför
anges en målsättning för den civila hälso- och sjukvården. Målsättningen bör vara att ”Den civila hälso- och sjukvården ska vid fredstida kriser och vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård som inte
kan anstå. Sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär
personal. Den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller
vid prioritering av vårdbehov. Trots att den allmänna vårdstandarden
inte kan vara densamma ska de medicinska behandlingsresultaten för
det stora flertalet patienter så långt möjligt motsvara den nivå som
gäller vid ett normalläge i fred”.
Hälso- och sjukvårdens krigsorganisation behöver omfatta
hela vårdkedjan
Planeringen för hälso- och sjukvården i krig fokuserar ofta på traumavård och hälso- och sjukvårdens förmåga att ta hand om masskadeutfall. Det är viktigt att ha beredskap för detta eftersom sjukvården
normalt inte möter den typen av händelser i vardagen. Men det är också
viktigt att beakta att förmågan att ta hand om traumapatienter är beroende av att andra delar av hälso- och sjukvården fungerar. Ett omhändertagande av ett stort antal trauman medför också undanträngningseffekter för annan akut- och planerad vård som kan påverka vårdens
kapacitet under lång tid. Likaså finns ett fortsatt stort behov av att
kunna hantera andra stora utmaningar som hälsohot och utbrott av
smitta, oavsett om detta är en del i en global situation eller har en antagonistisk grund.
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Utöver de tillkommande vårdbehov som kan uppstå under krig kommer de allvarliga sjukdomstillstånd som vi möter i vardagen finnas
kvar. Många svårt sjuka eller skadade patienter kommer att vara i lika
stort behov av vård som patienter med svåra krigsskador. Patienter
som är inskrivna för vård på sjukhus är i dag som regel så sjuka att
det vid platsbrist på ett sjukhus som regel inte är möjligt att skriva
ut dem och överlämna dem till den kommunala hälso- och sjukvården. Beredskapsplaneringen för hälso- och sjukvården behöver således ske utifrån ett bredare perspektiv än traumavård och omfatta alla
delar av hälso- och sjukvården, inklusive smittskydd, primärvård och
kommunal hälso- och sjukvård.
För att organisera hälso- och sjukvården i krig behöver kommuner och regioner skapa krigsorganisationer utifrån nationella planeringsförutsättningar samt lokala och regionala civila och militära behov.
Regionernas krigsorganisationer behöver omfatta hela vårdkedjan från
prehospital vård till tertiär högspecialiserad vård på universitetssjukhus. De vårdinrättningar som ingår i organisationen bör vara geografiskt spridda för att minska sårbarhet och skapa redundans. Primärvård och specialistsjukvård i såväl öppen som sluten vårdform är alla
en väsentlig del av en sådan organisation. Kommuner och regioner
behöver samverka för att skapa krigsorganisationer som täcker hela
vårdkedjan, och särskilt planera gemensamt för att upprätthålla hemsjukvård och vård på särskilda boenden. Vid utformningen av kommunernas och regionernas krigsorganisation bör även vårdinrättningar
och särskilda boenden som drivs av privata aktörer beaktas.
Sjukvårdens organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån förutsättningen att viss traumavård behöver kunna bedrivas på de flesta akutsjukhus, men att universitetssjukhusens traumacentrum, med sina regionala nätverk av traumaenheter, kan ha ett
särskilt uppdrag i att stödja verksamheterna med att utveckla och
bibehålla kompetens på de mindre sjukhusen.
Förmågan att ta hand om många skadade och sjuka behöver öka
Utifrån de uppskattningar av antal skadade och döda vid ett väpnat angrepp som Försvarsberedningen anger behöver hälso- och sjukvårdens
kapacitet öka väsentligt. För att på nationell nivå kartlägga regionernas
förmåga behöver det finnas gemensamma kriterier för den kapacitet
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som ska redovisas. Socialstyrelsen bör i samarbete med regionerna
snarast, utifrån gemensamma kriterier för vårdplatser i höjd beredskap och krig, kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter
om vilken vårdkapacitet som finns i landet. En rimlig ambitionsnivå
under den kommande försvarsbeslutsperioden kan vara att regionerna,
utifrån de kriterier som Socialstyrelsen anger för sjukvården i höjd
beredskap och krig, ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser
jämfört med ett normalläge i fredstid, med en bemanning som är
möjlig under sådana förhållanden.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
en nationell masskadeplan. Vid uppdragets utförande ska särskilt Försvarsmaktens, Folkhälsomyndighetens och regionernas synpunkter
inhämtas. När den nationella planen fastställts bör den utgöra grund
för regionernas arbete med att ta fram regionala masskadeplaner.
I uppdragets inledningsskede bör Socialstyrelsen prioritera framtagandet av dels ett nationellt enhetligt triagesystem, dels nationella fördelningsnycklar för hur patienter ska fördelas mellan sjukhus och
regioner.
Robustheten behöver öka
Hälso- och sjukvårdens robusthet i vardagen behöver öka. En mer
robust vård i vardagen skapar bättre förutsättningar för krisberedskap och för den beredskap som är nödvändig för att säkerställa vård
även vid krig.
Utredningen bedömer att investeringsstöd genom programmet
Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) är ett effektivt sätt att
skapa incitament för regionerna att öka robustheten i hälso- och sjukvården. Internationella erfarenheter har visat att satsningar på robusta
sjukhus är väl investerat när hälso- och sjukvården ska klara effekterna av katastrofer och fortsätta att bedriva vård. Utredningen bedömer därför att investeringsprogrammet SSIK bör återinföras. Det
bör i ett första läge omfatta sjukhus, men längre fram utökas till att
även omfatta vårdcentraler och senare även andra vårdinrättningar.
Införandet av information- och kommunikationsteknologi och
artificiell intelligens i vården måste ske med beaktande av totalförsvarets krav på robusthet och redundans. Statliga myndigheter med
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expertis på området som MSB, och den myndighet som får ansvaret
för SSIK bör stödja regionerna i detta arbete.
Det finns behov av att på nationell nivå kartlägga vilka skyddade
lokaler det finns i regionerna där det går att bedriva vård. Den myndighet som får ansvaret för programmet SSIK bör också få ett särskilt
uppdrag att tillsammans med regionerna kartlägga befintliga skyddade lokaler för vårdverksamhet. Om underhållet av en lokal är eftersatt och lokalen har betydelse för totalförsvarets behov bör statligt
stöd för att åtgärda detta kunna utgå.
Sjuktransporter
En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om
skadade prehospitalt och frigöra vårdplatser på sjukhus vid krig, är
förmåga att i rätt tid transportera rätt skadad till rätt vårdnivå med
rätt transportmedel och rätt ambitionsnivå. Detta kräver en väl fungerande sjuktransportorganisation och ledning. Det behöver därför
skapas en tydlig samordningsfunktion för civila och militära sjuktransporter. Denna ska klara av samordning av samtliga typer av transportmedel. Detta gäller särskilt under höjd beredskap och krig. En
utgångspunkt för uppbyggnad av funktionen är civila och militära
beskrivningar av de befintliga sjuktransportorganisationerna. Regeringen bör därför i överenskommelsen med SKR om civilt försvar och
genom uppdrag till Försvarsmakten och Sjöfartsverket säkerställa att
sådana beskrivningar tas fram. Därefter bör den för hälso- och sjukvården blivande sektorsansvariga myndigheten samt Försvarsmakten
gemensamt och i samverkan med regionerna ta fram en modell för
samordnad sjuktransportledning i krig.
Därutöver bör Socialstyrelsen få i uppdrag att i samverkan med
regionerna och Försvarsmakten ta fram förslag till hur en modern
nationell förstärkningsorganisation för sjuktransporter vid fredstida
kriser och krig kan utformas.
Personalförsörjning
Utredningen anser, precis som MSB, att regelverken kring personalförsörjning för det civila försvaret behöver ses över. Det behöver
bl.a. tydliggöras på vilka sätt kommuner och regioner kan involvera
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privata aktörer i sina krigsorganisationer samt hur kommuner och
regioner kan förstärka sina organisationer med personal från privata
arbetsgivare, utbildad personal som inte har anställning och de som
är under utbildning. Utredningen bedömer att en återaktiverad civilplikt skulle skapa ökade möjligheter för hälso- och sjukvårdens personalförsörjning i krig. I samband med en sådan översyn bör det övervägas om det finns behov av att återuppta arbetet med ett centralt
register över hälso- och sjukvårdspersonal för totalförsvarets behov.
Lagerhållningen i Sverige av förnödenheter behöver öka
Det finns betydande vinster med att på nationell nivå samordna vissa
strategiska försörjningsrelaterade frågor i stället för att aktörer i olika
sektorer i samhället skapar separata lösningar för detta. Utredningen
anser därför att regeringen bör överväga om en sammanhållande funktion för samhällets försörjningsberedskap bör inrättas.
Planering och åtgärder som vidtas för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap måste utföras med utgångspunkt i den vård som
ska bedrivas vid fredstida kriser och vid krig. Sådana åtgärder måste
även inkludera planering för smitta och hälsohot. En målsättning som
anger vilken civil hälso- och sjukvård som ska kunna bedrivas även i
fredstida kriser och krig skulle även utgöra en utgångspunkt för den
civila vårdens försörjningsberedskap.
Regeringen bör initiera en översyn av de övergripande internationella krishandelsavtal som tecknats med Finland och Norge. Såvitt
avser läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel bör Läkemedelsverket få i uppdrag att genomföra en kartläggning avseende svensk
produktion av aktiva substanser, hjälpämnen och förpackningsmaterial samt färdiga produkter på området. Läkemedelsverket bör, om det
är möjligt, samverka med sina nordiska motsvarigheter om motsvarande kartläggningar.
Försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel behöver stärkas.
För att stärka försörjningen krävs mer läkemedel och sjukvårdsmateriel i Sverige. Det behöver därför tas fram ett nationellt sammanhållet system för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i
Sverige för fredstida kriser och krig. Systemet ska kunna anpassas
efter rådande säkerhetspolitiska läge och ekonomiska ramar och måste
därför vara skalbart vad avser såväl antalet produkter, som den mängd
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som lagras. Utredningens utgångspunkt för det fortsatta arbetet är
att omsättningslagring är att föredra framför beredskapslagring när
så är möjligt. Utredningen avser att återkomma avseende ett sådant
system i slutbetänkandet.
Redan nu kan konstateras att systemet med just in time-leveranser medför sårbarheter, vilket bl.a. visat sig vid den brist på sjukvårdsmateriel som drabbade flera regioner under hösten 2019 samt vid de
återkommande problem med restnoteringar av läkemedel som orsakar merarbete för både vården och apoteken. Det kan också innebära
patientsäkerhetsrisker för den enskilde. Regionerna har enligt gällande
lagstiftning ansvar för att det finns läkemedel och annan nödvändig
utrustning för den vård de ska bedriva. Det behöver därför finnas en
viss lagerhållning av sådana förnödenheter i regionerna för att minska
sårbarheten i vardagen. Vissa regioner har redan påbörjat arbete med
att se över sin lagerhållning. Utredningen bedömer att kommuner
och regioner snarast bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att försörjningen av bl.a. läkemedel och sjukvårdsmateriel är
tillräcklig för en god vård i ett normalläge i fred samt, såvitt avser
regioner, för att upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap.
Ett annat sätt att minska sårbarheten vid brist på läkemedel och
sjukvårdsmateriel är att allmänheten har en viss hemberedskap. Regeringen bör därför ge MSB i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och TLV informera allmänheten om betydelsen
av att i vissa fall själv lagerhålla läkemedel och vissa förbrukningsartiklar för en period om upp till en månad.
Den statliga beredskapslagringen bör under den kommande försvarsbeslutsperioden utökas med produkter för traumavård, sjukvårdsmateriel som kan behövas vid epidemier och genom viss komplettering av antidoter.
Utredningen föreslår också att regeringen tar initiativ till en diskussion om nordisk tillverkningsberedskap i syfte att forma en multilateral arbetsgrupp som vidare utreder genomförbarheten av ett sådant förslag. Om regeringen inte bedömer detta som en framkomlig
väg, eller att hinder möts på vägen, bör Sverige ändå på egen hand gå
vidare med att överväga en nationell tillverkningsberedskap för vissa
produkter.
Även försörjningen av blod behöver stärkas. De regionala blodverksamheterna behöver bli robusta och ta fram planer för att kunna öka
kapaciteten i verksamheterna för att kunna svara upp mot de krav
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som kommer av den katastrofmedicinska beredskapen. Regeringen
kan därutöver behöva tillföra medel för att ytterligare stärka blodcentralernas verksamhet inför krigets utmaningar.
Regeringen bör också ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt register över blodgivare
som är lätt tillgängligt för alla blodverksamheter.
Det behövs nationellt samordnat utbildningsoch övningsmaterial för sjukvården
All vårdpersonal måste få den utbildning och övning som krävs för
att sjukvården ska kunna lösa sina uppgifter i kris och krig, vilket
även kan innefatta eventuella förändrade eller förenklade behandlingsmetoder. På hälso- och sjukvårdsområdet ansvarar kommuner
och regioner själva för utbildning och övning av sin personal. Det
saknas nationellt samordnat utbildnings- och övningsmaterial i katastrofmedicin och för hälso- och sjukvård i kris och krig. Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stödja regionerna med kunskapsstöd och att bl.a. ta fram en nationell modell för utbildning och
övning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020. Utredningen
vill understryka vikten av att sådant stöd till regionerna tillgängliggörs snarast.
Kunskapen i katastrofmedicin har minskat under senare år. I kombination med den ökade specialiseringen inom sjukvården har det medfört att det på många håll saknas personal med generella kunskaper
att hantera stora skadeutfall utanför sitt eget specialistområde. Att
hälso- och sjukvårdspersonal har grundläggande kunskaper i katastrofmedicin är en förutsättning för en fungerande krisberedskap och
för befolkningens säkerhet och trygghet i krig. Det är också en förutsättning för tillhandahållandet av en jämlik vård över hela landet.
Ämnesområdet katastrofmedicin bör därför införas som en obligatorisk del i grundutbildningen till läkare och sjuksköterska.
Därutöver behöver det återinföras nationella utbildningar i traumavård och krigskirurgi som utgår ifrån krigets krav. Sådana utbildningar
ska ta sin grund i de civila och militära skador som uppkommer i krig
samt beakta behovet av resursbesparande metoder. Socialstyrelsen bör
därför, tillsammans med Försvarsmakten, ges i uppdrag att genomföra och finansiera sådana kurser för regionerna.
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Ökade kunskaper i första hjälpen hos allmänheten skulle bidra till
ökade överlevnadsmöjligheter för svårt skadade. En ökad förmåga
att utföra akuta och livräddande åtgärder i fred skulle också stärka
samhällets beredskap för kris och krig. Utredningen anser därför att
allmänhetens kunskaper i första hjälpen bör stärkas, både genom utbildning i skolor, hos arbetsgivare och som fristående utbildningar i
kommunerna öppna för allmänheten. För detta krävs en välorganiserad och systematisk utbildningsinsats som når ut till hela befolkningen. MSB bör få i uppdrag att genomföra en sådan insats.
Prioriterade åtgärder och behov av medel till hälsooch sjukvårdens arbete med civilt försvar
Utredningen bedömer det som högt prioriterat att i det kommande
försvarsbeslutet fastställa en målsättning för den civila hälso- och sjukvården i fredstida kriser och i krig. En sådan målsättning är vägledande
för kommuners, regioners, privata aktörers och statliga myndigheters
fortsatta arbete med civilt försvar och ger en gemensam utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet. Utredningen bedömer vidare att det är viktigt att regionerna snarast påbörjar arbetet med att
stärka den egna försörjningsberedskapen. Brister i försörjningen har
visat sig både för läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen. Det
globala beroendet i försörjningskedjan har aktualiserats än mer under
den senaste tidens smittutbrott med viruset Covid-19. Genom en
god egen beredskap minskar regionerna direkt risken att påverkas av
olika störningar. Även den statliga beredskapslagringen behöver utökas i viss del.
Utredningen bedömer också satsningar på att ta fram nationellt
stöd för utbildning och övning i katastrofmedicin och för civilt försvar som högt prioriterat. Dessa stöd är en förutsättning för att alla
kommuner och regioner ska arbeta i samma riktning. Utredningen
vill särskilt framhålla vikten av ett införande av obligatorisk utbildning i katastrofmedicin i läkar- och sjuksköterskeutbildningen. Ett
sådant införande ger i framtiden en gemensam lägstanivå där andra
nationella och regionala utbildningar kan ta vid, men det tar tid. Regionernas möjligheter att öka sin förmåga i situationer när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag är naturligtvis också högt prioriterad. Utredningen har lämnat förslag på flera åtgärder på området.
Att bygga förmåga tar tid och måste därför genomföras succesivt.
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Det kan dock konstateras att med rätt utbildad och övad personal, tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel samt nödvändig medicinteknisk utrustning kan mycket åstadkommas även under enkla förhållanden.
Ett genomförande av de åtgärder som presenteras i detta betänkande medför budgeteffekter. För ett genomförande av de åtgärder
som berör civilt försvar bedöms staten behöva reservera totalt 3 785
miljoner kronor under försvarsbeslutsperioden 2021–2025.
Utöver detta presenterar utredningen några åtgärder som i större
utsträckning berör den grundläggande krisberedskapen. Det avser
hemlagring och utökad regional lagerhållning. Budgeteffekterna för
detta under perioden 2021–2025 är för staten totalt 896 miljoner
kronor (hemlagring) och för regionerna 995 miljoner kronor (utökad
regional lagring).
De olika satsningar som utredningen har bedömt bör genomföras
medför, utöver ovan redovisade budgeteffekter, även kostnader för
staten, kommuner och regioner. De totala kostnaderna under perioden 2021–2025 beräknas för staten uppgå till 568 miljoner kronor,
för kommunerna till 650 miljoner kronor och för regionerna till
1 210 miljoner kronor.

Utredningens fortsatta arbete
Utredningen redovisar i detta delbetänkande övergripande bedömningar av vad som är viktigast att satsa på inom hälso- och sjukvårdsområdet i det kommande försvarsbeslutet för 2021–2025, samt vilka
första åtgärder som kan påbörjas redan 2021. I utredningen slutbetänkande i september 2021 kommer vi redovisa våra förslag avseende
hälso- och sjukvårdens samlade beredskap.
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Utredningens uppdrag
och arbete

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska
göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid
allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag
på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (se bilaga 1). I november 2019 beslutade
regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen (se bilaga 2) som bl.a.
innebär att en delredovisning med följande innehåll ska lämnas senast
den 1 april 2020:
– Utredaren ska redovisa en analys av de åtgärdsförslag avseende det
civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat när det gäller hälso- och sjukvården.
– I detta ligger att utredaren ska göra en bedömning av den övergripande inriktning som hälso- och sjukvården behöver för att
möta de utmaningar som finns för det civila försvaret.
– Utredningen ska bl.a. föreslå en prioritetsordning för de områden
där det krävs insatser t.o.m. 2025 samt vilka kostnader och övriga
konsekvenser detta ger upphov till.
– I de fall där det är möjligt ska utredaren beräkna och redovisa kostnadsbedömningar för de föreslagna åtgärderna och bedöma i vilken
utsträckning respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt skalbart.
– Om utredaren bedömer att ytterligare underlag behöver tas fram
ska det anges.
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Utredningen lämnar i denna rapport en delredovisning i enlighet med
tilläggsdirektiven. De förslag som utredningen haft i uppdrag att
analysera är dels de förslag som Försvarsberedningen lämnat i ”Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det
civila försvaret 2021–2025” (Ds 2017:66) samt ”Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025” (Ds 2019:8), dels de förslag som Försvarsmakten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat
till regeringen i den myndighetsgemensamma redovisningen av det
så kallade 11 maj-uppdraget.
Hälso- och sjukvården är en viktig del i totalförsvaret, både för
befolkningens liv och hälsa i allmänhet men även som stöd till Försvarsmakten. Utredningens hela uppdrag är mycket omfattande och
det ovan redovisade underlaget är intimt förknippade med hela uppdraget. Detta medför vissa utmaningar eftersom denna delredovisning inte är enkelt avskiljbar från uppdraget som helhet. Det underlag som delredovisningen utgör bör därför läsas med vetskap om att
det som tas upp inte är heltäckande och att flera delar kommer att
utvecklas vidare i slutbetänkandet. Samtidigt ger delredovisningen en
bild av vart utredningen är på väg och vi lyfter också vissa omedelbara åtgärder som vi bedömer kan påbörjas redan nu. Allt i syfte att
stärka hälso- och sjukvårdens förmåga som en del av det civila försvaret och som stöd till Försvarsmakten.
Utredningen har en expertgrupp knuten till sig med representanter för Regeringskansliet, myndigheter, regioner och organisationer.
Utredningen har ett öppet arbetssätt och har löpande dialog med
många olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. I januari 2020
genomförde utredningen en studieresa till Finland för att träffa Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, FIMEA, Försörjningscentralen och Social- och hälsovårdsministeriet för att diskutera reglerna för den finska hälso- och sjukvårdsberedskapen.
Syftet med denna delredovisning är att ge underlag för en kommande
försvarspolitisk proposition. I detta delbetänkande återfinns därför
inga författningsförslag, utan endast bedömningar. Utredningen kommer att fortsätta arbetet utifrån de båda direktiven och lämnar ett
slutbetänkande senast den 30 september 2021.
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Inledning

Var femte år beslutar riksdagen en försvarspolitisk inriktningsproposition som ligger till grund för arbetet inom totalförsvaret under
den kommande femårsperioden. Under hösten 2020 ska regeringen
lämna en proposition för perioden 2021–2025. Detta delbetänkande
utgör ett underlag till regeringens bedömning av vilka åtgärder som
bör prioriteras inom hälso- och sjukvården som en del av det civila
försvaret under denna period.
I samband med den försvarspolitiska inriktningspropositionen
för perioden 2016–2020 återupptogs totalförsvarsplaneringen. Arbetet har inletts på flera nivåer i samhället samtidigt.
Under högsta beredskap och krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Genom ömsesidigt stöd och samverkan mellan civila och
militära verksamheter uppnås största möjliga försvarseffekt. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett
väpnat angrepp mot Sverige. Totalförsvarsresurser ska också utformas så att de även kan stärka samhällets förmåga att förebygga och
hantera andra svåra påfrestningar i samhället.
Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft.1 Krisberedskapen är därmed utgångspunkten för förmågan i höjd beredskap. Krisberedskapen tar sin grund
i ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret och skapas
därmed i aktörernas vardagliga verksamhet.2 Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris och krig.
Inom hälso- och sjukvårdens område är det kommuner och regioner som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är ansvariga för
att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård. Regionerna har också
1
2

Regeringskansliet (2017) Nationell Säkerhetsstrategi.
Prop. 2007/08:92, s. 7–8.
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ansvar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar enligt
smittskyddslagen (2004:168). Regionerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen också upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap
vilket enligt föreskrifterna innebär beredskap att bedriva hälso- och
sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse3. Föreskrifterna anger att varje region vid allvarlig händelse eller vid risk
för sådan händelse ha förmåga att larma och aktivera de funktioner
som är nödvändiga, leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra
sjuktransporter och på vårdenhet omhänderta drabbade samt samverka
med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen har även meddelat föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som bl.a. anger att det ska finnas ledningssystem som
säkerställer att vårdgivaren gör riskanalyser och vidtar de åtgärder som
krävs för att säkra verksamhetens kvalitet.4
Kommuners och regioners ansvar för krisberedskap och planering för höjd beredskap anges i lagen (2006:544) om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
Strukturen i detta delbetänkande inleds med planering och inriktning av arbetet med civilt försvar och följs därefter först av en analys
av hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet och sedan dess stödprocesser som transporter, personalförsörjning och förnödenhetsförsörjning. Därefter följer åtgärder kring utbildning och övning inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Kostnader för föreslagna åtgärder redovisas i respektive avsnitt och sammanställs i det avslutande avsnittet.

3

Allvarlig händelse kallas ibland också för särskild händelse. Enligt Socialstyrelsens termbank
är dessa synonyma men termen allvarlig händelse används i föreskrifterna.
4
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
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Planering, ledning
och samordning

I detta kapitel redogör utredningen för övergripande iakttagelser avseende planering, ledning och samordning av totalförsvarsarbetet. Utredningen diskuterar inledningsvis planeringssystemet och kommuners
och regioners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser inom krisberedskapen. Därefter diskuterar utredningen övergripande frågor kring
ansvar, ledning och samordning inom hälso- och sjukvårdens område.

3.1

Planering

Sedan den nu gällande försvarspolitiska inriktningspropositionen för
2016–2020 beslutats, och totalförsvarsplaneringen återupptagits, fattade regeringen beslut om ett antal sammanhängande uppdrag och
anvisningar till berörda myndigheter. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i det följande förkortat MSB,
fick i uppdrag att redovisa ett förslag till gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Myndigheterna fick också i uppdrag att göra en bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från myndigheter inom det civila försvaret inför
och vid höjd beredskap samt en bedömning av myndigheternas möjligheter att tillhandahålla sådant stöd. De bevakningsansvariga myndigheterna fick i uppdrag att återuppta sin planering för höjd beredskap. Enligt särskilda anvisningar fick Försvarsmakten vidare i uppdrag
att med stöd av MSB snarast möjligt ge de bevakningsansvariga myndigheterna tillgång till relevanta delar av planeringen avseende väpnat
angrepp.
Försvarsmakten och MSB kom i juni 2016 med ett förslag till grundsyn. Ett år senare, i juni 2017, inkom Försvarsmakten och MSB med
en samlad bedömning avseende möjligheten för Försvarsmakten att
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vid höjd beredskap få stöd från det civila försvaret. I den rapporten
analyseras vilken förmåga de bevakningsansvariga myndigheterna har
att tillgodose Försvarsmaktens behov av stöd inom sju områden, varav
ett av dessa avsåg sjukvård och läkemedelsförsörjning.1 Staten har
vidare träffat överenskommelser med kommuner och regioner om
planeringen för civilt försvar och ersättning för sådant arbete.2,3,4,5
3.1.1

Försvarsberedningen anser att en samordnad planering
för totalförsvaret behöver påbörjas

Försvarsberedningen uttrycker i Motståndskraft att ledningsstrukturen inom det civila försvaret på central myndighetsnivå behöver
förtydligas och stärkas för att åstadkomma en sammanhållen planering i fredstid och ett samordnat agerande under höjd beredskap och
krig. Försvarsberedningen anser också att regionerna och övriga berörda sjukvårdshuvudmän måste börja planera för höjd beredskap och
krig i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap. Beredningen anser att Socialstyrelsen
bör vara pådrivande för att en sådan planering sker och att planeringen
bör utgå från Försvarsmaktens operativa planläggning och samordnas inom totalförsvaret. Rimlig statlig ersättning ska utgå för att planeringen ska kunna bedrivas.
Försvarsberedningen anser vidare att beredskapsplaneringen även
bör beakta ett efterkrigsperspektiv för omhändertagande och vård av
bl.a. invalidiserade och psykiskt traumatiserade. Beredskapsplaneringen inom sjukvården bör ta sin utgångspunkt i beräkningar rörande
skadetyper och antal skadade och döda i krig. Planeringen behöver
ta hänsyn till situationer med störningar i andra samhällsfunktioner,
såsom el-, vatten- och läkemedelsförsörjningen samt inom transportsektorn.6
1

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 40–41.
Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2018.
3
Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2019.
4
Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (dnr S2019/05298/FS).
5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Överenskommelse om landstingens arbete krisberedskap och civilt försvar 2018–2020
(SKR dnr 18/0265, MSB dnr 2018-05682).
6
Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 93, 192–193.
2
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Ett tydligt och sammanhängande planeringssystem

Utredningens bedömning: Totalförsvarsplanering bör utföras enligt ett tydligt och sammanhängande system som bl.a. säkerställer
att riksdagens och regeringens mål och anvisningar, och planeringsinriktningar från Försvarsmakten och MSB med dimensionerande uppgifter förs vidare till och följs av myndigheter och andra
aktörer i deras planeringar. Det är viktigt att planeringssystemet
inte bara omfattar riksdag, regering och statliga myndigheter, utan
även kommuner, regioner och andra aktörer som har viktiga roller
i totalförsvarsplaneringen.
Systemet bör också säkerställa att nödvändig uppföljning och
återrapportering sker från olika aktörer inom civilt försvar. Regeringen bör snarast fastställa hur detta planeringssystem ska se ut
framöver. Utveckling och förvaltning av ett sådant system medför kostnader. Statlig ersättning ska utgå för kommuners och regioners planering av civilt försvar.
Enligt den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020
ska planering för det civila försvaret återupptas.7 Staten har genom
MSB träffat överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner, i det följande förkortat SKR, om arbetet med civilt försvar under
åren 2018–2020. Den ena överenskommelsen avser kommunernas
arbete med civilt försvar under åren 2018–20208 och den andra omfattar regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar under
åren 2018–2020.9
Därutöver har staten genom Socialdepartementet träffat årliga
överenskommelser med SKR om regionernas arbete med civilt försvar inom hälso- och sjukvårdsområdet under åren 2018, 2019 och
2020. Av överenskommelserna mellan staten och SKR för åren 201910

7

Prop. 2014/15:109.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020,
dnr SKL 18/01807, MSB 2018-05681.
9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018–
2020, dnr SKL 18/02653, MSB 2018-05682.
10
Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2019.
8
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och 202011 framgår bl.a. att regionerna ska delta i arbetet med planeringen av civilt försvar på lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen har fått uppdrag att stödja regionerna i detta arbete.12 Det kan
konstateras att planeringsarbetet har påbörjats. Mycket arbete återstår dock.
Den återupptagna planeringen för civilt försvar har påbörjats samtidigt på flera nivåer i samhället, och i flera parallella strukturer, utan
att den övergripande processen för inriktning, stöd till genomförande
och uppföljning finns på plats. Rollfördelningen mellan olika statliga
aktörer och länsstyrelserna är inte heller tydlig. Inom hälso- och sjukvårdsområdet har kommuner och regioner ett stort behov av stöd från
statliga myndigheter för denna planering, samtidigt som myndigheterna själva ska påbörja sitt eget arbete med civilt försvar.
En effektiv totalförsvarsplanering där alla arbetar mot samma mål
kräver att det finns en tydligt fastställd ordning för hur planeringen
ska ske. En sådan planeringsordning förutsätter i sin tur att det finns
en tydlig process för hur riksdagens och regeringens mål och planeringsanvisningar med bl.a. styrande och dimensionerande uppgifter
ska föras vidare till myndigheter och andra aktörer som berörs. Nationella planeringsinriktningar från Försvarsmakten och MSB behöver
också brytas ned av ansvariga myndigheter för att förmedlas vidare
till bl.a. kommuner och regioner. Ett planeringssystem behöver säkerställa nödvändig uppföljning och återrapportering från olika aktörer
så att eventuella gap mellan de planeringsanvisningar som fastställts
och faktisk förmåga identifieras inför kommande försvarsbeslut och
planeringsanvisningar. Sådana underlag behöver även ges in av kommuner och regioner. Det får inte heller råda något tvivel om att givna
planeringsanvisningar, återrapporteringskrav m.m. ska följas och de
kan därför behöva åtföljas av lag- och förordningsstöd.
Det har under utredningens arbete blivit tydligt att det saknas ett
sammanhängande planeringssystem för totalförsvaret och att behovet av ett sådant system är stort. I det s.k. 11-maj uppdraget13 (öppen
del) redovisar Försvarsmakten och MSB på övergripande nivå hur en
sammanhängande planeringsprocess för det civila försvaret skulle
11

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (dnr S2019/05298/FS).
12
Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap
och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården (S2018/02370/FS).
13
MSB och Försvarsmakten (2019): Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning av regeringsbeslut 11 maj 2017.
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kunna utformas. Utredningen bedömer att ett sådant fastställt system
bör kunna motsvara de behov som angivits ovan förutsatt att det också
innefattar kommuner och regioners planering. Den nationella, regionala och lokala planeringen måste tydligt hänga ihop. Utveckling och
förvaltning av ett sådant system medför kostnader. Statlig ersättning
ska utgå för kommuners och regioners planering av civilt försvar, se
vidare avsnitt 5.2.3.
Utredningen om civilt försvar ser över frågor om ansvar,
ledning och samordning inom civilt försvar
Frågor av betydelse för ett planeringssystem utreds för närvarande
av Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) som ska redovisa sitt
arbete senast den 1 mars 2021. Utredningen om civilt försvar har i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.
Utredningen ska bl.a. lämna förslag på en struktur med statliga myndigheter indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter, lämna
förslag på en ändamålsenlig geografisk indelning för civil ledning och
samordning på regional nivå och på hur dessa områden ska ledas, lämna
förslag på en förtydligad ledningsförmåga för kommuner och regioner samt lämna förslag på hur MSB:s roll att verka för samordning kan
utvecklas.14
När Utredningen om civilt försvar har lämnat sina förslag avser vi
att i vår utrednings slutbetänkande vid behov komplettera dessa med
eventuella ytterligare förslag för hälso- och sjukvårdsområdet.
3.1.3

Kontinuitetshantering för planering
av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering har vuxit fram som en metod för att säkra olika
verksamheters leveransförmåga av produkter, varor och tjänster. Metoden utgör ett verktyg i utvecklingen av samhällets krisberedskap och
fokuserar på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet trots bortfall av t.ex. el eller informations- och kommunikationsteknologi.
14

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, Kommittédirektiv 2018:79.
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Med kontinuitetshantering kan berörda aktörer snabbare återhämta
sig från och minska konsekvenserna av en inträffad händelse.
Kontinuitetshantering omfattar exempelvis följande aktiviteter:
– Identifiera beroenden av resurser.
– Bestämma vad som är acceptabla störningsperioder.
– Genomföra åtgärder som minskar risken för störningar.
– Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.
– Kartlägga viktiga verksamheter och processer.
MSB har tillsammans med andra aktörer tagit fram en verktygslåda för
att stödja arbetet med kontinuitetshantering. Metoden är enligt utredningen även relevant i planering inför höjd beredskap och krig och det
finns därför ett värde i att kommuner och regioner använder detta
verktyg i den framtida planeringen. Detta lyfts också fram av MSB i
skrivelsen Så skapar vi motståndskraft.15 MSB har även i mars 2020
gått ut med ett uppdaterat planeringsstöd som vägledning för hantering av eventuellt bortfall av personal, varuleveranser och tjänster.16
Beträffande kontinuitetshantering kan konstateras att kommuner
och regioner enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, i det följande förkortad LEH, har ansvar för vissa förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser (2 kap.)
och förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (3 kap.).
Enligt 5 kap. 1 § LEH ska kommunerna och regionerna få ersättning
av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt
2 och 3 kap. Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för
hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära
händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive regionens verksamhet. Kommuner och regioners kontinuitetsplanering
som är föranledd av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. LEH kan således
berättiga till ersättning från staten. Frågor om sådan ersättning behandlas i avsnitt 3.1.6.

15
16

MSB (2020): Så skapar vi motståndskraft, s. 13, (dnr MSB 2020–02262).
MSB (2020): Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster, (Publ.nr MSB1519).
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Kommunernas och regionernas förmåga att hantera
säkerhetsklassad information behöver säkerställas

En förutsättning för planeringen är att det finns förmåga att hantera
säkerhetsskyddsklassad information. För att planeringsinriktningar
ska kunna föras vidare från ansvariga myndigheter till kommuner och
regioner behöver dessa ha förmåga att ta emot och hantera sådan säkerhetsskyddsklassad information i sina verksamheter. Ett arbete med
att säkerställa sådan förmåga har påbörjats i kommuner och regioner
genom överenskommelserna mellan MSB och SKR för perioden 2018–
2020.17
Det är enligt utredningens bedömning viktigt att avtalsparterna
tillser att detta arbete slutförs så att kommuner och regioner kan utgå från relevanta planeringsinriktningar i sitt arbete med civilt försvar. Om arbetet inte kan slutföras i tid torde ytterligare medel behöva tillföras så att arbetet kan slutföras så snart som möjligt efter
år 2020. Länsstyrelserna och SKR har i en skrivelse18 begärt medel för
att finansiera en bottenplatta i civilt försvar. I denna bottenplatta ingår kostnader för säkerhets- och signalskydd som en icke specificerad del. Utredningen har inte kunnat ta ställning till vilka delar av
dessa kostnader som är hänförliga till hälso- och sjukvårdsområdet och
anser att detta måste hanteras sektorsövergripande för kommunernas och regionernas verksamheter, se även avsnitt 5.2.3.
Genom uppföljning av arbetet och övning finns det möjlighet att
kontrollera att önskvärd förmåga har uppnåtts. Området är också
föremål för tillsyn. Tillsynen utförs av de olika tillsynsmyndigheter
som anges i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Vad gäller kommuner och regioner vilar tillsynsansvaret på Säkerhetspolisen.
3.1.5

Planering behöver ske utifrån olika skadetyper i krig

Försvarsberedningen beskriver i Motståndskraft att de anser att beredskapsplaneringen inom sjukvården bör ta sin utgångspunkt i beräkningar rörande skadetyper och antal skadade och döda i krig. Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att det är en viktig
17

MSB och SKR (2018): Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–
2020 (SKL dnr 18/01807, MSB dnr 2018–05681), samt Överenskommelse om landstingens arbete
med krisberedskap och civilt försvar 2018–2020 (SKR dnr 18/0265, MSB dnr 2018–05682).
18
Länsstyrelserna och SKR (2020): Begäran om resursförstärkning till kommuner och regioner
för uppbyggnad av ett bättre civilt försvar (dnr 101-1534-2020).
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utgångspunkt för planering. Sådana beräkningar kan också vara till
nytta för sjukvårdens planering för allvarliga händelser i fredstid. Sådana underlag avseende skadetyper som beredningen nämner tas vad
utredningen erfar fram genom olika pågående projekt, dels vid Socialstyrelsen avseende skador på civil personal, dels vid Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten när det gäller skador på militär
personal. Dessa underlag kommer vara viktiga för regionerna i den
framtida planerings-, utbildnings- och övningsverksamheten och för
Socialstyrelsen i det arbete med att ta fram utbildnings- och övningsmaterial som beskrivs i kapitel 9.
3.1.6

Vissa grunder för kommunernas och regionernas
beredskapsplanering

Utredningens bedömning: Det arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som kommuner och regioner genomför syftar till
att stärka krisberedskapen och är därför en viktig grund även för
arbetet med civilt försvar. Kommuners och regioners RSA-arbeten
bör präglas av samverkan och systemperspektiv.
Konsekvenserna för hälso- och sjukvården av olika risker och
sårbarheter som identifieras bör därför ännu tydligare integreras i
beredskapsarbetet. Det som framkommer i analysarbetet måste i
relevanta delar beaktas vid regionernas katastrofmedicinska planering. Vidare bör en högre grad av samverkan mellan kommuner,
regioner och länsstyrelser inom hälso- och sjukvårdsområdet eftersträvas i beredskapsarbetet. Analysarbetet och åtgärder för att motverka risker och sårbarheter måste finansieras. Oklarheter beträffande finansieringen bör inte få utgöra ett hinder för att det viktiga
RSA-arbetet genomförs med rätt ambition.
Försvarsberedningen uttrycker att planeringen behöver ta hänsyn
till situationer med störningar i andra samhällsfunktioner, såsom el-,
vatten- och läkemedelsförsörjning samt inom transportsektorn.19
Utredningen delar i stort dessa slutsatser. Robust infrastruktur behandlas även i avsnitt 5.5 och förnödenhetsförsörjning i kapitel 8.
Varje kommun och region ska som en del i krisberedskapsarbetet
regelbundet, vart fjärde år, genomföra en risk- och sårbarhetsanalys,
19

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s 193.
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i det följande förkortad RSA. Med beaktande av dessa analyser ska
kommuner och regioner för varje mandatperiod fastställa en plan som
anger hur de ska hantera extraordinära händelser.20 Med extraordinär
händelse avses i LEH en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller region.
Risker och sårbarheter som är kopplade till bl.a. behovet av el,
vatten, läkemedel och transporter bör på kommunal och regional nivå
rimligtvis komma fram redan vid de RSA:er som ska genomföras som
en del i krisberedskapsarbetet enligt LEH i fredstid. Mot bakgrund av
syftet med LEH är det också en rimlig utgångspunkt att kommuner
och regioner är särskilt noga med att risker och sårbarheter i den
egna verksamheten inte får sådana konsekvenser att de i sig föranleder
en extraordinär händelse.
Dessa RSA:er syftar i dagsläget inte till att analysera situationer
som inbegriper höjd beredskap, även om arbetet med civilt försvar
ska grunda sig på krisberedskapen. Övergripande risker och sårbarheter som är särskilt relaterade till området för civilt försvar och behovet av funktionalitet i krig bör anges i de planeringsinriktningar
för civilt försvar som tas fram på nationell nivå och sedan föras vidare
till kommunal och regional nivå. Dessa måste dock sedan kompletteras med regionala och lokala risk- och sårbarhetsanalyser som beaktar kommunernas, länens och regionernas specifika förutsättningar
och utmaningar på samma sätt som görs för fredstida hot och risker.
Frågor om ledning och samordning inom civilt försvar ses för närvarande över av Utredningen om civilt försvar, som även har i uppdrag att se över delar av LEH.
Även andra bestämmelser påverkar planeringen
Vid sidan av sådana planeringsåtgärder som kommuner och regioner
ska vidta enligt LEH finns även andra bestämmelser om planering som
kommuner och regioner ska följa.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska kommuner och
regioner planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolk20

2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
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ningens behov av vård. Sjukvårdshuvudmännens ansvar enligt hälsooch sjukvårdslagen gäller även i höjd beredskap och krig. Kommuner
och regioner ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som
erbjuds av andra vårdgivare. Regionen ska även planera sin vård så att
en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Av bestämmelser i samma lag följer att kommuner och regioner i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården ska samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare och samverka i frågor som berör hälso- och sjukvård i flera kommuner och regioner.
En risk- och sårbarhetsanalys ska hantera externa
och interna risker
En analys av risker och sårbarheter kan på ett övergripande plan indelas i två riskkategorier. Det ena kategorin omfattar externa risker.
Med extern risk avses här risk för händelser i närområdet som regioner och kommuner har små eller inga möjligheter att påverka själva.
Exempelvis kan en kemisk fabrik i närområdet utgöra en extern risk
och innebära att man behöver planera för att kunna ta hand om ett
större skadeutfall vid en olycka på fabriken. Den andra kategorin kan
benämnas interna risker. Med intern risk avses här risker som är
knutna till hur egen verksamhet utformas. Sådana risker kan kommuner och regioner ofta helt eller i stor utsträckning påverka själva.
Driften av journalsystem kan påverkas av el-bortfall (extern risk) men
också av om det journalsystem som köpts in eller utvecklats i egen
regi i något avseende är undermåligt (intern risk).
Det är väl känt att störningar i distributionskedjan av läkemedel
eller sjukvårdsmateriel medför risker för olika bristsituationer. En
region kan t.ex. inte påverka om en olycka hos en läkemedelsfabrikant
eller en pandemi medför störningar eller stopp i produktionen (extern
risk). Regionens ansvar att tillhandahålla vård kan dock säkerställas
genom rimlig lagerhållning. Vidare kan risker för tillverknings- eller
distributionsstörningar i vissa fall minskas genom avtal som säkerställer leveranser av läkemedel från mer än en tillverkare; för detta
kan det krävas avtal med mer än en leverantör.
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Identifierade risker och sårbarheter behöver åtgärdas
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att analyser av risker
och sårbarheter inte stannar vid enbart identifiering och rapportering av problem och åtgärder. Identifierade risker och sårbarheter
måste också föranleda tillräckliga åtgärder för att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt vad som anges i bl.a. lag. Arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys i kommuner och regioner behöver därför följas upp
tydligare av ansvariga myndigheter. Enligt vad som har framkommit
i utredningens arbete får kommuner och regioner sällan återkoppling på sina risk- och sårbarhetsanalyser från ansvariga myndigheter,
och saknar därmed vägledning kring om nivån på deras analyser är
rimlig.
Genom att åtgärda risker och sårbarheter stärks inte bara den dagliga verksamheten och krisberedskapen utan i många fall stärks också
förmågan att bedriva verksamhet i höjd beredskap. Ambitionsnivån
i arbetet med att analysera risker och sårbarheter varierar hos olika
kommuner och regioner. Det finns därför skäl att sträva efter vissa
förbättringar. Enligt utredningens bedömning vore det värdefullt om
arbete med analyser av risker och sårbarheter tydligare präglades av
samverkan och systemperspektiv. Konsekvenserna för hälso- och sjukvården av olika risker och sårbarheter som identifieras bör ännu tydligare integreras i RSA-arbetet och det som framkommer i risk- och
sårbarhetsanalyserna måste i relevanta delar även beaktas vid regionernas katastrofmedicinska planering.21 En högre grad av samverkan
mellan kommuner, regioner och länsstyrelser torde innebära bättre
möjligheter att hantera gränsytorna mellan kommunal och regional
hälso- och sjukvård. Beträffande länsstyrelserna kan konstateras att
dessa bl.a. identifierar riskfyllda verksamheter inom det geografiska
området och detta utgör viktiga ingångsvärden för såväl kommuners
som regioners planering.
Det är angeläget att RSA-arbetet följs upp av ansvariga myndigheter. I de fall RSA-arbetet inte utförs enligt de föreskrifter som gäller
behöver åtgärder vidtas. MSB kan i dag besluta att reducera ersättningen till kommuner som inte fullgöra sina uppgifter att genomföra
RSA. Några motsvarande sanktionsmöjligheter som säkerställer regioners följsamhet till lagreglering och föreskrifter finns inte.
21

5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
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Slutligen kan konstateras att arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärder för att motverka dessa risker och sårbarheter måste
finansieras. Enligt kommuner och regioner är det fredstida RSA-arbetet underfinansierat eftersom staten inte betalar ersättning i den omfattning som följer av bestämmelserna i 5 kap. 1 § LEH. Oavsett hur
det förhåller sig med detta kan konstateras att den statliga ersättningen
i vart fall inte täcker de kostnader som kommunerna och regionerna
beräknat.
Om det är så att utformningen av bestämmelserna i 5 kap. 1 § LEH
medför svårigheter att avgöra i vilka fall staten ska betala ersättning
och hur stor ersättningen i sådana fall ska vara, så bör detta rättas till.
Enligt utredningens bedömning bör således oklarheter beträffande
finansieringen inte få utgöra ett hinder för det viktiga arbetet med att
identifiera risker och sårbarheter och att åtgärda dessa, inte minst
eftersom detta arbete torde vara av stort värde även för planeringen
inför höjd beredskap.
Det bidrag, stort eller litet, som utgår från staten för finansiering
av RSA-arbetet bekostas genom anslag 2:4 Krisberedskap. Eftersom
RSA-arbetet i huvudsak knyter an till den fredstida krisberedskapen
och det löpande arbetet, och även om det har betydelse för verksamheten i höjd beredskap, är det utredningens utgångspunkt att detta
arbete inte i huvudsak ska finansieras med medel avsatta för civilt försvar utan istället ska finansieras genom anslag för krisberedskap. Utredningen avser att i slutbetänkandet återkomma till frågor om regionernas ansvar för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap
enligt hälso- och sjukvårdslagen och hur det förhåller sig till bestämmelserna om beredskap i LEH.

3.2

Ansvar, ledning och samordning på hälsooch sjukvårdens område i kris och krig

Försvarsberedningen har påtalat olika behov av att tydliggöra ansvarsoch ledningsförhållanden mellan regioner, militärregioner och en högre regional ledningsnivå samt att skapa ändamålsenliga organisationer
för ledning och samordning. Utan att ta ställning i regionindelningsfrågan anser Försvarsberedningen att större områden på regional nivå
skulle gynna samordningen och ledningen av den civila delen av totalförsvaret. Vad gäller frågor om organisation och ledning på lokal nivå
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(kommuner) och regional nivå (regioner) har beredningen bl.a. påtalat
behovet av att stärka ledningsförmågan och att skapa en organisation
som innebär att parallella strukturer för ledning undviks. Försvarsberedningen påtalar vidare behovet av en högre regional ledningsnivå
med mandat att bl.a. samordna och inrikta försvarsansträningar och
att det krävs organisatoriska förutsättningar för nära och effektivt gemensam planering med Försvarsmakten.
Strukturer för effektiv ledning och styrning på alla samhällsnivåer
är nödvändiga också ur ett totalförsvarsperspektiv, så även på hälsooch sjukvårdens område. Utredningen ställer sig bakom Försvarsberedningens ovan redovisade bedömningar m.m. Det kan beträffande
hälso- och sjukvårdsområdet konstateras att utformandet av strukturer för ledning och samordning måste ske med särskilt beaktande av
bl.a. det kommunala självstyret samt länsstyrelsernas geografiska områdesansvar och det uppdrag som åvilar länsstyrelserna vid högsta
beredskap. Strukturerna måste också utformas med beaktande av behovet av en effektiv samordning mellan Försvarsmakten och den civila
sjukvården.
Utredningen om civilt försvar har i uppdrag att se över strukturer
för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar och ska redovisa sitt uppdrag senast 1 mars 2021. Fram till dess att sådana strukturer är på plats vill utredningen framhålla att det är viktigt att Försvarsmakten i relation till de 21 länsstyrelserna, 21 regionerna och
290 kommunerna agerar samordnat och utifrån samma strukturer i alla
delar av landet. Försvarsmaktens nuvarande samverkan med regioner
och kommuner sker oftast inom ramen för militärregionernas verksamhet. Såvitt utredningen kan bedöma arbetar militärregionerna på
delvis olika sätt. Regioner som är del av samma samverkansregion
måste i dag föra dialog med olika militärregioner eftersom de högre
regionala nivåerna inte har samma geografiska indelning. I de fall dessa
militärregioner inte agerar på ett likartat sätt uppstår olika svårigheter
då samverkan sedan sker mellan regioner och kommuner inom en samverkansregion.
Beträffande inriktning och samordning av försvarsansträningar
som rör hälso- och sjukvård, kan det krävas att en högre regional eller
nationell aktör ges tydliga mandat för ledning. Sådana mandat krävs
också för inriktning och samordning vid mycket stora och allvarliga
påfrestningar i hälso- och sjukvården vid kriser i fred, exempelvis vid
s.k. gråzon. Hur ett sådant mandat bör utformas behöver analyseras
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ytterligare. Bl.a. måste möjligheterna till ledning i fredstid respektive
vid höjd beredskap utredas, samt vilka resurser som kan tas i förfogande av en sådan nationell eller högre regional aktör. Utredningen
avvaktar kommande förslag från Utredningen om civilt försvar och
avser att återkomma i dessa frågor i slutbetänkandet.
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4

Mål för hälso- och sjukvården
inom totalförsvaret

Ett trovärdigt totalförsvar förutsätter bl.a. att civilbefolkningen och
militär personal har tillgång till en fungerande hälso- och sjukvård
vid krig. Totalförsvaret är uppdelat i en civil och en militär del. Vid
krig förutsätts den civila sjukvården hantera huvuddelen av de samlade civila och militära sjukvårdsbehoven. I sådana situationer, liksom vid omfattande fredstida kriser, kommer de vårdbehov som finns
normalt att kvarstå, samtidigt som det tillkommer behov av att även
kunna omhänderta ett mycket stort antal krigsskadade.
Utredningen konstaterar att det inte är en realistisk utgångspunkt
att hälso- och sjukvården i så svåra situationer ska upprätthålla samma
vårdförmåga som i ett normalläge i fred. Det krävs därför att staten
formulerar prioriteringsprinciper, mål och uppdrag för hälso- och sjukvårdsområdet vid kris och krig som tydliggör vilken vårdförmåga som
beredskapsplaneringen ska syfta till att uppnå. Staten bör också förtydliga förväntningarna på den militära sjukvården så att den civila sjukvården kan möta den militära förmågan.
Vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård är utgångspunkten
alltid vilka resurser som finns tillgängliga. Även i goda tider är de resurser som kan avsättas för hälso- och sjukvård begränsade. Prioriteringar måste därför ske. Det ligger i sakens natur att ju större resursknappheten är, desto kännbarare blir prioriteringarna.

4.1

Försvarsberedningen anser att funktionaliteten
i hälso- och sjukvården ska upprätthållas

Försvarsberedningen framhåller att det är viktigt att upprätthålla funktionalitet inom sjukvården i krig. Enligt Försvarsberedningen kommer sjukvårdens främsta uppgift i en krigssituation vara att ta hand
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om ett stort antal krigsskadade. I största möjliga utsträckning, givet
omständigheterna, bör annan vård och omsorg även upprätthållas så
långt det är möjligt. Det är framför allt viktigt för att värna civilbefolkningen och rädda liv, men det har också betydelse för allmänhetens
förtroende för statsledning och myndigheter samt för försvarsviljan.
Försvarsberedningen anser också att det på nationell nivå behöver utarbetas och fastställas generella prioriteringsgrunder för olika verksamheter på grund av den knapphet i resurser som kommer att råda
under krigsförhållanden. Metoder för prioritering, men även för ransonering behöver utvecklas inom olika berörda sektorer bl.a. inför en
situation då ransoneringslagen (1978:268) tillämpas.1

4.2

Allmänt om prioriteringar i vården

Hälso- och sjukvården i Sverige är i huvudsak finansierad genom allmänna medel och det är framför allt kommunerna och regionerna
som ska tillgodose befolkningens behov av vård. Kommuner och regioner ger även kommersiella aktörer i uppdrag att utföra sådan offentligfinansierad vård.
I Sverige finns ett omfattande regelverk för hälso- och sjukvården. En av de mest centrala lagarna på området är hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), i det följande förkortad HSL. HSL har främst
karaktären av målinriktad ramlag för hälso- och sjukvården. Den innehåller därför huvudsakligen bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Av HSL framgår
att det övergripande målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
I Sverige finansieras hälso- och sjukvård främst genom skattemedel. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället påverkar
därför hur stora resurser som kan tillgängliggöras för offentligfinansierad vård. Det kommunala självstyret innebär bl.a. att var och en
av de 21 regionerna och de 290 kommunerna, inom de ramar som lagstiftningen anger, själva kan påverka vilka resurser som avsätts för
hälso- och sjukvård genom politiska beslut. Inte ens i ett normalläge
i fredstid finns det resurser för att tillgodose alla vårdbehov full ut.
Nödvändiga prioriteringar sker bl.a. i samband med att de politiska
församlingarna i kommuner och regionerna beslutar om en budget.
1

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 162, 189, 192.
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Vid sidan av sådan mer systemövergripande prioritering sker även
medicinska prioriteringar på patientgrupps- och individnivå. Prioriteringar på individnivå sker dagligen inom hela hälso- och sjukvården. Inom akutvården är behovet av prioritering ofta särskilt påtagligt. På akutvårdsmottagningar uppstår ofta situationer där alla
patienter inte samtidigt kan ges den vård de behöver. I sådana fall krävs
att vårdpersonalen kan göra systematiska indelningar av patienter i
kategorier utifrån medicinsk angelägenhetsgrad. Detta för att bedöma
hur snabbt en patient måste tas om hand med hänsyn till hens hälsotillstånd. Sådana prioriteringar sker utifrån olika triagesystem. Med
triage avses sortering och prioritering av patienter efter vårdbehov.
Vad som ovan sagts gäller i ett normalläge i fred men även vid kriser
och krig. Oavsett om det är fred eller krig behöver det vara tydligt
och förankrat hos både allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonalen vilka grundläggande etiska värden som gäller för prioriteringar
inom hälso- och sjukvården.
4.2.1

Prioriteringsplattformen

Prioriteringar i svensk offentligt finansierad hälso- och sjukvård utgår från den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen, som
bygger på följande tre principer:2
– människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället,
– behovs- och solidaritetsprincipen; resurserna bör fördelas efter behov och man bör särskilt värna om att svaga gruppers behov tillgodoses,
– kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mellan olika verksamheter
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt,
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.
Principerna är rangordnade. Människovärdesprincipen har högsta rang.
Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de två andra principerna. Människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen ligger till grund för bestämmelsen i HSL om att vården ska ges med
2

Prop. 1996/97:60.
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respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt att den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården3. Kostnadseffektivitetsprincipen avspeglas genom bestämmelsen som anger att offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den
främjar kostnadseffektivitet.4
Beträffande behovsprincipen kan särskilt nämnas att den avser såväl hälsorelaterade som livskvalitetsrelaterade behov. Bedömningen
av vårdbehovet vilar på förväntad medicinsk nytta. En patient anses
endast ha behov av åtgärder som medför medicinsk nytta. Motsatt
gäller att en patient inte har behov av åtgärder som inte förbättrar hälsan och livskvaliteten. Innebörden av behovs- och solidaritetsprincipen är sammanfattningsvis att om prioriteringar måste ske bland
effektiva åtgärder, ska mer av vårdens resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten.
Detta gäller även om konsekvenserna då kan bli att alla inte får sina
behov tillgodosedda.5
I nyss nämnda proposition slås även fast att det är en form av diskriminering och därför oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil
eller ekonomiska och sociala förhållanden. Ålder bör således exempelvis inte vara en prioriteringsgrund i sig, liksom självförvållade skador
inte bör leda till negativ särbehandling. Inte heller bör vårdinsatserna
till för tidigt födda, lågviktiga barn bygga på schablongränser. Att ta
hänsyn till en persons sociala funktion vid prioritering inom vården
skulle vara helt oförenligt med principen om allas lika värde. Ansvarsförhållanden, ekonomiska förhållanden, ställning i samhället etc. ska
därför inte utgöra grund för prioritering.
Generella gränsdragningar vad gäller rätt till vård och behandling
av exempelvis äldre, för tidigt födda barn eller livsstilsrelaterade sjukdomar är således inte acceptabla. Däremot är det förenligt med de
etiska principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar nyttan av medicinska åtgärder.6
Prioriteringsriktlinjer exemplifieras i propositionen genom en
redovisning av fyra olika prioriteringsgrupper med kliniska exempel.
Det är behovet av vård som utgjort den grundläggande faktorn för
3

3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
Prop. 1996/97:60, s. 10.
6
Prop. 1996/97:60, s. 24 f.
4
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gruppindelningen. Det kan även behöva genomföras olika prioriteringar inom en viss prioriterings- eller patientgrupp. De i propositionen redovisade prioriteringsgrupperna är:
Prioriteringsgrupp I
– Vård av livshotande akuta sjukdomar.
– Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död.
– Vård av svåra kroniska sjukdomar.
– Palliativ vård och vård i livets slutskede.
– Vård av människor med nedsatt autonomi.
Prioriteringsgrupp II
– Prevention.
– Habilitering/rehabilitering.
Prioriteringsgrupp III
– Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.
Prioriteringsgrupp IV
– Vård av andra skäl än sjukdom och skada.
Det är av stor vikt att de prioriteringar som måste genomföras inom
vården sker medvetet och med utgångspunkt i olika kunskapsunderlag. För att genomföra detta systematiskt krävs olika stöd. Ett sådant
stöd är den nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälsooch sjukvården som Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet
tagit fram.7 Enligt denna nationella prioriteringsmodell sker bedömningarna av ett tillstånds svårighetsgrad, patientnytta, kostnad i rela7

Linköpings universitet (2017), Prioriteringscentrums rapportserie (2017:2).
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tion till patientnytta och kvaliteten på kunskapsunderlagen. Resultaten av dessa bedömningar vägs sedan samman och rangordnas i en
10-gradig skala där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta. Några absoluta
kriterier för prioriteringsgraderna finns inte.
Det bör framhållas att ett sjukdomstillstånd, oavsett om det är
akut, långvarigt eller kroniskt, kan vara ett allvarligt tillstånd. Vissa
tillstånd, exempelvis schizofreni och andra långvariga psykotiska syndrom, utgör som regel allvarliga tillstånd, medan andra sjukdomar,
såsom epilepsi, kan variera betydligt i allvarlighetsgrad mellan individer. Såväl akuta som kroniska sjukdomar kan över tid variera i svårighetsgrad hos en och samma patient.
Prioriteringsplattformen har medfört vissa tolknings- och tillämpningssvårigheter. En översikt av sådana svårigheter har sammanställts
vid Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet.8 En övergripande
redogörelse för viss kritik av exempel i prioriteringsgrupperna finns
också i delbetänkandet God och nära vård, Vård i samverkan.9 Även
med beaktande av detta kan dock konstateras att prioriteringsplattformen gäller och att den utgör utgångspunkt för alla sjukvårdsaktörers prioriteringsarbete, oavsett roll och ansvar.

4.3

Prioritering är en utgångspunkt för planering

Som framgår av avsnittet ovan ska det medicinska behovet av vård
styra prioriteringar inom vården. HSL är som tidigare sagts en målinriktad ramlag, därutöver finns även bestämmelser i bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientlagen (2014:821) som anger hur
vården ska bedrivas. Alla krav i dessa regelverk kommer inte att
kunna upprätthållas i krig. Det behövs därför vägledning på nationell
nivå kring vilken vård som kan prioriteras bort och vilken vård som
kommuner och regioner alltid ska kunna upprätthålla.
Under utredningens arbete har det framkommit att behovet av
sådan vägledning är stort både på nationell, regional och lokal nivå.
Prioriteringar inom vården måste göras öppet och uppfattas som
rimliga och rättfärdiga. Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att en sådan förankring är viktig, inte minst för att kunna

8
9

Linköpings universitet (2015): Prioriteringscentrums rapportserie (2015:3).
God och nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29), s. 40.
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vidmakthålla förtroendet för vården, för samhället som helhet och
ytterst för demokratin.
För att minska effekterna av den särskilda resursknapphet och de
andra särskilt svåra omständigheter som är direkt förknippade med
kriser i fredstid eller krig krävs förberedelser. Detta beskrivs närmare
i de följande kapitlen. En grundförutsättning för den beredskapsplanering av hälso- och sjukvård som måste genomföras, de åtgärder
som måste vidtas och de resurser som måste avsättas för beredskap
är dock att det står klart vilken vård som ska utföras vid kriser och
krig.
När det gäller prioriteringar bör även framhållas att bestämmelser
som rör prioritering av vårdbehövande också förekommer i Genèvekonventionerna. Av exempelvis första tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna framgår att skyddade parter ska erhålla den sjukvård
och omsorg som deras tillstånd kräver och att ingen åtskillnad ska göras
mellan dem av andra skäl än medicinska.10
4.3.1

I försvarsbeslut har det angivits mål för sjukvården

I Sverige genomförs sedan lång tid en fördjupad översyn av försvarspolitiken vart femte år. Översynen resulterar bl.a. i försvarsbeslut.
I sådana beslut har genom åren säkerhetspolitiska mål och försvarspolitiska inriktningar för kommande försvarsbeslutsperiod angivits.
Försvarsbesluten innehåller viktiga inriktningsbeslut för Försvarsmakten, men kan också utformas genom att mål och inriktningar för
andra myndigheter och verksamheter som är en del av civilförsvaret
anges. Försvarsbesluten innebär även att allmänheten får kännedom
om viktiga övergripande ställningstaganden om exempelvis den allmänna beredskapssituationen och om olika prioriteringar som rör
landets totalförsvar.
För att de i försvarsbesluten angivna målen och inriktningarna ska
kunna genomföras krävs ytterligare planering och beslutsfattande.
Beträffande försvarsbesluten krävs som regel att regeringen ger myndigheter särskilda mål och planeringsanvisningar. Inom de ramar som
lagstiftaren angivit är det kommuner och regioner som ansvarar för
styrning och ledning av hälso- och sjukvård.
10

Se artikel 10 i Tilläggsprotokoll till Genéve-konventionerna den 12 augusti 1949 Rörande skydd
för offren i internationella väpnade konflikter (Protokoll I).
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Målet för det civila försvaret från och med år 2016 har varit att
värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld11. Några för den civila hälso- och sjukvården i försvarsbeslutet särskilt angivna mål eller inriktningar anges dock inte.
Det finns exempel där mer utförliga mål för den civila hälso- och
sjukvården presenterats i samband med försvarsbeslut. I försvarsbeslutet år 1992 angav regeringen bl.a. att den avsåg att fastställa följande mål för funktionen hälso- och sjukvård:12
Hälso- och sjukvården ska verka för att varje skadad eller sjuk under
kriser och krig kan ges medicinsk acceptabel behandling och vård. Ambitionen ska vara att hålla de medicinska behandlingsresultaten på fredstida nivå för det stora flertalet patienter, trots att den allmänna vårdstandarden inte kan vara densamma som i fred. Kapaciteten ska vara tillräcklig
för att tillgodose såväl de krigsskadade patienternas behov som sådan
fredsmässig vård som inte kan anstå. En skadad ska kunna ges primärkirurgisk behandling inom sex timmar från skadetillfället.

Försvarsbeslutet år 1992 och det nyss redovisade målet för funktionen hälso- och sjukvård, var inte någon avspegling av exempelvis de
krav som enligt då gällande rätt följde av hälso- och sjukvårdslagen.
Det utgjorde dock viktig vägledning för beredskapsplanering och
beredskapsåtgärder inom hälso- och sjukvårdsområdet. Målet utgjorde exempelvis en viktig grund för Socialstyrelsens allmänna råd
om sjukvården i kris och krig.13
4.3.2

Vårdprinciper i kris och krig

Fram till mitten av 1990-talet arbetade Socialstyrelsen under många
år med projektet ”Vårdprinciper i kris och krig”. Det resulterade i
flera olika rapporter som år 1995 publicerades som allmänna råd. I de
allmänna råden konstaterade Socialstyrelsen att vårdprinciper i krig
av resursskäl måste skilja sig från de fredstida. Ambitionen var dock
att behandlingsresultaten skulle hållas på en nivå som är jämförbar
med de fredstida och inte behöva försämras nämnvärt för det stora
flertalet patienter. Vidare konstaterade Socialstyrelsen att det för att
11

Prop. 2014/15:109, s. 59.
Prop. 1991/92:102, s. 257.
13
Socialstyrelsen (1995): Sjukvården i kris och krig – omställning och ändrade prioriteringar.
(1995:1), s. 16 och 20.
12
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möta den ökade belastningen krävdes att extra lokaler och utrustning
togs i bruk, att icke yrkesverksam personal kallades in och att arbetstiderna förlängdes. Vid en lokal eller regional överbelastning kunde
betydligt försämrade behandlingsresultat inte undvikas. I en sådan
situation kunde det bli nödvändigt att använda vårdprinciper som var
anpassade för masskadesituationer. Tillgängliga resurser behövde prioriteras så att livräddande och invaliditetsförebyggande insatser kom
största möjliga antal patienter tillgodo.
Socialstyrelsen konstaterade också utifrån det mål för hälso- och
sjukvården i krig som angavs i 1992 års försvarsbeslut, att civila och
militära patienter skulle få tillgång till samma vård och att prioriteringar endast ska göras med utgångspunkt i medicinska bedömningar.
Krigsskadade skulle inte prioriteras före patienter med skador och
sjukdomar av fredsmässig karaktär. Det som enligt Socialstyrelsen
borde styra prioriteringen var effekten av olika åtgärder på överlevnad, funktion, livskvalitet och komplikationsrisk. Vid det omedelbara omhändertagandet av skadade hade direkt livshotande tillstånd
högre prioritet än tillstånd som riskerade att leda till invaliditet
(principen ”liv före funktion”). Under alla förhållanden måste svåra
fysiska lidanden motverkas, eventuellt endast med palliativa (symptomlindrande) åtgärder som smärtlindring.
Vidare bedömde Socialstyrelsen att målet för hälso- och sjukvården i krig kvalitetsmässigt innebar en inriktning mot en resurssnål
basal vårdstandard som inte medgav att stora och /eller exklusiva resurser satsas på enstaka patienter med osäkert resultat. Socialstyrelsen angav att inriktningen borde vara att det stora flertalet patienter
ska få en vård som, t.ex. uttryckt som mortalitet och invaliditet, ligger på fredstida nivå, medan det kunde förutses att den allmänna
vårdstandarden, avseende omvårdnad och psykosocial miljö, av resursskäl inte kunde upprätthållas på fredstida nivå. Socialstyrelsen konstaterade vidare att de prioriteringar som blir nödvändiga i kris eller
krig inte principiellt skiljer sig från de som måste tillämpas vid fredstida katastrofer när det gäller att utnyttja tillgängliga resurser optimalt i en nödsituation.
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Utredningens bedömning: För att underlätta beredskapsplaneringen och för att tydliggöra för allmänheten vad den ska kunna
förvänta sig av hälso- och sjukvården även då den är utsatt för
extrem belastning behöver staten ange vilken hälso- och sjukvård
som ska kunna utföras även i händelse av fredstida kriser eller vid
krig.
I försvarsbeslutet år 2020 bör det därför anges en målsättning
för den civila hälso- och sjukvården. En sådan målsättning kan
formuleras enligt följande: ”Den civila hälso- och sjukvården ska
vid fredstida kriser och vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård
som inte kan anstå. Sådan vård ska säkerställas för såväl civila som
för militär personal. Den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid prioritering av vårdbehov. Trots att den allmänna vårdstandarden inte kan vara densamma ska de medicinska
behandlingsresultaten för det stora flertalet patienter så långt möjligt motsvara den nivå som gäller vid ett normalläge i fred”.
I enlighet med vad som redovisats i avsnitt 4.3.1 fanns det i försvarsbeslutet från år 1992 ett särskilt angivet mål för den civila hälso- och
sjukvården i kris och krig. Målet utgjorde bl.a. en utgångspunkt för
nödvändiga prioriteringar och andra beredskapsförberedelser. Målet
gav tillsammans med givna planeringsinriktningar exempelvis vägledning för kommuner och regioner i deras arbete med att styra och inrikta beredskapsarbetet och att prioritera beredskapsåtgärder. Det
gav också vägledning för den medicinska professionen. Även statliga
myndigheter fick genom målet vägledning i arbetet med bl.a. nationella vägledningar och styrning.
Utredningen bedömer att det i försvarsbeslutet för 2020 bör anges
en målsättning för den civila hälso- och sjukvården. Det skulle ge god
vägledning för den fortsatta beredskapsplaneringen. Det skulle också
ge god vägledning för bedömningar på olika nivåer av vilka ekonomiska satsningar och andra åtgärder som behöver genomföras för att
målsättningen ska kunna uppfyllas. Exempelvis vid uppdatering av vägledningar om vilka vårdprinciper som gäller för kris och krig eller vid
arbetet med att säkerställa tillgång till förnödenheter.
Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att en fungerande hälso- och sjukvård, utöver att värna befolkningens liv och
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hälsa, även är viktigt för allmänhetens förtroende för statsledningen
och det offentliga, vilket i sin tur kommer att påverka försvarsviljan
och motståndskraften. En tydlig målsättning för hälso- och sjukvården i kris och krig medför att grundläggande utgångspunkter för prioriteringar redovisas öppet vilket bedöms bidra till att ge allmänheten
en bättre bild av vad de ska kunna förvänta sig av hälso- och sjukvården i sådana situationer. Det tydliggör också för allmänheten behovet av att upprätthålla en god hemberedskap.
4.4.1

Utgångspunkter för en målsättning

Vid utformandet av en målsättning som bl.a. anger vilken vårdförmåga som den civila hälso- och sjukvården ska kunna upprätthålla
vid kriser i fred och i krig bör följande beaktas.
Den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller och
bör även fortsättningsvis gälla för vårdprioriteringar i såväl fred som
vid krig. Det har i utredningens arbete framkommit att det råder viss
oklarhet i denna fråga. Det bör därför upplysningsvis tydligt framgå
av målsättningen att prioriteringsplattformen gäller även vid fredstida
kriser och i krig.
Målsättningen måste också anpassas till de ställningstaganden riksdagen gjort avseende totalförsvaret. Planeringsinriktningar och sådana
hot som bedömts föreligga mot Sverige utgör då en central utgångspunkt. Den s.k. gråzonsproblematiken, som bl.a. innebär att betydande påfrestningar på samhällsfunktioner kan förekomma även i
fredstid, är något som särskilt bör beaktas. En målsättning bör därför
utformas i enlighet med dessa utgångspunkter, men också så att den
ger vägledning för bedömningar av nödvändig kapacitet.
Sjukvården ska kunna ge vård som inte kan anstå
I Sverige erbjuds i dag inom ramen för den offentliga vården vård av
olika omfattning; fullständig vård, omedelbar vård och vård som inte
kan anstå. De nu redovisade uttrycken är främst avsedda att precisera
omfattningen av en viss vårdskyldighet. Fullständig vård, som utgör
huvudregel i Sverige, innebär generellt uttryckt tillgång till all vård
som tillhandahålls.
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Vad gäller uttrycket omedelbar vård framgår av förarbetena till
HSL14 bl.a. att denna vårdskyldighet avser akuta vårdbehov som inte
kan anstå till dess patienten kan få vård i sin hemregion. Skyldigheten
gäller i princip endast om den vårdbehövande inte utan men kan
flyttas till t.ex. ett sjukhus i sin hemregion.
Uttrycket vård som inte kan anstå förekommer i det ovan redovisade målet för hälso- och sjukvård som angavs i försvarsbeslutet år
1992 men även i gällande rätt där uttrycket vård som inte kan anstå
avses utgöra en utvidgning av uttrycket omedelbar vård.15,16
Med vård som inte kan anstå avses i gällande rätt vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning
bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Likaså innefattas följdinsatser till sådan vård och psykiatrisk vård. I uttrycket vård
som inte kan anstå ligger även att erbjuda vård i ett tidigt skede för att
förhindra eller i vart fall motverka att ett allvarligt sjukdomstillstånd
utvecklas och behov av en mer omfattande behandling uppstår. Exempelvis kan tidig upptäckt och kirurgiska åtgärder avseende vissa
hudförändringar förhindra att en person utvecklar en allvarlig cancersjukdom (malignt melanom) och information och stöd vid s.k. egenvård av vissa sjukdomstillstånd som t.ex. diabetes kan förhindra att
allvarliga tillstånd utvecklas.
Utredningen anser att det vid kriser i fred och vid krig, bör säkerställas att det finns kapacitet att ge sådan vård som inte kan anstå
dvs. vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även
en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för
patienten. Detta bör framgå av målsättningen. Beredskapsplanering,
resurstillskott och andra åtgärder ska således syfta till att säkerställa
sådan kapacitet.
En uttömmande uppräkning av vilken vård som ryms under begreppet vård som inte kan anstå är knappast möjlig att göra. Det kan
dock konstateras att uttrycket vård som inte kan anstå bl.a. inrymmer sådan vård som har exemplifierats i den grupp som har högsta
prioritet enligt prioriteringsplattformen.

14
15
16

Prop. 1981/82:97 s. 119 f.
Prop. 2012/13:109 s. 40.
Prop. 2007/08:105 s. 37 f.
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Högsta prioritet är att rädda liv
Det står klart att vårdinsatser för att rädda liv har högsta prioritet.
Med beaktande av den resursknapphet som måste vara utgångspunkt
för kriser och krig, är det av stor vikt att tillgängliga vårdresurser utnyttjas så att de räddar så många liv som möjligt. Detta får inte minst
betydelse när prioriteringar måste ske i situationer där många patienter samtidigt har en skada eller en sjukdom som är livshotande.
Utöver vård för livshotande akuta tillstånd bör resurser säkerställas för vård av sjukdomar som utan behandling leder till ett varaktigt invalidiserande tillstånd. Det kan dock konstateras att sådana
tillstånd kan vara av olika svårighetsgrad. Vård för att förhindra att
tillstånd medför allvarliga permanenta funktionsnedsättningar bedöms dock utgöra sådan vård som inte kan anstå. Om det krävs för
att rädda liv kan det dock, precis som i ett normalläge i fred, bli nödvändigt att i vissa fall acceptera även sådana funktionsnedsättningar.
Vidare bedöms vård av tillstånd som normalt leder till förtida död,
vård av svåra kroniska sjukdomar samt vård i livets slutskede utgöra
vård som inte kan anstå. Även vårdåtgärder som avser vissa smittsamma sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen (2004:168), i
detta inkluderas preventiva åtgärder såsom vaccination, och förlossningsvård bedöms inrymmas i uttrycket vård som inte kan anstå.
Det bör betonas att det som ovan anförts avser såväl somatiska
som psykiska tillstånd. Det måste därmed även finnas beredskap för
att vårda personer med allvarliga psykiska störningar eller allvarlig
psykisk sjukdom. Detta gäller även sådan vård som måste ges med
tvång. I beredskapsplaneringen behöver beaktas att behovet av psykiatrisk vård under och efter krig ökar.
De medicinska bedömningarna av om en patient bör prioriteras
måste dock alltid utföras med utgångspunkt i det rådande resursläget.
Detta gäller även åtgärder för att rädda liv. Vårdåtgärder som har
liten medicinsk effekt och åtgärder som är mycket resurskrävande
kan behöva prioriteras bort. På samma sätt kan åtgärder som endast
medför korta överlevnadsvinster behöva bortprioriteras. Vidare bör
framhållas att vissa vårdåtgärder avseende allvarliga kroniska sjukdomar kan anstå. Även vissa palliativa åtgärder torde kunna anstå.
Beträffande människor med nedsatt autonomi bör framhållas att
det är viktigt att de behandlas likvärdigt med patienter som har full
autonomi. Nedsatt autonomi kan dock inte i sig medföra att en pati-
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ent ska prioriteras. En ordning som skulle medföra att behandling av
lindriga åkommor prioriteras framför allvarliga tillstånd vore inte
lämplig.
Krigsskadades vårdbehov ska tillgodoses i enlighet med prioriteringsplattformens principer. Enbart den omständigheten att en skada
orsakats av krig kommer således inte medföra att den ges medicinsk
prioritet framför andra skador eller sjukdomstillstånd av motsvarande
eller större svårighetsgrad.
Vårdstandard och militära vårdbehov
Utöver vad som ovan anförts anser utredningen att det på samma
sätt som i försvarsbeslutet år 1992 bör framgå av målsättningen att
den allmänna vårdstandarden inte fullt ut kommer att kunna upprätthållas i kris och krig, men att de medicinska behandlingsresultaten
för det stora flertalet patienter dock så långt möjligt ska motsvara fredstida nivå. Vidare bör en målsättning utformas så att det framgår att
den civila sjukvården inte enbart ska tillgodose civilas vårdbehov utan
också huvuddelen av de militära vårdbehoven.
4.4.2

Ett mål för den civila hälso- och sjukvården
inom totalförsvaret

Sammanfattningsvis anser utredningen att det är angeläget att regeringens och riksdagens arbete med det kommande försvarsbeslutet
resulterar i ytterligare vägledning för beredskapsarbetet. Detta bör
ske genom en i beslutet angiven särskild målsättning för den civila
hälso- och sjukvården vid kriser i fred, vilket bl.a. inkluderar s.k. gråzonsproblematik, samt vid krig.
Målsättningen skulle i enlighet med vad som anförts kunna utformas enligt följande: Den civila hälso- och sjukvården ska vid kriser i
fred och vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå. Sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär personal. Den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid
prioritering av vårdbehov. Trots att den allmänna vårdstandarden inte
kan vara densamma ska de medicinska behandlingsresultaten för det
stora flertalet patienter så långt möjligt motsvara den nivå som gäller
vid ett normalläge i fred.
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Undanträngningseffekter
I beredskapsplanering hamnar fokus lätt på de omedelbara akuta konsekvenserna som kan följa vid kris och krig, exempelvis ett mycket
stort antal patienter med allvarliga trauman. Det är därför viktigt att
framhålla de stora etiska utmaningar för vården som följer av de undanträngningseffekter som uppkommer på grund av mer omedelbara akuta
behov. Sådana effekter kommer att uppkomma inom såväl akutsjukvården som inom planerad (elektiv) och förebyggande vård.
Konsekvenserna av undanträngningseffekterna måste också förberedas. Där hälso- och sjukvården inte fullt ut kan hantera effekterna
kan det krävas andra åtgärder i samhället i övrigt, som exempelvis hemberedskap. Till dess att förhållandena normaliserats, vilket kan vara
en avsevärd tid efter en avslutad kris eller ett avslutat krig, kommer
viss vård att behöva senareläggas och i vissa fall kanske helt väljas
bort. För detta behövs beslutsstöd för prioritering inom sjukvården
som ger vägledning kring prioritering både på kort och på längre
sikt. Det kan också krävas användning av för dessa svåra situationer
särskilt anpassade resurseffektiva vårdmetoder. Den undanträngningseffekt som t.ex. ett stort skadeutfall kan få på mindre prioriterad vård
under lång tid efter en händelse är också en kommunikativ utmaning
för vården i förhållande till befolkningen. I nära anslutning till en
händelse finns sannolikt en förståelse hos allmänheten för att vissa
sjukvårdsbehov får stå tillbaka för mer akuta insatser, men med tiden
ökar allmänhetens förväntningar på att vården ska kunna återgå till
normal kapacitet. I ett längre perspektiv kan sådan vård som vid en
tidpunkt kan stå tillbaka senare bedömas vara vård som inte kan anstå,
därmed behöver regelbundna omprioriteringar genomföras.
I fall när hälso- och sjukvården är utsatt för extrem belastning
måste allmänheten utgå från att nödvändiga prioriteringar medför
konsekvenser som det finns skäl för var och en att förbereda sig inför. Den vars vårdbehov inte kan prioriteras vid fredstida kris eller
vid krig måste bl.a. räkna med att det kan ta väsentligt längre tid än
normalt innan ett icke prioriterat vårdbehov kan tillgodoses. Det finns
således anledning för hela befolkningen att genom egen hemberedskap söka motverka en del av de effekter som kriser och krig får för
hälso- och sjukvården. Detta kräver bl.a. insikter om vilka effekter som
kan uppstå och vilken målsättning hälso- och sjukvården har. Sådan
beredskap kan omfatta att allmänheten säkerställer viss tillgång till så-
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dana läkemedel och sjukvårdsmateriel som krävs för t.ex. kronisk behandling eller tillgång till vissa enklare receptfria läkemedel. Vid sidan
av detta bör framhållas att en god hemberedskap även motverkar vardagsproblem, exempelvis läkemedelsbrister, som uppkommer även vid
ett normalläge i fredstid (se även avsnitt 8.6.2.).
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5

Hälso- och sjukvårdens förmåga
i kris och krig

Att upprätthålla hälso- och sjukvårdens funktionalitet och kapacitet
i krig är en viktig del av det civila försvaret. Hälso- och sjukvårdens
kapacitet är också ständigt aktuell i samhällsdebatten, utifrån påfrestningar på vården i vardagen. I detta kapitel diskuterar utredningen hur
hälso- och sjukvårdens organisation och förmåga inom kärnverksamheten, att bedriva vård, kan utvecklas för civilt försvar. Vad gäller de
stödprocesser som vården är beroende av i kris och krig som sjuktransporter, personalförsörjning, förnödenhetsförsörjning samt utbildning och övning diskuteras det i de efterföljande kapitlen.

5.1

Totalförsvarets sjukvård

Försvarsberedningen anser att sjukvården i totalförsvaret bör utgå
från den civila sjukvårdsorganisationen, och att en omfattande parallell förmåga i Försvarsmakten således inte bör skapas. Det är utredningens utgångspunkt att hälso- och sjukvården i krig måste bedrivas
som ett sammanhängande system inom totalförsvaret. Totalförsvarets
sjukvård som den utformades tidigare omfattade även djursjukvård
och tandvård1 vilket också lyfts i livsmedelssektorns redovisning
inför försvarsbeslutet.2 Varken djursjukvård eller tandvård är en del
av denna utrednings arbete varför detta inte kommer analyseras vidare.
I en framtida struktur bör dock även dessa områden ingå som en del
av totalförsvarets sjukvård.
Försvarsmakten är beroende av den civila hälso- och sjukvårdens
kapacitet, men Försvarsmakten har förmågor att verka på platser där
den civila sjukvården inte kan eller bör verka.
1

Försvarsmakten (2000), SjvR FM1, Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten – allmänna grunder,
s. 10.
2
Livsmedelsverket m.fl (2020), Livskraft – mätt och frisk, s. 7.
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Samtidigt är det viktigt att beakta att vid ett överraskande väpnat
angrepp kommer Försvarsmaktens sjukvårdsresurser inte omedelbart
att vara tillgängliga. Det kan ta upp till en vecka att genomföra mobilisering.3,4 Det finns alltså anledning att anta att det vid ett överraskande anfall även i dag förhåller sig på så sätt att den civila hälso- och
sjukvården till stor del ensamt måste möta samhällets samlade behov.
Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är vare sig i fred eller krig
dimensionerad för att möta civila vårdbehov utan för att möta de särskilda behov som följer av de uppgifter som Försvarsmakten har att
lösa. I krig kommer Försvarsmaktens hälso- och sjukvård att vara
starkt fokuserad på att ta hand om militär personal som är allvarligt
skadad. På samma sätt som för den civila hälso- och sjukvården kommer det vid krig ändå att finnas vissa förutsättningar för Försvarsmakten att ge enklare vård till militär personal som inte är högt medicinskt prioriterad.
Om inte också den civila hälso- och sjukvården ska införskaffa de
kunskaper och den materiel som krävs för att kunna bedriva vård i
en stridszon måste Försvarsmakten i vissa fall, t.ex. om man inte
lyckats eller hunnit genomföra utrymning, vara beredda att lösa uppgifter som innebär att civila skadade kan få ett första omhändertagande
och transport ut ur stridszonen där den civila hälso- och sjukvården
kan ta hand om dem.
Enligt utredningens bedömning är en utvecklad samverkan mellan Försvarsmakten och den civil hälso- och sjukvården viktig för att
det civila ska kunna erhålla stöd från Försvarsmakten i ett gråzonsscenario där påfrestningarna på civil sjukvård ökar, utan att landet befinner sig i krig. På samma sätt förekommer det frågor i gränsytan
mellan militär och civil sjukvård som måste lösas för att den civila sjukvården vid krig ska kunna ge det stöd som Försvarsmakten behöver.
Frågor som rör den ovan nämnda gränsytan har betydelse för den
planering som måste ske. Hur Försvarsmaktens sjukvårdsverksamhet ska organiseras och vilken förmåga den ska ha är främst en försvarsfråga.
Det är dock nödvändigt för denna utredning att beröra frågor som
rör samspelet mellan den civila och militära sjukvården vad gäller
vissa förmågor och deras betydelse för att skapa ett sammanhängande
3

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 77.
Försvarsmakten (2000), SjvR FM1, Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten – allmänna grunder,
s. 10.
4
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sjukvårdssystem. I de följande avsnitten behandlar utredningen därför vissa sådana frågor.
5.1.1

Försvarsmaktens sjukvård

Utredningens bedömning: För planering och dimensionering av
den civila hälso- och sjukvården vid fredstida kriser och i krig är
det viktigt att det tydligt framgår vilken sjukvård Försvarsmakten
ska ansvara för i sådana situationer. Regeringen bör därför i försvarsbeslutet ange en övergripande målsättning för Försvarsmaktens sjukvård.

Försvarsberedningen anser att sjukvårdstjänsten
i Försvarsmakten behöver utvecklas
Försvarsberedningen beskriver i Motståndskraft att möjligheterna
till civila insatser i stridsområden i krig är begränsade. Även kvalificerade militära sjukvårdsinsatser kan begränsas med anledning av
stridsaktiviteter och hot från fiendens vapensystem. Den militära sjukvården på stridsfältsnivån måste därför koncentreras till livsuppehållande och stabiliserande insatser för att möjliggöra vidare transport i
vårdkedjan till fältsjukhus eller civila sjukhus där mer avancerade ingrepp kan genomföras. Försvarsberedningen konstaterar att Försvarsmakten i dag har begränsade resurser att omhänderta ett stort antal
skadade i ett stridsområde.5 Beredningen föreslår vidare i Värnkraft
att sjukvårdstjänsten i Försvarsmakten måste utvecklas och förstärkas, att det måste finnas sjukvårdsresurser för det akuta omhändertagandet på taktisk nivå.6 Beredningen anser vidare att sjukvårdskedjan måste ses i ett sammanhang inom totalförsvaret och att de
beredskapssjukhus som föreslås i delrapporten Motståndskraft utgör
en central komponent även för det militära försvaret.

5
6

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 190.
Försvarsberedningen, Värnkraft (Ds 2019:8), s. 185.
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Civil sjukvård behöver veta vilket uppdrag den ska klara av
Utredningen delar Försvarsberedningens uppfattning att sjukvården
måste ses som ett gemensamt system för totalförsvarets behov där
militär och civil sjukvård behöver kunna stödja varandra. Den civila
sjukvården behöver för sin planering veta vad den förväntas klara av
och vad Försvarsmakten avser att klara själv. Gränsytan mellan militär och civil sjukvård behöver vara tydlig, även om man i praktiken
kommer att behöva arbeta tillsammans i många situationer. Utredningen uppfattar att utgångspunkten är att Försvarsmakten i första
hand ska ansvara för all sjukvård på stridsfältet, vilket innebär omhändertagande av såväl egen som fientlig militär personal och civila
skadade, till lands och till sjöss. Oavsett hur rollfördelning mellan
Försvarsmakten och civil sjukvård ska se ut, så måste rollfördelningen
slås fast så att den civila sjukvården vet vilka behov den ska möta.
Tidigare beskrevs denna rollfördelning bl.a. i sjukvårdsreglemente för
Försvarsmakten.7
Utredningen kan i likhet med Försvarsberedningen konstatera att
Försvarsmaktens sjukvårdsförmåga inte är lika väl utbyggd i alla delar.
Resurserna är begränsade och torde därför inte fullt ut svara mot de
behov som uppkommer vid ett väpnat angrepp mot Sverige. Såvitt
utredningen kan bedöma medger sjukvårdsresurserna i t.ex. hemvärnet och flygvapnets basförband inte samma kvalificerade förmåga
till akut omhändertagande och transport som i manöverförbanden.
Stridskrafter till sjöss har också starkt begränsad förmåga att transportera skadade längre än till kaj. Avsaknaden av vissa av dessa militära förmågor kan innebära att den civila sjukvården, främst genom
ambulanssjukvården, i avsaknad av kvalificerade militära resurser
tvingas verka på platser utanför eller i direkt anslutning till den direkta stridszonen där det ur ett skyddsperspektiv inte vore lämpligt.
Sådana situationer kan uppstå i exempelvis basområden, vid hemvärnsobjekt eller andra platser utanför den direkta stridszonen men
där enstaka stridshandlingar ändå kan inträffa. Det är också tveksamt
om de civila ambulansresurserna, utöver lämplighetsaspekten, är tillräckliga för att de utöver sina huvuduppdrag även ska kunna lösa
sådana uppgifter. Utredningen delar således också Försvarsberedningens slutsatser att den militära sjukvården i denna del behöver utvecklas,
inte minst för att det annars kan leda till ett överutnyttjande av civila
7

Försvarsmakten (2000): SjvR FM 1 – Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten, allmänna grunder.
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resurser. Regeringen bör därför i försvarsbeslutet ange vilket sjukvårdsuppdrag Försvarsmakten ska planera för att klara av.
5.1.2

Civil hälso- och sjukvård i krig

Hälso- och sjukvårdslagen gäller även i höjd beredskap och krig. Enligt ansvarsprincipen ska den som ansvarar för en verksamhet i fred
också lösa motsvarande uppgifter vid höjd beredskap och i krig.
Kommuner och regioner ska därmed ha de planer som behövs för att
de ska kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas,
krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.8 Personalförsörjning inför kris och krig avhandlas utförligare
i bl.a. kapitel 7.
Vid ett överraskande väpnat angrepp behöver civil sjukvård vara
förberedd på att Försvarsmakten inte är mobiliserad. I en sådan situation behöver den civila sjukvården inledningsvis ensam ansvara för
att det totala sjukvårdsbehovet i landet tillgodoses. Detta ansvar kommer att förändras i takt med att Försvarsmaktens egen organisation
mobiliserar. Den civila sjukvården behöver således tillse att det även
finns planer, lagerhållning m.m. för att kunna bedriva vård vid överraskande masskadeutfall. Detta oavsett om skadeutfallet är orsakat av
en stor olycka, en terroristattack eller ett väpnat angrepp. Planering
för masskadeutfall beskrivs utförligare i avsnitt 5.4 nedan.

5.2

Den civila hälso- och sjukvårdens organisation
i krig

Försvarsberedningen föreslår att regionerna bör utpeka minst ett befintligt sjukhus i varje ”civilområde”/militärregion till beredskapssjukhus. För att hantera avståndsproblematik anser Försvarsberedningen att beredskapssjukhus särskilt behöver utpekas på Gotland
samt i norra Norrland. Beredskapssjukhusen bör ges i uppdrag att
planera för att i krig kunna omhänderta stora skadeutfall, vilket kräver förmåga att snabbt kunna ställa om verksamheten. Försvarsbered8

4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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ningen anser vidare att beredskapssjukhusen bör utveckla och vidmakthålla en god traumakompetens för konsekvenserna av krigshandlingar
i landet.9
5.2.1

Beredskapssjukhus i ett historiskt perspektiv

Beredskapssjukhus är ett begrepp som använts tidigare i totalförsvarssammanhang. Det motsvarade på 1990-talet ett länsdelssjukhus som
kompletterades med vård- och operationsannex. Annexen skulle inrättas i lokaler som inte normalt brukades för vård, t.ex. i skolor. Sådan
utrustning som krävdes förhandslagrades lokalt. Verksamheten vid
sjukhusen var inriktad på kirurgisk vård av krigsskadade, men resurser
var också avsatta för kvarvarande fredskirurgi, internmedicinsk vård,
infektionssjukvård och förlossningsvård. Sjukvårdshuvudmännen
skulle ha förmåga att upprätta extra vårdplatser för infektionsvård (epidemiberedskap), för skadeutfall efter användning av kemiska, biologiska eller nukleära medel samt för det fall omfördelningstransporter
inte var möjliga att utföra. Sängutrustning för dessa ändamål lagerhölls tillsammans med annexutrustningen. Psykiatrisk vård och långtidssjukvård skulle så långt möjligt bedrivas på samma sätt som i fredstid.
Även på 1990-talet utgick planeringen från att den största delen
av sjukvården i krig skulle utföras på civila sjukhus. De fredstida kirurgiska resurserna i övre Norrland och på Gotland ansågs inte vara tillräckliga för att möta behoven från det stora antal förband som skulle
kunna komma att verka där och det fanns därför behov av en större
militär primärkirurgisk förmåga i dessa områden. I stort sett all sekundärkirurgisk vård planerades ske vid civila sjukhus.10
5.2.2

Regionernas krigsorganisationer behöver omfatta
hela vårdkedjan

Utredningens bedömning: För att organisera hälso- och sjukvården i krig behöver kommuner och regioner skapa krigsorganisationer utifrån nationella planeringsförutsättningar samt lokala och
regionala civila och militära behov. Regionernas krigsorganisation
9

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 194.
Försvarsmaktens hälso- och sjukvård (SOU 1992:101).

10

62

SOU 2020:23

Hälso- och sjukvårdens förmåga i kris och krig

behöver omfatta hela vårdkedjan från prehospital vård till tertiär
högspecialiserad vård på universitetssjukhus. Primärvård knuten
till vårdcentraler och specialistsjukvård i såväl öppen som sluten
vårdform är alla en väsentlig del av en sådan organisation. Begreppet ”beredskapssjukhus” är enligt utredningen inte ändamålsenligt för att beskriva den förmåga som regioner behöver planera för
i höjd beredskap och krig.
Kommuner och regioner behöver samverka för att skapa en
krigsorganisation som täcker hela vårdkedjan, och särskilt planera
gemensamt för att upprätthålla hemsjukvård och vård på särskilda
boenden. De vårdinrättningar som ingår i organisationen bör vara
geografiskt spridda för att minska sårbarhet och skapa redundans.
Vid utformningen av kommunernas och regionernas krigsorganisation bör även vårdinrättningar och särskilda boenden som drivs
av privata aktörer beaktas.
Sjukvårdens organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån förutsättningen att viss traumavård behöver kunna
bedrivas på alla akutsjukhus, men att universitetssjukhusens traumacentrum, med sina regionala nätverk av traumaenheter, kan ha ett
särskilt uppdrag i att stödja verksamheterna med att utveckla och
bibehålla kompetens på de mindre sjukhusen.
Kommunernas och regionernas krigsorganisation och förmåga behöver planeras utifrån planeringsanvisningar för det civila försvaret,
lokala och regionala förutsättningar för vården och utifrån Försvarsmaktens regionala behov. Alla regioner ska ha en katastrofmedicinsk
beredskapsplan11 och både kommuner och regioner ska ha en plan för
verksamheten under höjd beredskap.12 Planeringen för verksamheten
under höjd beredskap ska innehålla uppgifter om den verksamhet
som är avsedd att bedrivas. Av planen ska också krigsorganisationen,
den personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i övrigt behövs för att kommunen respektive regionen ska kunna bedriva
sina verksamheter under höjd beredskap framgå. Kommunerna och
regionerna behöver utifrån sina geografiska, befolkningsmässiga och
andra förhållanden skapa förmåga att bedriva hälso- och sjukvård även
11

5 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk
beredskap.
12
4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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under mycket ansträngande förhållanden. En del av denna sjukvård
är akut traumavård.
Sjukvårdens planering för höjd beredskap behöver omfatta
mer än traumavård
Utredningen anser att det inte är ändamålsenligt att utgå från begreppet ”beredskapssjukhus” vid en beskrivning av den förmåga som
regionen behöver planera för i höjd beredskap och krig. Detta eftersom den förmåga som krävs ytterst handlar om att upprätthålla vissa
funktioner och vissa vårdnivåer snarare än om att verksamheten ska
upprätthållas i en eller flera på förhand utpekade fysiska byggnader.
Det som regionerna ska kunna upprätthålla i krig är en viss förmåga
att bedriva hälso- och sjukvård. I vissa fall kräver detta sådana särskilda medicinska eller tekniska resurser eller viss särskild kompetens som nu finns samlade på sjukhus. Även hälso- och sjukvård som
bedrivs på vårdcentraler eller i hemsjukvården behöver omfattas av
planeringen. Hela vårdkedjan är av betydelse eftersom tillgången till
vårdplatser på sjukhusen påverkas av om primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården klarar av sina respektive uppdrag. Om
den kommunala hälso- och sjukvården inte klarar av sitt uppdrag
kommer patienter därifrån behöva läggas in på sjukhus vilket riskerar
att försvåra mottagandet av krigsskadade. Detsamma gäller andra
patienter från primärvården. Krigsorganisationen behöver också innefatta beredskap för utbrott av smittsamma sjukdomar eller händelser
med farliga ämnen (CBRNE).
Vid kris, höjd beredskap och krig kommer alla delar av vårdkedjan
överlag att behöva göra betydligt mer än man gör i vardagen. I krigsorganisationen ska därför de funktioner och aktiviteter finnas som
krävs för att kommunen respektive regionen ska upprätthålla den av
statsmakterna angivna förmågan i planeringsinriktningarna. Till skillnad från regionens katastrofmedicinska förmåga i allmänhet handlar
planering och beredskap inför höjd beredskap och krig om att säkerställa förmågan att möta den yttersta utmaningen vid masskadeutfall
och andra konsekvenser som följer av väpnad strid.
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Sjukvården måste ha planer för att utöka verksamheten
Det är en stor logistisk utmaning att ta hand om en stor mängd svårt
skadade patienter. Det kräver tillgång till avancerad utrustning, stödfunktioner och kvalificerad personal. Så långt det är möjligt är det därför rimligt att även i krig fortsätta att bedriva vård på samma ställen
där den bedrivs i vardagen. För att kunna öka kapaciteten på dessa
sjukhus behövs dock ett system för evakuering och omhändertagande
av andra patientgrupper inom eller utom regionen. I sådana situationer behöver alla lämpliga och tillgängliga personalresurser, utöver de
ordinarie, som exempelvis pensionerad personal, personer under utbildning, personal inom företagshälsovård och från frivilligorganisationer tillvaratas.
Därutöver behöver det finnas beredskap för att utöka verksamheten med ytterligare lokaler, att evakuera befintliga lokaler och bedriva verksamhet i helt andra lokaler. Ett exempel kan vara att ett
sjukhus som normalt inte tar emot traumapatienter, utan endast bedriver planerad (elektiv) verksamhet eller en privat kirurgisk klinik,
får ett annat eller utökat uppdrag. Krigsorganisationen skulle kunna
omfatta ett flertal sjukhus, vårdinrättningar eller verksamheter i ett
visst geografiskt område. Planeringen ska inkludera förmågan att bedriva traumavård av en viss omfattning, öka antalet vårdplatser samt
säkerställa personal och relevant kompetens. Utifrån regionernas beredskapsplanering kan en vårdinrättnings funktion medföra att kraven på robusthet ökar jämfört med vårdinrättningar som inte bedöms
ha en sådan funktion.
Regionerna behöver således planera för, och identifiera, lokaler för
evakuering och utslussning från sjukhus, eventuellt med såväl sluten
som öppen vård och sambemanning region/kommun. Sådana lokaler
kan också vara uppsamlingsplats för skadade för triage, initial vård
alternativt omlastning och transport till krisstöd. Vidare kan sådana
lokaler behöva användas för karantän vid exempelvis en epidemi.
Istället för att som tidigare planera för att bedriva eftervård eller
operationer i annex som inte är avsedda för vårdverksamhet kan dagens struktur med privata vårdaktörer utgöra en slags modern annex-verksamhet. I vissa geografiska regioner, där alternativa lokaler
inrättade för vård i vardagen saknas, kan ändå behov av att planera
för vård i tillfälliga lokaler vara nödvändigt. För de fall detta är nöd-
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vändigt bör den utrustning som behöver användas förhandslagras
lokalt eller regionalt. Statligt stöd bör då kunna utgå för detta.
Krigsorganisationen kan i vissa delar komma till användning
vid andra samhällsstörningar
De krigsorganisationer som kommuner och regioner skapar syftar
till att bedriva verksamhet i högsta beredskap.13 Både kommuner och
regioner har också behov av att kunna upprätthålla verksamheten
under andra svåra förhållanden t.ex. vid terrorattentat, naturkatastrofer, epidemier eller i gråzon. Det är därför viktigt att kommunerna och regionerna i arbetet med krigsorganisationen identifierar
vilka delar av organisationen som personal, lokaler eller andra resurser, som kan nyttjas även då det inte råder högsta beredskap. Det
kan dock konstateras att lagen om totalförsvarsplikt inte är tillämplig i hanteringen av fredstida kriser. Därmed kan regionerna inte i
fredstida kriser stödja sig på allmän tjänsteplikt eller civilplikt för
personalförsörjningen i sådana situationer. Genom planering av en
krigsorganisation som också tränas och övas för kriget ökar förutsättningen för att kunna bedriva verksamheten även vid svåra påfrestningar i fredstid.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med att påbörja framtagande av krigsorganisation finansieras genom de överenskommelser mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, i det följande förkortad MSB, och Sveriges
Kommuner och Regioner, i det följande förkortat SKR, som löper
fram till och med 2020. Arbete med krigsorganisationen kommer
inte vara avslutat vid ingången av försvarsbeslutsperioden, dels beroende på att det fortsatt föreligger utvecklingsbehov kopplat till krigsorganisationens struktur, dels att det finns ytterligare utredningsbehov vilket bl.a. redogörs för i kapitel 7. Arbetet med att utveckla
krigsorganisationen handlar också om att identifiera andra verksamheter, t.ex. privata sådana, som kan ställas om eller att i vissa regioner
tillskapa och utrusta tillfälliga lokaler. Det föreligger också ett behov
av löpande förvaltning av krigsorganisationen kopplat till personal13

12 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
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rörligheten på arbetsmarknaden. Utredningen bedömer därför att
det är rimligt att regionerna fortsatt tillförs 100 miljoner kronor årligen för arbetet med utveckling och förvaltningen av en krigsorganisation. Länsstyrelserna och SKR har i en skrivelse till regeringen redovisat kostnader för en bottenplatta för civilt försvar uppgående till
300 miljoner kronor, bl.a. innehållande arbete med krigsorganisation.14
SKR har i bottenplattan räknat in flera olika delar som utbildning
och övning samt säkerhetsskydd. Det ska noteras att utredningen
inte räknat in dessa kostnader i det som redovisas ovan. Kostnader
avseenden utbildning och övning redovisas i kapitel 9 och kostnader
avseende säkerhetsskydd och signalskydd måste hanteras sektorsövergripande (se även avsnitt 3.1.4)
När det gäller kommunernas arbete med krigsorganisation redovisas kostnader för detta till regeringen i andra underlag. Den kommunala hälso- och sjukvården är en begränsad del av kommunernas
totala verksamhet. Utredningen anser ändå att det bör anslås särskilda
medel för kommunernas arbete att i samverkan med regionerna skapa
krigsorganisationer som omfattar hela vårdkedjan där sjukvårdshuvudmännen kan stödja varandra. I ett sådant arbete kan det finnas skäl
att t.ex. överväga behovet av alternativa eller kompletterande lokaler
som kan bemannas gemensamt av hälso- och sjukvårdspersonal från
båda organisationerna. För kommunernas arbete med krigsorganisation för kommunal hälso- och sjukvård, och samverkan med regionerna i detta avseende, bör kommunerna tillföras 100 miljoner kronor per år under kommande försvarsbeslutsperiod.
5.2.3

Faktorer av betydelse för regionernas organisation
i höjd beredskap

Vid planering av hälso- och sjukvårdens organisation i höjd beredskap och krig behöver bl.a. nedanstående faktorer beaktas.
Tiden är en kritisk faktor i samband med traumavård
Vid allvarliga skador eller sjukdomstillstånd är tiden fram till att patienten får ett kvalificerat omhändertagande en kritisk faktor. I militära
sammanhang används tidsgränserna 10-1-2 vilket i korthet innebär
14

Länsstyrelserna och SKR (2020): Begäran om resursförstärkning till kommuner och regioner
för uppbyggnad av ett bättre civilt försvar (dnr 101-1534-2020)
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att en svårt skadad ska få kamrathjälp inom 10 minuter, livräddande
prehospital vård inom en timme och livräddande kirurgi inom 2 timmar från skadetillfället för att rädda liv, lem och funktion.15 Även
svenska Försvarsmakten arbetar efter dessa principer. Genom dessa
åtgärder kan ytterligare kirurgiska åtgärder skjutas upp till ett senare
tillfälle då andra resurser och kompetenser finns tillgängliga. Tidsuppgifterna ovan baseras på erfarenheter från de flertal militära insatser och operationer som genomförts av olika nationer.
I en civil kontext har i det studier konstaterats att det är särskilt
viktigt med snabb avtransport från skadeplats, och därmed möjlighet
till ett mer kvalificerat omhändertagande på sjukhus, för neurologiskt
skadade och instabila patienter med blödningar efter penetrerande
våld.16 För stabila patienter med blödningar ökar däremot inte risken
för död i samma grad med ökad tid på skadeplats, förutsatt att kvalificerad prehospital vård kan ges.17 Det är alltså inte enbart tiden till
kvalificerad sjukhusvård som har betydelse utan även att snabbt få
ett kvalificerat första omhändertagande på skadeplats beroende på
typ av skada. Det är också i sammanhanget viktigt att beakta de olika
former för sjuktransport som kan genomföras och vilka resurser som
finns tillgängliga. Valet mellan fortsatt vård på plats, avtransport med
en enklare transportresurs som saknar relevant medicinsk kompetens och medicinteknisk utrustning (CASEVAC) eller avtransport
med en resurs där vård kan bedrivas under transport (MEDEVAC)
måste styras av etablerade triagesystem (med kriterier för sortering
och sållning av drabbade, sort and sieve) för att skapa bästa möjliga
utfall, se vidare avsnitt 5.4.3.
Primärkirurgisk stabilisering kan vinna tid
Sjukvården i krig bedrivs under svåra påfrestningar. Försvarsmakten
planerar därför att i krig bedriva vård med beaktande av längre transporttider. En sådan planering förutsätter att det då finns möjlighet
att nära skadeplats stabilisera patienterna så att de överlever en längre
transport. För detta krävs en primärkirurgisk resurs nära skadeplatsen. Försvarsmakten har sådana fristående resurser samt resurser vid
15

Nato, Allied Joint Medical Support Doctrine, AJP 4.10 EDC V1.
The influence of prehospital time on trauma patients outcome: A systematic Review, Injury
(2015), 46, 602–609.
17
A.a.
16
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bataljons- och brigadförbandsplatser. Försvarsmakten har också fördelen att de kan gruppera sina primärkirurgiska enheter nära stridsfältet på de platser de bedriver, eller avser att bedriva, väpnad strid.
Resurser som motsvarar de nyss beskrivna saknas i huvudsak på den
civila sidan med undantag av den akutsjukvårdsresurs Socialstyrelsen
nyligen har införskaffat och börjat utveckla arbetsformer för (se vidare
avsnitt 5.3.3). Inom den fredstida katastrofmedicinska beredskapen
är möjligheten att ta hand om en masskadesituation i samband med
t.ex. ett terrorattentat inte på samma sätt som för Försvarsmakten
möjlig att förutse. Därmed kan det vara svårt att i förväg förutse var
de primärkirurgiska förstärkningsenheterna ska finnas. När massskadesituationen är ett faktum är grupperingstiden för en sådan resurs
alldeles för lång, även om den skulle finnas regionalt, för att resursen
ska vara till någon nytta i det initiala arbetet. Detta innebär att förutsättningarna är olika för civil och militär sjukvård att bedriva primärkirurgisk stabilisering i tillfälliga lokaler utanför befintliga sjukvårdsinrättningar och infrastruktur.
Flyg- och helikoptertransporter är inte alltid möjliga
Transport av patienter med helikopter minskar tiden det tar att komma
till rätt vårdnivå jämfört med vägtransport, i de fall en för ändamålet
lämplig helikopter finns tillgänglig och väderförhållandena medger
det. Helikoptertransport kan i vissa fall i nuläget också vara en förutsättning för att regionerna ska kunna hämta skadade eller sjuka patienter på ställen dit det inte går att komma med vägburen ambulans.
Vid allvarliga händelser i fredstid, vid höjd beredskap och särskilt
i krig, kan förutsättningarna att utföra flygtransporter förutsättas
vara sämre än i ett normalläge i fred. Beroende på omständigheterna
kan de tillgängliga flygburna transportresurserna visa sig för knappa
för att tillgodose sjuktransportbehoven. Utöver detta måste det vid
krig förutsättas att omständigheterna helt kan förhindra att luftrummet nyttjas för civila flyg- eller helikoptertransporter.
Mot ovanstående bakgrund bedömer utredningen att sjukvårdens
organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån förutsättningen att transporter av sjuka och skadade i huvudsak måste ske
med vägburna fordon.
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Sjukhusens antal och lokalisation har betydelse för hur fort
patienten får sjukhusvård
Vårdanalys genomförde år 2018 en kartläggning av befolkningens restid till närmaste akutmottagning med vägburet fordon utifrån rådande
hastighetsbegränsning.18 Vid tidpunkten för kartläggningen fanns
68 akutmottagningar med varierande verksamhet i Sverige. I kartläggningen konstaterade Vårdanalys att omkring 85 procent av Sveriges befolkning har högst 30 minuters resväg till närmaste akutmottagning.
På vissa håll var dock restiden lång, framför allt i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Omkring 16 000 personer hade mer än två timmars resväg till närmaste akutmottagning.19
Det är dock värt att beakta att alla akutsjukhus inte har samma förmåga till akut omhändertagande, vissa har exempelvis bara medicinakut, men saknar kirurgakut osv.
Vårdanalys rapport utgår ifrån ett fredsmässigt perspektiv. I händelse av krig kan lokaliseringen av Försvarsmaktens insatta förband
innebära att befolkningen ökar och minskar i olika områden. Den omfattande förändring av mängden människor i samband med mobilisering av Försvarsmaktens förband i Norrland som beskrevs i början
av 1990-talet är dock inte aktuell i dag, framför allt kopplat till att
arméns numerär är en helt annan. Det innebär dock inte att det fortfarande föreligger en viss utmaning för den civila sjukvården att planera för de förband som kan komma att uppträda i regionen.
Även andra befolkningsförflyttningar med anledning av kris eller
krig kan förekomma och vara av betydelse för sjukvårdens förmåga.
Totalförsvarets behov behöver därmed beaktas vid planering av akutsjukvårdens organisation.
Akutsjukhusens organisation och uppdrag
I dag har alla regioner sin egen organisation för handläggning av traumapatienter. De bestämmer själva om det ska finnas särskilda mål för
traumavården, traumateamens kompetens, kriterier för nivå på traumalarm och hur de är utformade. En akutmottagnings kapacitet styrs
även av antalet akut- eller traumarum, tillgång till operationssalar och
18
19

Vårdanalys (2018), En akut bild av Sverige, (Rapport 2018:13), s. 51 ff.
Vårdanalys (2018), En akut bild av Sverige, (Rapport 2018:13), s. 51 f.
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intensivvårdsplatser, samt av tillgången till stödfunktioner som exempelvis röntgen och laboratorium m.m. Socialstyrelsen har konstaterat
att den specialiserade traumavården är ojämnt fördelad över landet.20
För att säkerställa tillgång till specialiserad traumavård krävs det därför upparbetade rutiner för kontakt och transport till de sjukhus som
har kompetens inom respektive område.
Den statliga utredning som lämnade förslag till en ny beslutsprocess för högspecialiserad vård föreslog att regeringen skulle tillsätta
en särskild utredning för att se över akutsjukvården och dess behov
av strukturförändringar.21 SKR och flera regioner framförde i remissförfarandet att organisationen av akutsjukvården i första hand är en
lokalpolitisk fråga som inte bör utredas av staten. I propositionen som
genomförde beslutsprocessen för högspecialiserad vård konstaterade
regeringen därför att eventuella utredningar av akutsjukvården, där
bl.a. perspektivet för totalförsvaret beaktas, bör genomföras på regional och lokal nivå av sjukvårdshuvudmännen själva.22 Regeringen
konstaterade vidare att det är relevant att inkludera effekterna på akutsjukvården av koncentration av högspecialiserad vård i sakkunniggruppernas analyser.
Vad utredningen erfar har inget arbete med att se över akutsjukvårdens organisation genomförts. Det sker dock ett samarbete mellan regionerna avseende akutsjukvård genom kunskapsstyrning i s.k.
Nationella programområden, där akut vård är ett område. Det finns
för närvarande 24 nationella programområden och dessa består av
experter inom respektive område och representation från alla samverkansregioner.
Nivåstrukturering av vården
Nivåstrukturering av traumavården ger ökade möjligheter för patienter
att i fredstid få ett multidisciplinärt och kvalificerat omhändertagande
på en nivå som motsvara professionens kriterier. Universitetssjukhusen fungerar vanligen som traumacenter i respektive samverkansregion. Det finns i dag sju universitetssjukhus i Sverige (Göteborg,
Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örebro),
alltså ett universitetssjukhus per samverkansregion, förutom i Uppsala/
20
21
22

Socialstyrelsen, Traumavård vid allvarlig händelse, Artikelnummer 2015-11-5.
Träning ger färdighet, Koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98.
Prop. 2017/18:40, s. 79.
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Örebroregionen där det finns två. Socialstyrelsen påbörjar under 2020,
inom ramen för processen med högspecialiserad vård, en analys av
ett antal nationella funktioner där bl.a. akuta transporter och högisoleringsvård ingår.
Sådana högspecialiserade resurser som redogörs för ovan kan inte
rimligtvis upprätthållas på alla akutsjukhus. Det kan dock konstateras att koncentration av all traumavård till universitetssjukhusens
traumacentrum inte ens under optimala förhållanden i fred alltid medger att patienter kan transporteras direkt till sjukhuset inom den tidsram som många gånger bedöms som kritisk för vissa traumafall. Om
möjligheten att utföra traumavård koncentreras till ett enda universitetssjukhus i en samverkansregion kommer det således att innebära
långa transporter för allvarligt skadade patienter, något som kan vara
svårt att genomföra vid allvarliga händelser i fredstid, under höjd beredskap men särskilt i krig. Regioner som inte har något universitetssjukhus behöver därmed ha en egen förmåga till primärt traumaomhändertagande, livräddande kirurgi och intensivvård (motsvarande en
traumaenhet) för det fall transporter av patienter till ett traumacentrum inte är möjligt. Geografiska skäl eller stor folkmängd kan också
motivera en eller flera traumaenheter även i regioner där universitetssjukhus finns. I de fall det är möjligt att transportera svårt skadade
patienter, endera direkt eller efter primärkirurgisk intervention på
annat sjukhus, till den tertiära vårdnivån är det naturligtvis att föredra.
Mot ovanstående bakgrund bedömer utredningen att sjukvårdens
organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån förutsättningen att viss traumavård behöver kunna bedrivas på merparten
av alla akutsjukhusen, men att universitetssjukhusens traumacentrum,
med sina regionala nätverk av traumaenheter, kan ha ett särskilt uppdrag i att stödja verksamheterna med att utveckla och bibehålla kompetens på de mindre sjukhusen.
Koncentration av resurser till en plats skapar sårbarhet
Hälso- och sjukvården i krig bör som utgångspunkt bedrivas på de
platser där den bedrivs i vardagen. Eftersom de stora resurserna i vardagen finns på universitetssjukhusen är det naturligt att dessa fortsätter att vara ett nav för hälso- och sjukvården i samverkansregionen så länge det är möjligt och inte är olämpligt. Däremot måste det
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finnas en beredskap för det fall universitetssjukhusen av något skäl
slås ut eller för de fall universitetssjukhuset bedöms vara så sårbart att
det inte anses möjligt att bygga på detta i beredskapssammanhang.
Enligt den fjärde Genèvekonventionen, som syftar till att säkerställa skydd för civila, är sjukhus skyddade från militära angrepp. Internationella erfarenheter visar dock att konventionsskyddet inte alltid
respekteras.23 Beredskapsplaneringen behöver därför utgå från att sjukhus kan drabbas oavsiktligt av krigshandlingar men också att sjukhus
kan utgöra avsiktliga mål. Om en hel samverkansregion vore helt beroende av de bestämda fysiska byggnader som i fred utgör ett universitetssjukhus skulle det utgöra en stor sårbarhet.
Robusthet och säkerhetsaspekter
Sjukhusens skydd utreddes av Socialstyrelsen på 1980-talet i samband med framtagande av rapporten ”Sjukvårdens säkerhet i krig. 24
Även om rapporten är mer än 30 år gammal bedöms vissa av rapportens slutsatser fortfarande ha relevans. I rapporten identifierade Socialstyrelsen bl.a. tre principiella metoder för sjukvårdens säkerhet;
– särskilda skyddade anläggningar,
– utspridning till vårdcentraler och andra alternativa lokaler, eller
– ett utnyttjande av akutsjukhusen.
Samtliga metoder hade sina för- och nackdelar. I sitt resonemang
kring vad som var mest optimalt framförde Socialstyrelsen att byggandet av särskilda skyddade anläggningar blev onödigt dyrt och därmed riskerade medföra att ett otillräckligt antal anläggningar uppfördes. Utspridning till enbart enheter där akutsjukvård normalt inte
bedrevs innebar att de befintliga akutsjukhusen förblev en outnyttjad resurs. Socialstyrelsen kom därför sammantaget fram till att en
kombination av utspridning och att använda akutsjukhusen var mest
lämpligt. Eftersom Socialstyrelsen konstaterade att byggandet av säkra
skyddade anläggningar dels var extremt dyrt, dels hade få mervärden

23

Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem, s. 17, bilaga till
FM2016-16189:15 och SoS 11.1-30361/2017.
24
Socialstyrelsen (1986), Sjukvårdens säkerhet i krig.
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kopplat till den civila sjukvården har därför endast ett fåtal sådana
civila anläggningar byggts.
Den vapenutveckling som skett sedan rapportens tillkomst har
bl.a. medfört ökad precision och verkan. Den som vill träffa ett visst
mål i dag kommer att göra det, från långt håll och med god verkan.
Frågan är därför om det inte är ännu dyrare att i dag bygga skyddade
anläggningar. Utredningen har inte funnit något som talar för att de
slutsatser som Socialstyrelsen kom fram till på 1980-talet skulle vara
inaktuella. Det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå en tillräcklig
förmåga bedöms därför även i dag åstadkommas genom en kombination som innebär nyttjande av de befintliga resurserna, ökad robusthet i både säkerhetsskydd och försörjning av bl.a. vatten, avlopp,
värme, el och ventilation och genom att planera för tillräcklig utspridning. Internationella erfarenheter har visat att satsningar på robusta
sjukhus är väl investerat när hälso- och sjukvården kan klara effekterna av katastrofer och fortsätta att bedriva vård.25 Robust infrastruktur beskrivs ytterligare i avsnittet 5.5.
En sjukvård i förändring
Sedan nedmonteringen av totalförsvaret inleddes i slutet av 1990talet har flera faktorer förändrats i samhället. En del av dessa påverkar möjligheterna att återknyta till tidigare planeringstankar. Utvecklingen inom vården har medfört betydligt mer avancerad vård med
betydligt mer avancerad teknik, vilket också avspeglas i den nivåstrukturering och koncentration av viss vård som har skett. Vissa delar av
detta har redan beskrivits i avsnitten om nivåstrukturering av vården
ovan. Vidare har mer avancerad vård flyttas till patienters hem och
till särskilda boenden. Patienter skrivs också ut från sluten vård tidigare än förr. I dag svarar kommunerna för cirka 25 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvården.26
En annan tydlig förändring är det ökade inslaget av privata vårdaktörer. Vissa sjukhus drivs helt av privata aktörer enligt avtal med
en region, medan andra sjukhus är organiserade så att delar av sjukhuset eller dess stödprocesser drivs av privata aktörer. Därutöver har
en del verksamheter flyttat ut från sjukhusen och bedrivs istället av
25
26

Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem, s. 17.
Socialstyrelsen, Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, 2019, s. 51.

74

SOU 2020:23

Hälso- och sjukvårdens förmåga i kris och krig

privata aktörer i andra lokaler. Det pågår också en strukturförändring som innebär att primärvården stärks och får ett utökat uppdrag.
Alla dessa faktorer påverkar hur man i det moderna samhället måste
se på en krigsorganisation för sjukvården.
Omstruktureringen av vården innebär också andra utmaningar.
Det är redan i vardagen svårt att dela information mellan olika aktörer
och system. Olika vårdgivare med olika it-system skapar också utmaningar, likväl som det faktum att en digital tjänst kan vara beroende
av flera system från flera olika systemleverantörer. Som exempel kan
nämnas floran av vårdinformationssystem eller tjänster som e-recept.
Krigsorganisationen behöver omfatta plan för värdlandsstöd
Kommuners och regioners krigsorganisationer ska även kunna förbereda för att verka tillsammans med tredje part. Det kan handla om
att ta emot personal eller i organisationen integrera fristående sjukvårdsresurser från andra länder. Det kan också handla om att bistå andra
länder med personal eller andra resurser. MSB tar under 2020 fram
en inriktning för civila aktörers agerande vid värdlandsstöd, både vid
EU-stöd och internationellt stöd. Inriktningen kommer att beskriva
förberedande åtgärder och civila aktörers agerande vid mottagande
av internationella resurser, under fredstida kriser och under höjd beredskap.

5.3

Förbättrad sjukvårdsförmåga i krig

Att vårda och omfördela ett stort antal patienter samt att omhänderta döda måste ingå i regionernas planering inför höjd beredskap.
Planeringen kan inte utföras utan vissa dimensionerade utgångspunkter såsom antaganden om konsekvenser av ett väpnat angrepp. Regionerna har som stöd i diskussionerna avseende dimensionering bl.a.
använt Försvarsberedningens betänkande Motståndskraft och de
hotbildsunderlag, s.k. typfall, som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram. Under hösten 2018 genomförde även Socialstyrelsen i samarbete med Försvarshögskolan möten med samtliga
regioner där diskussioner med stöd av säkerhetspolitiska och militära scenarion belyste konsekvenser av ett stort antal skadade vid höjd
beredskap och krig.
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Utvecklingen inom vården har medfört att antalet vårdplatser minskat under många år. Överbeläggningar förekommer i stor utsträckning. Detta är en utmaning för förmågan att vid samhällsstörningar
tillskapa vårdplatser. Förmågan att bedriva hälso- och sjukvård påverkas i stor utsträckning av tillgången till personal, lokaler, läkemedel
och sjukvårdsmateriel. Akutsjukhusens förmåga att öka sin kapacitet
och ta emot ett stort antal skadade patienter är också helt beroende
av att andra delar av hälso- och sjukvården, som primärvård och hemsjukvård, fungerar och också klarar av att hantera ett utökat uppdrag.
Sjukvården behöver också planera för att ta hand om ett ökat antal döda. Det behövs därför ett helhetsperspektiv på sjukvården i planeringen av hantering av masskadeutfall.
5.3.1

Försvarsberedningen anser att förmågan att ta hand
om ett stort antal skadade måste förstärkas

Försvarsberedningen framhåller att vid ett krig kommer både militär
personal och civilbefolkningen att drabbas. Det kommer till stor del
handla om allvarliga, svåra eller kritiska traumaskador. Typen av skador som kan förväntas är penetrerande splitterskador, skottskador,
explosionsskador, klämskador och brännskador. Skador eller åkommor till följd av epidemier eller begränsat användande av kärnvapen
kan också uppkomma liksom svåra psykologiska trauman. Det är svårt
att uppskatta skadeutfallet vid krigshandlingar på svenskt territorium.
Krig är dynamiska förlopp. Omhändertagande av skadade och döda
kommer således inte att upphöra efter en enskild händelse. Skadeutfallet kommer inte att vara jämnt fördelat över landet utan kommer
att variera beroende på var krigshandlingarna och striderna inträffar.
Försvarsberedningen konstaterar att under normala förhållanden,
utan externa påfrestningar, ligger verksamheten i den civila sjukvården ofta på, eller över, kapacitetstaket. Vid antagonistiska angrepp i
ett gråzonsscenario eller vid ett väpnat angrepp skulle obalans mellan
behov och resurser snabbt uppstå, såväl totalt i landet som i olika geografiska delar av landet. Det saknas helt enkelt resurser och uthållighet för sådana situationer.27 Försvarsberedningen anser att beredskapsplaneringen inom sjukvården bör ta sin utgångspunkt i beräkningar
rörande skadetyper och antal döda i krig.28 Försvarsberedningen be27
28

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 190.
A.a, s. 193.
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dömer att kapaciteten inom den svenska sjukvården för att kunna
ställa om verksamheten i syfte att ta hand om ett stort antal skadade
måste förstärkas avsevärt.29
5.3.2

Nationell kartläggning av regionernas förmåga

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör i samarbete med
regionerna snarast, utifrån gemensamma kriterier för vårdplatser
i höjd beredskap och krig, kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter om vilken vårdkapacitet som finns i landet.
Utifrån de uppskattningar av antal skadade och döda vid ett väpnat angrepp som Försvarsberedningen anger behöver hälso- och
sjukvårdens kapacitet öka väsentligt. Utredningen bedömer att en
rimlig ambitionsnivå under den kommande försvarsbeslutsperioden kan vara att regionerna, utifrån de kriterier som Socialstyrelsen
anger för sjukvården i höjd beredskap och krig, ska kunna dubblera
antalet fysiska vårdplatser jämfört med ett normalläge i fredstid,
med en bemanning som är möjlig under sådana förhållanden.
Försvarsberedningen anger att utifrån bedömningar av hur ett väpnat angrepp mot Sverige skulle kunna gå till skulle ett begränsat väpnat angrepp mot södra Sverige under en tolvdagarsperiod uppgå till
sammanlagt cirka 11 000 skadade eller döda. En krigssituation som
pågår under ett antal veckor och på flera platser i landet skulle kunna
resultera i förluster om cirka 20 000–30 000 döda och skadade.
Socialstyrelsen publicerade i december 2018, utifrån ett regeringsuppdrag, en rapport om kapaciteten i sjukvården.30 Uppdraget bestod
av att analysera vilken kapacitet svensk sjukvård har för att hantera
kritiska lägen som kan uppkomma i den löpande verksamheten, även
vid extraordinära händelser. Uppdraget omfattade dock inte perspektivet höjd beredskap och krig.

29
30

A.a, s. 192.
Socialstyrelsen (2018): Kapaciteten i sjukvården – att hantera kritiska lägen.
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Regionernas arbete behöver utgå från planeringsanvisningar
Enligt överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKR
har regionerna sedan 2018 bl.a. till uppgift att påbörja en kartläggning av vilka delar av den egna hälso- och sjukvården som berörs av
den återupptagna planeringen för civilt försvar. Därefter ska regionerna
identifiera vilka verksamheter som är mest prioriterade, samt vilka
behov av anpassning som krävs för att bygga upp och upprätthålla
ett civilt försvar. Utifrån de planeringsinriktningar för civilt försvar
som gäller för 2016–2020 har regionerna inte delgivits några regionanpassade anvisningar för vilken förmåga som respektive region ska
upprätthålla. Regionerna har därför fått dra vissa egna slutsatser om
vad som behöver förstärkas. Därmed utförs planeringen i regionerna
utan ett gemensamt mål. Den nationella och regionala planeringsinriktningen måste, som beskrivits i kapitel 3 brytas ned av ansvariga
myndigheter och bli mer konkret så att regionerna kan genomföra
nödvändiga åtgärder för att bygga upp och upprätthålla förmåga för
civilt försvar. Inte minst är detta viktigt utifrån perspektivet att bedöma behovet av och avsätta tillräckliga medel för utvecklingen.
Kartläggning av förmåga behöver utgå från gemensamma
kriterier
I den ovan nämnda överenskommelsen framgår att traumakedjan ska
kartläggas för att stärka förmågan att hantera ett stort skadeutfall.
Flera regioner har i arbetet med denna kartläggning identifierat att
det inom den egna regionen inte finns fastställt vilken förmåga regionen ska ha vad gäller omhändertagande av många svårt skadade inom
ramen för den katastrofmedicinska beredskapen i vardagen.
Regionerna har inom ramen för överenskommelsen också börjat
kartlägga förmågan att ta hand om stora skadeutfall genom att tillskapa resurser. Kartläggningsarbetet, som fortfarande pågår, har bidragit till en bredare förståelse i regionerna för vilka styrkor och
svagheter som finns i de egna verksamheterna. I arbetet har det framkommit att det saknas gemensamma kriterier för att jämföra förmåga mellan olika regioner. Det behövs exempelvis för att kunna beräkna hur många vårdplatser som kan tillskapas utifrån bemanning
och utrustning. För att respektive region ska kunna kartlägga sin kapacitet och dessa uppgifter ska kunna sammanställas på nationell nivå
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behöver arbetet utgå från gemensamma kriterier. En viktig utgångspunkt för arbetet med att kartlägga och tillskapa vårdplatser är att
definiera vad som avses med en viss typ av vårdplats. Antalet vårdplatser som kan tillskapas beror på vårdnivå och vilka kvalitetskrav som
ska kunna uppfyllas för varje sådan nivå.
Regionerna har under det senaste decenniet minskat antalet vårdplatser. På många sjukhus finns det därför oanvända vårdutrymmen
och i vissa fall även sängar och annan medicinteknisk utrustning kvar
som inte används. Flera regioner torde därför redan i nuläget kunna
tillskapa fler vårdplatser vid t.ex. en epidemi eller masskadehändelse,
vilket kan innebära färre antal vårdpersonal per vårdplats. Eftersom
bemanningen ofta är den begränsande faktorn för antalet tillgängliga
vårdplatser behöver kartläggningen av förmåga utgå från gemensamma kriterier för bemanning av vårdplatser i höjd beredskap och krig.
Socialstyrelsen bör därför inom ramen för sitt arbete med att samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens beredskap snarast stödja regionerna i detta arbete med att ta
fram sådana gemensamma kriterier för att mäta förmåga. När regionerna har kartlagt sin kapacitet utifrån dessa gemensamma kriterier
bör Socialstyrelsen sammanställa uppgifterna på nationell nivå. Dessa
uppgifter blir också ett viktigt ingångsvärde i arbete med nya planeringsinriktningar och uppföljning mot nationella mål och behov, t.ex.
i programplanen.
Ingen region har i dag förmåga att ensam ta emot så stora skadeutfall som beskrivs av Försvarsberedningen i Motståndskraft. Utredningen kan konstatera att gapet mellan den förmåga att ta hand om
masskadeutfall som Försvarsberedningen efterfrågar och den faktiska
förmågan i regionerna är stort. Hälso- och sjukvårdens förmåga att
hantera stora skadeutfall i höjd beredskap och krig behöver därför
öka i betydande omfattning. Utredningen bedömer att en rimlig ambitionsnivå under den kommande försvarsbeslutsperioden kan vara att
regionerna, utifrån de kriterier som Socialstyrelsen anger för sjukvården i höjd beredskap och krig, ska kunna dubblera antalet fysiska
vårdplatser jämfört med ett normalläge i fredstid, med en bemanning
som är möjlig under sådana förhållanden. På längre sikt bör ambitionsnivån vara att kunna utöka antalet vårdplatser ytterligare. Detta arbete
bör utgå från de gemensamma kriterier för olika typer av vårdplatser
som Socialstyrelsen ska ta fram och utgå från att det i krig kan bli nödvändigt med förtätning av patienter och en glesare bemanning av vård-
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platserna. Vad som är tillräcklig bemanning av vårdplatser måste således bedömas med utgångspunkt från vad som är möjlig under sådana
förhållanden som råder vid fredstida kriser och krig.
Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av kriterier för vårdplatser i kris och krig bedöms inte
medföra någon extra kostnad utan bör kunna ske inom ramen för
Socialstyrelsens ordinarie verksamhet. Kartläggning av regionernas
förmåga är en del i överenskommelsen mellan staten och SKR som
löper fram till och med 2020. Utredningen bedömer att arbetet inte
kommer vara slutfört då utan föreslår att ytterligare 24 miljoner kronor avsätts för regionernas kartläggning utifrån de framtagna kriterierna.
För regionernas arbete med att dubblera antalet fysiska vårdplatser
bedöms det rimligt att under perioden investera 480 miljoner kronor
över de sista fyra åren i perioden. Med en medelavskrivningstid på
15 år innebär detta en årlig kostnad från åtta till 24 miljoner kronor.
5.3.3

Förstärkningsresurser

Utredningens bedömning: De prehospitala förstärkningsgrupper
som vissa regioner har inom ramen för den katastrofmedicinska beredskapen har en viktig roll även i höjd beredskap. Utredningen avser att i slutbetänkandet återkomma med en samlad bedömning av
förstärkningsresurser både för katastrofmedicinsk beredskap och
för krig.
Förmågan att upprätthålla en god kapacitet avseende mikrobiologiska analyser och sjukdomsövervakning i kris och krig behöver
stärkas. I första hand bör det skapas en myndighetsgemensam nationell laboratorieresurs, men om det inte är en framkomlig väg bör
en sådan resurs skapas särskilt för hälso- och sjukvården. Det bör
avsättas medel för inköp och drift av en sådan nationell laboratorieresurs från 2022 och framåt.
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Försvarsberedningen ser behov av vissa förstärkningsresurser
Försvarsberedningen konstaterar att det bl.a. krävs förstärkningsresurser inom vissa sektorer. Detta är särskilt tydligt inom befolkningsskyddet och för vissa andra samhällsviktiga funktioner t.ex. för Svenska
kraftnäts behov av reparationspersonal för elnätet samt förstärkningspersonal till Polismyndigheten.31
Förstärkningsresurser behövs även inom hälso- och sjukvården
Utifrån utredningens perspektiv behövs det även förstärkningsresurser på hälso- och sjukvårdens område, t.ex. vid allvarliga händelser med
många skadade. Det kan handla om extra prehospitala resurser, både
avseende ambulanstransporter (i luften och på marken), hälso- och
sjukvårdspersonal samt läkemedel, blod och sjukvårdsmateriel eller
en organisation för sekundärtransporter.
I ett akut skede i fredstid är tillgången på personal inom sjukvården, efter en kortare inställelsetid, ofta god, eftersom många i den
ordinarie personalstyrkan vill hjälpa till. Men vid en ökad belastning
under en längre tid blir behovet av personalförstärkning utifrån påtagligt. I fredstid har regionerna rutiner för att vid allvarliga händelser
samverka och stödja varandra med tillgängliga resurser både genom
att bistå med ambulans och annan sjuktransport, personal och materiel, samt genom att ta emot patienter från den belastade regionen.
I ett gråzonsscenario där belastningen på sjukvården ökar under en
längre tid blir möjligheterna för regionerna att stödja varandra mindre.
I höjd beredskap och krig försvåras sannolikt samverkan mellan regionerna ytterligare.
I ett första läge behöver förstärkningsresurser finnas regionalt för
att snabbt kunna användas t.ex. på skadeplats. Nationella förstärkningsresurser kan komplettera och stödja den regionala verksamheten
på längre sikt, men tar tid att transportera till det drabbade området.
Förstärkningsresurser avseende transporter t.ex. Svenska Nationella
Ambulansflyget, förkortat SNAM, och omfördelningstransporter behandlas separat i kapitel 6 och förstärkningsresurser avseende läkemedel, blod och sjukvårdsmateriel behandlas i kapitel 8 Personalförsörjning i kris och krig avhandlas i kapitel 7. I detta avsnitt be31
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handlas behovet av extra organisatoriska enheter eller förmågor och
viss annan varaktig utrustning.
Socialstyrelsen har en nationell förstärkningsresurs
för akutsjukvård
Socialstyrelsen har under perioden 2018–2019 skaffat en förstärkningsresurs för akutsjukvård som ska kunna stödja den civila sjukvården
vid fredstida allvarliga händelser samt användas för totalförsvarets
sjukvårdsbehov vid höjd beredskap. Förstärkningsresursen består av
mottagnings-, trauma-, operations- och intensivvårdsenhet samt enheter för laboratorium, medicinteknisk service och administration.
Resursen är modulbaserad och kan anpassas beroende på uppdrag. Den
passar väl ihop med Försvarsmaktens motsvarande system och möjliggör därmed en gemensam insats om sådant behov skulle uppstå.
Socialstyrelsen genomför för närvarande ett utvecklingsprojekt
med denna förstärkningsresurs för att pröva hur utbildning, träning,
övning samt personalförsörjning kan genomföras i en sådan nationell sjukvårdsförstärkningsresurs. Förstärkningsresursen med personal från regionerna kommer att övas under TFÖ2020.
En nationell förstärkningsresurs som den som Socialstyrelsen köpt
in tar tid att transportera till rätt plats, att sätta upp och få i drift med
personal från olika regioner. En rimlig användning kan därför antas
vara vid utdragna händelser med stora skadeutfall under en längre tid
eller då verksamheten kan planeras och byggas upp i förväg innan en
händelse inträffar (se även resonemanget om primärkirurgisk stabilisering inför transporter under avsnitt 5.2.4). Den kan också användas som komplement till befintliga vårdresurser efter händelser med
många skadade för att tillskapa (ett fåtal) fler vårdplatser när behovet
av eftervård är stort. Däremot behövs andra lösningar för att snabbt
tillskapa extraresurser för omhändertagande av skadade vid plötsliga
händelser.
Utöver ovan nämnda resurser har MSB förstärkningsresurser som
kan vara aktuella i samband med allvarliga händelser som involverar
hälso- och sjukvården, t.ex. CBRN-resurser och resurser för urban
sök- och räddning.
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EU-gemensamma stödresurser kan komma att utvecklas
Genom EU/rescEU kan EU-gemensamma förstärkningsresurser inom hälso- och sjukvård komma att utvecklas. Medicinsk katastrofrespons är ett av tre prioriterade områden tillsammans med skogsbrandsbekämpning från luften och förmåga att hantera CBRN-händelser. Inom området medicinsk katastrofrespons pågår arbete i tre spår:
– medicinsk evakuering, både för infektionspatienter och för andra
patienter,
– avancerat fältsjukhus (EMT3),
– lagerhållning av läkemedel, skyddsutrustning, övervakningsutrustning m.m.
Medicinsk evakuering av smittsamma patienter är det spår som har
kommit längst och ambitionen är att redan hösten 2020 fastslå ramar
för hur denna förmåga ska utformas för att snarast möjligt vara operativ. MSB är nationell kontaktpunkt för Emergency Response Coordination Centre, förkortat ERCC, EU-kommissionens centrum för
samordning av katastrofberedskap.
Regionala förstärkningsresurser
Hälso- och sjukvårdspersonal kan bedriva vård även under knappa förhållanden, men utan personal, basal sjukvårdsmateriel och läkemedel
bedrivs ingen vård. Tillgången till dessa komponenter måste således
ha högsta prioritet när det gäller att säkerställa resurser för katastrofmedicinsk beredskap, fredstida kriser och för krig. Det behövs därför
extra personal och utrustning i ett akut läge vid plötsliga händelser
för omhändertagande på skadeplats och för akut omhändertagande på
sjukhus. Därutöver finns behov av extra personal för att klara en hög
belastning under längre tid, t.ex. vid utbrott av smittsamma sjukdomar
eller eftervård av många skadade. Dessa behov behöver tillgodoses på
olika sätt. För att stärka personalförsörjningen i fredstida kriser finns
det s.k. krisavtalet (se avsnitt 7.2.2).
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Prehospitala grupper som kan förstärka på skadeplats
Fram till år 2013 fanns det i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2005:13) om katastrofmedicinsk beredskap en bestämmelse enligt vilken varje landsting (numera region) skulle finnas prehospitala team, sjukvårdsgrupper, som var ständigt bemannade för
insatser vid allvarliga händelser. En sjukvårdsgrupp definieras som en
”grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta inom skadeområde”.32 I de allmänna råden till föreskrifterna framgick att sjukvårdsgruppernas kompetens skulle fastslås inom ramen för den
katastrofmedicinska planeringen och att personal från sjukhus och primärvård kunde bemanna sjukvårdsgrupperna. Fram till år 2010 fanns
även nationella utbildningar för personal som skulle ingå i sådana sjukvårdsgrupper.
Efter att kravet på sjukvårdsgrupper togs bort ur de katastrofmedicinska föreskrifterna har regionerna valt olika vägar för att hantera prehospitala förstärkningsresurser. Några regioner har ingen organisation
alls för att förstärka ett skadeområde med utrustning och personal,
en del förstärker med ytterligare resurser från ambulanssjukvården
och vissa regioner har fortfarande kvar en organisation med sjukvårdsgrupper från både sjukhus och primärvård. Personalen som ingår
i en prehospital förstärkningsresurs utför dagligdags ett ordinarie
arbete någonstans i regionen. Vid masskadehändelser och därmed vid
höjd beredskap och krig kan det finnas behov prehospitala förstärkningsresurser.
Utredningen avser att återkomma till förstärkningsresurser
i slutbetänkandet
Eftersom tiden är en kritisk faktor vid omhändertagande av svårt
skadade och sjuka personer måste extraresurser snabbt vara på plats.
Förstärkningsresurser behöver därför finnas lokalt och regionalt. Sådana resurser behöver även vara dimensionerade för att kunna arbeta
vid händelser med farliga ämnen (CBRN-händelser). De förstärkningsresurser som regionerna har inom ramen för den katastrofmedicinska
beredskapen blir därför en viktig resurs även i höjd beredskap och krig.
Därutöver behöver krigsorganisationerna innehålla fler förstärknings32

Socialstyrelsen, termbank, beslutad 2006.
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resurser utöver det som kan tillskapas i ordinarie organisation. Utredningen avser att i slutbetänkandet återkomma med en samlad bedömning av förstärkningsresurser både för katastrofmedicinsk beredskap
och för krig.
Förstärkningsresurser för laboratorieverksamhet
Utöver transporter, läkemedel, blod och sjukvårdsmateriel som behandlas i avsnitt 6 och 8, finns det även andra resurser som är nödvändiga för att bedriva hälso- och sjukvård och som det behöver finnas förstärkningsresurser för både vid allvarliga händelser i fredstid
och vid höjd beredskap och krig. Exempel på sådana resurser är laboratorieutrustning och förmåga att göra mikrobiologiska analyser.
I den aktörsgemensamma CBRN-strategin framhålls att det finns
brister i dag när det gäller förmåga att analysera mikroorganismer.33
Laboratorieresurserna är inte tillräckliga, vanliga avtalslaboratorier saknar metoder för vissa organismer och i tecknade avtal inkluderas ofta
inte behovet av snabba analyser vid akuta lägen.
Försvarsmakten förvaltar vissa resurser genom bl.a. Totalförsvarets
skyddscentrum som har kapacitet till mobila laboratorier, sanering
av CBRN-ämnen, m.m. Planering för användandet av vissa av dessa
resurser vid höjd beredskap har av vad utredningen erfarit inte gjorts
fullt ut, och det bör utredas hur Försvarsmakten och de civila aktörerna ska samverka för att skapa största möjliga nytta utifrån dem
vid höjd beredskap. Dessutom bör det utredas hur Försvarsmaktens
resurser inom CBRN-skydd och analys, främst gällande ovan nämnda
mobila laboratorier, kan tillgängliggöras och nyttjas vid fredstida kriser som vid större smittoutbrott eller liknande.
Folkhälsomyndigheten har vissa förstärkningsresurser avseende
laboratorieutrustning som kan användas vid internationella insatser.
Inom ramen för ett pågående myndighetsgemensamt projekt, finansierat av 2:4-medel, har Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Totalförsvarets forskningsinstitut samt Försvarsmakten tagit fram behovsanalyser avseende
vilken diagnostisk förmåga som respektive myndighet ska kunna upprätthålla vid störda förhållanden, höjd beredskap och krig. Gemensamt för dessa myndigheter är att det inom ramen för deras uppdrag
33

MSB (2017): Aktörsgemensam CBRN-strategi.
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finns laborativ verksamhet som är samhällsviktig och ska upprätthållas
vid höjd beredskap och krig. Denna förmåga behöver säkerställas
även i händelse av att den ordinarie laboratorieplatsen är satt ur funktion eller inte är tillgänglig. Myndigheterna behöver därför kunna utföra den prioriterade laborativa verksamheten på annan plats. Projektet syftar till att resultera i ett upprättande av en myndighetsgemensam
nationell laboratorieförmåga som är mobil.
Utredningen bedömer att det finns behov av att stärka hälso- och
sjukvårdens förmåga att upprätthålla en god kapacitet avseende mikrobiologiska analyser och sjukdomsövervakning i kris och krig. En satsning på förstärkningsresurser för laboratorieutrustning är en viktig
faktor för att öka den katastrofmedicinska förmågan både vid utbrott av smittsamma sjukdomar, men också vid ökad belastning på
sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid och i krig.
I första hand bedömer utredningen att det vore en resurseffektiv
lösning att skapa en sådan myndighetsgemensam laboratorieresurs
som det pågående ovan beskrivna projektet syftar till. Om detta visar
sig inte vara en framkomlig väg har Folkhälsomyndigheten bedömt
att två sådana mobila laboratorieresurser behövs för att säkerställa
hälso- och sjukvårdens förmåga under allvarliga händelser i fredstid
och vid höjd beredskap och krig. Utredningen bedömer därför att
det i andra hand bör skapas två mobila laboratorieresurser för hälsooch sjukvårdsområdet som förvaltas av Folkhälsomyndigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Socialstyrelsen har kostnader för att förvalta den sjukvårdsförstärkningsresurs som myndigheten har köpt in. Utredningen bedömer därför att det är rimligt att Socialstyrelsens förvaltningsanslag förstärks
med 2,5 miljoner kronor årligen för detta ändamål.
Prehospitala förstärkningsgrupper är viktiga i den katastrofmedicinska beredskapen men de bedöms i än högre grad vara av stor betydelse vid mer omfattande kriser och krig. Det är därför rimligt att
avsätta totalt 50 miljoner kronor fördelat över de två sista åren i försvarsbeslutsperioden för detta ändamål. Utredningen bedömer att
hälften av detta utgörs av investeringar i utrustning som skrivs av på
15 år. Den samlade kostnaden uppgår då till 13 miljoner kronor per år.
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Kostnaden för en nationell laboratorieresurs kan delas upp i en
inköpskostnad och en årlig driftskostnad. Inköpskostnaden för två mobila laboratorieenheter beräknas till 11 miljoner kronor. Den årliga
driftskostnaden för dessa två laboratorieenheter beräknas till 2,5 miljoner kronor. Om det genomförs som ett myndighetsgemensamt
projekt bör respektive myndighet betala sin del av driftskostnaden.
Motsvarande medel bör då tillföras respektive myndighets förvaltningsanslag. Om det i stället skapas en nationell laboratorieresurs
enbart för hälso- och sjukvårdens behov bör medel motsvarande hela
den årliga driftskostnaden tillföras Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag. Projektet med utveckling av formerna för en nationell
laboratorieresurs pågår under 2020–2021. Medel för inköp och drift
av en nationell laboratorieresurs bör därför avsättas från år 2022 och
framåt.

5.4

Masskadeplanering

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en nationell masskadeplan. Vid uppdragets utförande ska särskilt Försvarsmaktens, Folkhälsomyndighetens och regionernas synpunkter inhämtas. När den nationella
planen fastställts kan den utgöra grund för regionernas arbete med
att ta fram regionala masskadeplaner.
I uppdragets inledningsskede bör Socialstyrelsen prioritera framtagandet av dels ett nationellt enhetligt triagesystem, dels nationella
fördelningsnycklar för hur patienter ska fördelas mellan sjukhus
och regioner.
Försvarsberedningen konstaterar att utgångspunkten är att förmågan
att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande
förmåga att hantera krigssituationer. Krisberedskapen lägger grunden till förmågan att skydda befolkningen, minska samhällets sårbarhet, hantera störningar och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.
Samtidigt konstaterar Försvarsberedningen att krisberedskapen inte
är dimensionerad för att hantera ett väpnat angrepp och de påfrestningar som ett krig medför.34
34

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 46.
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Förmågan att hantera stora skadeutfall bygger
på den katastrofmedicinska beredskapen

I Sverige bygger hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera stora
skadeutfall, masskadesituationer, på den katastrofmedicinska beredskapen och katastrofmedicinsk planering. Enligt Socialstyrelsen är
en katastrofmedicinsk beredskapsplan den fastställda plan som varje
region ska ha som beskriver hur hälso- och sjukvården ska organisera
sig vid en särskild händelse.35 En allvarlig- eller särskild händelse innebär en händelse där hälso- och sjukvården behöver organiseras och
ledas på ett särskilt sätt. Begreppet allvarlig- eller särskild händelse,
och därmed även den katastrofmedicinska planen, innefattar många
olika typer av händelser och är bredare än en masskadesituation. Det
finns katastrofmedicinska planer i regionerna, men det finns inte någon
övergripande katastrofmedicinsk plan på nationell nivå.
Eftersom begreppet masskada inte används i sammanhanget har
inte heller Socialstyrelsen definierat begreppet masskadesituation.
I Rikstermbanken återfinns definitionen ”en situation vid vilken sjukvårdsbelastningen är så stor i förhållande till tillgängliga resurser efter
förstärkning, att normala kvalitetskrav inte kan upprätthållas”.36
Denna beskrivning tangerar istället Socialstyrelsens beskrivning av
begreppet ”katastrof” som utgår ifrån att kvalitetskraven inte längre
kan upprätthållas.
Nato definierar begreppet masskadesituation som ”en situation
där överdriven olikhet existerar mellan skadeutfallet och den lokala
medicinska kapaciteten och förmågan att hantera situationen”.37
När den högst medicinskt ansvarige i operationsområdet inom
ramen för en Nato-insats, fattar beslut om att en masskadesituation
råder, förkortad MASCAL, innebär detta ett auktoriserande av sådana medicinska inriktningsbeslut som är nödvändiga med anledning av situationen.38

35

Socialstyrelsens, termbank, beslutad 2018. Socialstyrelsen använder samtidigt begreppen allvarlig- och särskild händelse även om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap använder konsekvent använder allvarlig händelse.
36
Rikstermbanken, termpost 103318.
37
Nato, Medical Aspects in the Management of a Major Incident/Mass Casualty Situation,
AMedP-1.10 EDA V1 2015.
38
Nato, Medical Aspects in the Management of a Major Incident/Mass Casualty Situation,
AMedP-1.10 EDA V1, 2015.
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Värdlandsstöd

År 2016 trädde Sveriges värdlandsavtal med Nato i kraft. Det är ett
samförståndsavtal om värdlandsstöd som påverkar Sveriges möjligheter att ge och ta emot militärt stöd. Värdlandsstödet kan sammanfattas som de praktiska förberedelser som krävs för att utländska förband ska kunna verka på svenskt territorium vid exempelvis övningar,
kriser och militära operationer i Sverige eller i Sveriges närområde.
Detta ställer krav på det civila samhällets förmåga, exempelvis vad
gäller hälso- och sjukvård.39
Sju grundläggande civila förmågor för att skapa
ett motståndskraftigt samhälle
I samband med Nordatlantiska rådets toppmöte i Warszawa år 2016
beslutade Natos stats- och regeringschefer att stärka medlemmarnas
motståndskraft genom att sträva efter att uppnå sju grundläggande
civila förmågor för att skapa ett motståndskraftigt samhälle.40 Även
om förmågorna avser Nato-ländernas försvarsplaneringsprocess så har
den svenska regeringen konstaterat att de sju grundläggande civila
förmågorna även utgör en central utgångspunkt i vårt nationella arbete med att utveckla krisberedskapen och civilt försvar.41 Därmed
blir dessa förmågor också relevanta för utredningens arbete. De sju
grundläggande civila förmågorna är:
– säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala offentliga
funktioner,
– robust energiförsörjning,
– förmåga att hantera stora okontrollerade befolkningsrörelser,
– robusta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning,
– förmåga att hantera masskadeutfall,
– robusta civila sambandssystem, samt
– robusta transportsystem.
39

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2019), Rätt person på rätt plats –
regioner, Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, s. 31.
40
Commitment to enhance resilience, issued by Heads of State and Government participating
in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw. 8–9 July 2016.
41
Försvarsberedningen, Motståndskraft,(Ds 2017:66), kap. 5, s. 53 f.
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En av de sju grundläggande förmågorna berör hälso- och sjukvården
direkt. Det handlar om förmågan att hantera masskadeutfall. I beskrivningen av förmågorna berörs aspekter som alarmering på olika
nivåer, vilka aktörer som är primärt involverade och vem som utövar
nationell ledning, hur utökad kapacitet att ta hand om stora mängder
traumafall är säkrad, att förnödenhetsförsörjningen är säkrad och att
det finns en integrerad civil/militär planering.
Nordiskt försvarssamarbete
I Norden har flera länder gjort olika säkerhetspolitiska val. Norge är
medlem i Nato, men inte medlem i EU. Sverige och Finland är medlemmar i EU, men inte medlemmar i Nato. Behovet av att ta ett ökat
ansvar för den gemensamma säkerheten har medfört att det nordiska
försvarssamarbetet har fördjupats. Samarbetet med innebär bl.a. gemensamma utbildnings- och övningsinsatser.
Målet med det fördjupade försvarssamarbetet med Finland är att
förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet,
inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Samarbetet omfattar bl.a. operativ planering och förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier.
5.4.3

En nationell masskadeplan bör tas fram

Masskadeplaner (på engelska MASCAL-plans) är redan ett välkänt
begrepp inom den militära sjukvården. Inom ramen för de militära
insatser som Sverige deltagit i internationellt är masskadeplaner en
naturlig del av planeringen både för Sverige och för andra länder.
Totalförsvarets sjukvård ska vara ett system som hänger ihop
mellan det civila försvaret och det militära försvaret. Masskadeplaner
är ett sätt att bidra till detta sammanhängande system.
Enligt vad som ovan redovisats har regeringen konstaterat att de
sju grundläggande civila förmågorna även utgör en central utgångspunkt i vårt nationella arbete med att utveckla krisberedskapen och
civilt försvar. Hälso- och sjukvårdens förmåga att ta hand om massskadeutfall är en sådan förmåga. Det nordiska försvarssamarbetet
och avtalet om värdlandsstöd med Nato förutsätter att Sverige gör
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vissa anpassningar till bl.a. processer och system som används av våra
samarbetspartners.
I händelse av svåra påfrestningar bidrar en masskadeplan således
till vår förmåga att verka tillsammans med andra nationer såsom
Finland, Norge och Danmark och andra aktörer såsom EU, Nato,
FN och internationella Röda Korset, oavsett om det är en civil kris
eller ett väpnat angrepp som medför behovet av samverkan.
Det är tydligt att masskadesituationer ryms inom ramen för den
katastrofmedicinska planeringen. En masskadesituation är dock endast en av flera situationer där sjukvården behöver organiseras och
ledas på ett särskilt sätt. Varje typsituation kräver en särskild plan som
är anpassad för sitt ändamål.
På smittskyddsområdet är det Folkhälsomyndigheten som samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.
Folkhälsomyndigheten har i många år tillhandahållit ett stöd för pandemiplanering som har omfattat både nationell och regional nivå.
Den senaste versionen är från år 2019. Det består av ett kunskapsunderlag i tre olika delar: Hur vi förbereder oss, Hur vi kommunicerar
och Tillgång till och användning av läkemedel. 42,43,44 Dessa kunskapsunderlag beskriver den nationella pandemiplaneringen och ger vägledning och checklistor för regionerna i deras arbete med att skapa
regionala pandemiplaner. Kunskapsunderlaget är också avsett att användas av andra aktörer, t.ex. kommuner, statliga myndigheter och
privata aktörer, som kan behöva göra en pandemiplanering. Pandemiplanerna är stommen i den verksamhet som behöver bedrivas i händelse av en epidemi. En sådan nationell och regional planering har
flera fördelar då många olika aspekter kan kopplas till planeringen
precis som Folkhälsomyndigheten gjort. Till pandemiplaneringen
kopplas exempelvis kringliggande faktorer som nationell lagring och
försörjning med vacciner, antiviraler och antibiotika men även viss
sjukvårdsmateriel som krävs.
På motsvarande sätt skulle en nationell masskadeplan kunna klargöra förutsättningarna och fungera som ett rättesnöre för arbetet
med att planera för och klara av händelser med stort antal traumafall.
En sådan plan skulle ha relevans både vid stora olyckor, naturkata42

Folkhälsomyndigheten (2019): Pandemiberedskap. Hur förbereder vi oss – ett kunskapsunderlag.
Folkhälsomyndigheten (2019): Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag.
44
Folkhälsomyndigheten (2019): Pandemiberedskap. Tillgång till och användning av läkemedel
– ett kunskapsunderlag.
43
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strofer, terrorattentat och i krig. En masskadeplan bör bl.a. inkludera
ett särskilt avsnitt om farliga ämnen, i det följande förkortat CBRNE.
Masskadeplanen skulle kunna utgöra länken mellan, eller ramverket
för, den beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel som
föreslås i 8.6 och kopplas till de definitioner av vårdplatser som föreslås i avsnitt 5.3.2. Vidare finns tydliga kopplingar till behovet av nationella triagesystem och på förhand fastställda fördelningsnycklar vilka
beskrivs utförligare nedan.
Enligt utredningens bedömning bör arbetet med att ta fram en
nationell masskadeplan snarast inledas. Ett sådant arbete bör lämpligen utföras med beaktande av bl.a. de faktorer som beskrivs i de sju
grundläggande förmågorna och Natos standard för masskador.45 En
nationell masskadeplan bör utgå från en nationell hotbild.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
en nationell masskadeplan. Vid uppdragets utförande ska särskilt Försvarsmaktens, Folkhälsomyndighetens, MSB och regionernas synpunkter inhämtas.
När en nationell masskadeplan fastställts bör den kompletteras med
regionala masskadeplaner. De regionala planerna måste anpassas till
respektive regions organisatoriska struktur. De regionala masskadeplanerna behöver, utöver den regionala anpassningen utifrån en nationell hotbild, också beakta regionala hotbilder som identifierats i regionens egen risk- och sårbarhetsanalys och som tar sikte på situationer
som kan hanteras på regional nivå.
Prioriterande åtgärder i arbetet med att ta fram en masskadeplan
Arbetet med att ta fram en masskadeplan kommer att kräva ett omfattande arbete som i delar är beroende av andra pågående processer.
Utredningen bedömer att ett första steg i detta arbete bör vara åtgärder som bör prioriteras under den kommande försvarsbeslutsperioden. Behovet av att ta fram nedanstående åtgärder har redan
tidigare identifierats av Socialstyrelsen i rapporten Traumavård vid
allvarlig händelse.

45

Nato, Medical Aspects in the Management of a Major Incident/Mass Casualty Situation,
AMedP-1.10 EDA V1, 2015.
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Ett nationellt triagesystem
En faktor som är viktig i masskadeplanering är att det finns ett enhetligt, välkänt och övat triagesystem. I dag finns inget enhetligt nationellt triagesystem. Regionerna har olika system som inte fullt ut
harmonierar med varandra. Förmågan att verka tillsammans med andra
underlättas av om man använder ett internationellt erkänt och etablerat system. I Socialstyrelsens rapport Traumavård vid allvarlig händelse nämner myndigheten just samordnade triageringskriterier som
en viktig faktor för regionerna att samordna sig kring.46
Utredningen anser att Socialstyrelsen bör ta fram ett nationellt
triagesystem i nära samarbete med regionerna. Det bedöms skapa goda
förutsättningar för nationell samsyn och en effektiv implementering
av det enhetliga triagesystemet.
Triagesystemet är också viktigt i militära operationer. Det får betydelse vid olika former av värdlandstöd och nordiska försvarssamarbeten. Därför bör Försvarsmakten medverka i framtagandet av ett
sådant nationellt system.
Färdiga och fastställda initiala fördelningsnycklar
För att kunna agera snabbt på en masskadehändelse krävs att det
finns förberedda och fastställda initiala fördelningsnycklar för hur
patienter ska fördelas mellan sjukhus och regioner. Detta möjliggör
att avtransport från skadeområdet kan påbörjas omgående utan att
varje mottagande sjukhus och region behöver tillfrågas. Därefter, i
takt med händelseförloppet, kan fördelningsnycklar behöva korrigeras i samverkan mellan aktörerna. Socialstyrelsen bör sammanställa och
ansvara för uppdatering av en nationell fördelningsnyckel. Denna fördelningsnyckel bör i de delar som är aktuella för en region inarbetas
i den regionala masskadeplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med att ta fram en nationell masskadeplan kommer att kräva
ett omfattande arbete som behöver ledas av Socialstyrelsen under ett
antal år. Den första delen som avser framtagande av ett nationellt
46

Socialstyrelsen (2015): Traumavård vid allvarlig händelse.
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triagesystem och nationella fördelningsnycklar är dock ett arbete som
kräver en koncentrerad insats under en begränsad tid. Ett uppdrag
på detta område bedöms medföra kostnader på fyra miljoner kronor
över två år. Regioner är beroende av både triagesystem och fördelningsnycklar. Under en övergångsperiod bedöms nationellt framtagna system innebära vissa implementerings och anpassningskostnader för regionerna. Det ska framhållas att triagesystem och fördelningsnycklar är av relevans både för upprätthållandet av den katastrofmedicinska förmågan och civilt försvar. Det är därför av vikt att
detta arbete kommer till stånd. Utredningen föreslår därför att 24 miljoner avsätts under försvarsbeslutsperioden för regionernas arbete
med detta. I ett längre perspektiv bör det finnas betydande samordningsvinster av att arbeta med gemensamma nationella system och
arbete med masskadeplaner bör ses som en del i regioneras arbete med
katastrofmedicinsk beredskap. Förvaltning av en nationell masskadeplan bör utgöra en del av den verksamhet som Socialstyrelsen bedriver inom ramen för sin nationella samordning på det katastrofmedicinska området.

5.5

Robust infrastruktur för sjukvård och kritiska
beroenden

Sjukvårdshuvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård innebär att
de behöver ha beredskap för att kunna bedriva vård även under olika
former av samhällsstörningar, och även i krig. Sjukvårdens förmåga
att bedriva vård påverkas snabbt av störningar i olika tekniska system
eller försörjningsflöden.
Hälso- och sjukvård omfattar en mängd olika verksamheter som
t.ex. planerad eller akut vård strukturerad på olika nivåer i form av
primär, sekundär och tertiär vård. Vård organiseras också på olika
platser t.ex. på sjukhus, vårdcentraler, särskilda boenden och i hemmen. Historiskt har frågor om robusthet i hälso- och sjukvården fokuserat på sjukhusbyggnaderna, men i takt med att allt mer av vården
bedrivs utanför sjukhus behöver robusthetsaspekterna beaktas i ett
bredare perspektiv och finnas med i all planering av vården. Sjukvården är en sammanhängande verksamhet inom och över region- och
kommungränser där det inte enkelt går att skära bort hela verksamhetsdelar eller vårdnivåer, då fungerar inte längre systemet. Möjlig-
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heten att bedriva traumavård på sjukhusen förutsätter t.ex. som vi
tidigare beskrivit en i grunden fungerande primärvård.
5.5.1

Försvarsberedningen konstaterar att de flesta sjukhus
har beroenden till samhällets tekniska funktionalitet

Försvarsberedningen konstaterar att sjukhusens förmåga att tillhandahålla vård är beroende av en funktionalitet inom andra samhällssektorer, t.ex. elförsörjning, dricksvattenförsörjning samt elektroniska
kommunikationer. Verksamheter inom akutsjukvården är relativt väl
utbyggd med reservkraft för att motstå ett avbrott i elförsörjningen
men kommer vid ett långvarigt avbrott att få problem. Vatten behövs inom vården för att kunna upprätthålla exempelvis vårdhygien,
tvätt, mathållning och städning. Störningar i vattenförsörjningen kommer därmed att påverka t.ex. förmågan att upprätthålla hygien. Sjukvården är vidare känslig för störningar i elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, bl.a. eftersom journalhållningen i är
elektronisk. Försvarsberedningen bedömer att betydande störningar
kan förväntas inom alla dessa sektorer vid ett väpnat angrepp och konstaterar att de flesta sjukhus i dag saknar en robusthet i form av grundläggande fysiskt skydd.47
Robusthetsaspekter har varit eftersatta under många år
Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att hälso- och
sjukvårdens förmåga är beroende av funktionaliteten i andra sektorer. Utredningen kan också konstatera att frågor om robusthet i
infrastruktur och system har varit eftersatt under många år och behöver prioriteras upp. I många regioner pågår eller planeras ny- eller
ombyggnationer av sjukhus och det är viktigt att robusthets- och
kontinuitetsaspekter finns med i detta arbete.

47

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 192.
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Programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Utredningens bedömning: Programmet Sjukvårdens säkerhet i
kris och krig (SSIK) bör återinföras. Det bör i ett första läge omfatta sjukhus, men längre fram kunna utökas till att även omfatta
vårdcentraler och andra relevanta sjukvårds- och omsorgsinrättningar. Regeringen bör utse en central myndighet med ansvar för
programmet och säkerställa att relevant kompetens byggs upp vid
myndigheten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för
programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig, i det följande förkortat SSIK, och för det statliga stödet till sjukvårdshuvudmännen
kopplat till detta. MSB:s ansvar för detta är ett arv från nedmonteringen av det civila försvaret. SSIK förvaltades ursprungligen av Socialstyrelsen men övergick 2006 till Krisberedskapsmyndigheten och sedan
till MSB. MSB avvecklade bidragsgivningen för SSIK 2012. Programmet omfattade förutom ett investeringsstöd även vägledning och
rådgivning.
Vägledningar om robusta sjukhus och vårdcentraler
Sedan år 2008 har det, inom SSIK-programmet, funnits en vägledning, Det robusta sjukhuset,48 för regionerna avseende fysiskt skydd
och funktionssäkerhet i sjukhusbyggnader. MSB arbetar med att, i
samverkan med andra aktörer, under år 2020 färdigställa en uppdaterad version.49 Vägledningen syftar till att stödja regionerna i planering, projektering, byggande och förvaltning av sjukhusbyggnader och
deras fastighetstekniska installationer som är robusta i vardag, kris
och krig. Vägledningen ger rekommendationer för vad som bör ingå
i en sjukhusbyggnads grundläggande robusthet och hur högre grader
av robusthet kan uppnås.
MSB har bedömt att sjukhus, trots att de ska vara skyddade från
militära angrepp enligt Genèvekonventionen, kan utgöra avsiktliga
eller oavsiktliga mål. Detta har också visats av krigföringen under
48

Krisberedskapsmyndigheten (2008): Det robusta sjukhuset (2008:2).
MSB (2020): Den robusta sjukhusbyggnaden – 2020, en vägledning för funktionssäkra sjukhusfastigheter.
49
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senare år.50 Under ett väpnat angrepp finns inte bara risken att sjukhusen utsätts för direkta militära angrepp; de påverkas också av indirekta
faktorer genom att kritisk infrastruktur och transporter sannolikt
inte kommer att kunna upprätthållas med ordinarie leverans- och kvalitetsnivå. Elavbrott, avbrott i elektroniska kommunikationer, störningar i vattenförsörjningen och problem med att transportera patienter, läkemedel, mat, medicinska förbrukningsvaror, ren tvätt och
avfall är några exempel på störningar som MSB lyfter fram som kan
uppstå under höjd beredskap. Dessutom är sannolikheten hög att viktiga varor tar slut hos producenter och leverantörer samt att personal
uteblir från sina arbetsplatser. I en sådan situation ska sjukvården
klara att hantera en ökad belastning som kan uppstå vid exempelvis
ett väpnat angrepp.51
Under år 2019 har det inom ramen för SKR:s arbete med krisberedskap även genomförts en förstudie kring den robusta vårdcentralen. SKR har föreslagit att även primärvården ska innefattas i SSIKprogrammet och att MSB eller den myndighet som får ansvaret för
programmet ska ta arbetet med den robusta vårdcentralen vidare och
på motsvarande sätt som för sjukhusbyggnader ta fram en vägledning
för regionerna som avser robusthet i primärvårdens fastigheter, fastighetstekniska installationer, m.m. SKR har också framfört att det
är rimligt att programmet på sikt utökas för att även stödja kommunala omsorg.
Eftersom kommunerna är leverantörer av många av de resurser sjukhusen och vårdcentralerna är beroende av (t.ex. vatten, avlopp och
fjärrvärme) bör kommuner och regioner i högre grad än idag också
samplanera för att skapa robusta leveranser och en robust sjukvård.
I dagsläget saknas rättligt stöd för huvudmännen för dricksvattenproduktionen (kommunerna) att prioritera och styra dricksvattendistributionen till särskilda verksamheter. Detta är en fråga som rör fler
sektorer än hälso- och sjukvård, men är ändå av stor relevans för förmågan att leverera sjukvård under krig.
Både arbetet med den robusta sjukhusbyggnaden och den robusta
vårdcentralen utgår från att alla sjukhus och vårdcentraler inte behöver ha samma nivå av robusthet. Det är regionernas planering och
organisation för krisberedskap och civilt försvar som ligger till grund
50

Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem, s. 17, bilaga till
FM2016-16189:15 och SoS 11.1-30361/2017.
51
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020), Den robusta sjukhusbyggnaden, remissutgåva, s. 13.
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för vilken nivå av robusthet olika sjukhus och vårdcentraler ska ha i
kris och krig.
Programmet SSIK bör återinföras och ansvarig myndighet bör
bygga upp kompetens i frågan
Inom ramen för SSIK-programmet kunde regionerna tidigare söka
ekonomiskt stöd för robusthetshöjande åtgärder på sjukhusen. Genom SSIK delfinansierade staten via MSB regionernas investeringar
med 20 procent i bidrag för elförsörjning och 50 procent i bidrag för
värme- och vattenförsörjning. Stödet minskade i omfattning från
36 miljoner kronor år 2009 till två miljoner kronor år 2012. I nuläget
är inga medel avsatta för SSIK.
SKR har framfört att investeringsprogram är nödvändiga för att
skapa en ökad förmåga hos kommuner och regioner. Enligt SKR är
många av de investeringar som det civila försvaret kräver svåra att
motivera utifrån den fredstida verksamhetens behov och förutsätter
därför externt stöd för att förverkligas.52
Programmet omfattade utöver investeringsstödet möjligheter till
råd och vägledning. Det är där för viktigt att den myndighet som ansvara för programmet bygger upp den kompetens som krävs för att
utöva det stöd som så väl behövs. Just tillgången på kompetens har
framförts vara en bidragande orsak till svårigheterna att återstarta
programmet.
Utredningen bedömer att investeringsstöd genom SSIK är ett effektivt sätt att skapa incitament för regionerna att öka robustheten i
hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Försvarsmakten har tidigare framhållit att internationella erfarenheter har visat att satsningar
på robusta sjukhus är väl investerat när hälso- och sjukvården kan
klara effekterna av katastrofer och fortsätta att bedriva vård.53 Satsningar på robust infrastruktur ökar också hälso- och sjukvårdens förmåga att bedriva vård under andra samhällsstörningar i fredstid.
En viktig förutsättning för sådant investeringsstöd är att det är
utformat som en delfinansiering och följs upp. Skulle det förekomma investeringar som enbart är till nytta vid höjd beredskap och krig
kan det vara aktuellt att staten finansierar hela investeringen.
52

Länsstyrelserna och SKR (2020): Begäran om resursförstärkning till kommuner och regioner
för uppbyggnad av ett bättre civilt försvar (dnr 101-1534-2020).
53
Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem, s. 17.
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Satsningar på SSIK är en del i ett långsiktigt arbete eftersom det
tar tid från det att en region utformar en ansökan om stöd till dess
att arbetet är genomfört ute i verksamheterna. Mot bakgrund av att
flera regioner har planer på att bygga sjukhus eller i dagsläget har sådana pågående byggprojekt bedömer utredningen att det är angeläget
att programmet snarast återupprättas både avseende kompetens och
att medel till investeringsstödet.
MSB, som för närvarande har ansvaret för SSIK, har framfört att
myndigheten anser att Socialstyrelsen bör ansvara för inriktning,
stöd och statlig styrning inom hälso- och sjukvårdsområdet, och därmed även programmet SSIK. Utredningen gör ingen värdering av hos
vilken myndighet SSIK-programmet bör ligga, men vill framhålla
vikten av att programmet återupptas och att medel avsätts för sådant
investeringsstöd. Den myndighet som ska ansvara för SSIK behöver
också få medel för att bygga upp kompetens på detta område.
Ekonomiska konsekvenser
Ett stödsystem för robusthöjande åtgärder kan antas skapa incitament för regionerna att genomföra nödvändiga åtgärder enligt vad
som beskrivits ovan. Ett sådant stöd utgör i samhällsekonomisk mening en transferering i det ekonomiska systemet och innebär därmed
inga direkta kostnader för staten även om det har budgeteffekter.
Kostnaderna är i egentlig mening förknippade med regionernas avskrivningar och därmed beroende av den totala investeringens storlek. Eftersom det är regionens faktiska investeringskostnad som utgör den egentliga kostnaden, redovisas stödet som en kostnad för
regionerna i kapitel 10. En medelavskrivning på 25 år har använts.
Flera aktörer har påtalat behovet av att stödprogrammet återupptas
och utredningen delar denna uppfattning. SKR föreslår att programmet omfattar ett stöd om 200 miljoner kronor i slutet av försvarsbeslutsperioden.
Inledningsvis kommer det finnas ett behov av att bygga upp organisation och kompetens vid den myndighet som ska ansvara för programmet. Därefter kommer programmet behöva förvaltas, därmed
behöver förvaltningsanslagen vid myndigheten anpassas därefter. Utredningen bedömer att en löpande förvaltningskostnad om 4 miljo-
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ner kronor årligen är rimlig och att uppbyggnaden av programmet kan
genomföras inom ramen för denna kostnad.
Utredningen föreslår sedan att investeringsstödet återupprättas
och att stödet ökar från 25 miljoner 2022 till 200 miljoner 2025. Ett
sådant program som föreslås innebär att sakanslagen till den myndighet som ska ansvara för investeringsprogrammet behöver ökas i motsvarande omfattning.
5.5.3

Informations- och kommunikationsteknologi samt AI
behöver vara robust

Utredningens bedömning: Införandet av information- och kommunikationsteknologi och artificiell intelligens i vården måste ske
med beaktande av totalförsvarets krav på robusthet och redundans. Statliga myndigheter med expertis på området som MSB, och
den myndighet som får ansvaret för SSIK bör stödja regionerna i
detta arbete. Fokus bör ligga på vägledning för att skapa säkra och
robusta system. Kommuner och regioner behöver samtidigt ta höjd
för att under perioder kunna utföra de mest centrala uppgifterna
utan stöd av elektroniska system.
En stor förändring sedan 1990-talets beredskapsplanering är graden
av digitalisering. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och regeringen har beslutat om en särskild digitaliseringsstrategi med det
övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.54 Regeringen har också beslutat om en inriktning för arbetet med artificiell intelligens, i det följande förkortat
AI, som komplement till digitaliseringsstrategin.55 På hälso- och sjukvårdsområdet finns även en gemensam vision om e-hälsa mellan SKR
och Socialdepartementet.56 Visionen anger att Sverige år 2025 ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet. Redan på 1990-talet
54

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D).
Nationell inriktning för artificiell intelligens (N2018.14).
56
Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
55
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sågs den tekniska utvecklingen i hälso- och sjukvården som en utmaning i beredskapssammanhang. Erfarenheter av, och förslag till
åtgärder mot, it-haverier i vården har också varit föremål för en av
Socialstyrelsens Kamedo-rapporter.57
Vården är i dag till hög grad digitaliserad med många olika system
som kommunicerar med varandra. Modern medicinteknisk utrustning är mer eller mindre beroende av informations- och kommunikationsteknologi, i det följande förkortat IKT, och ständiga uppdateringar.
På läkemedelsområdet lanseras under 2020 den nationella läkemedelslistan58 vilket förenklat är en nationell tjänst för att möjliggöra
delning av förskrivnings- och expeditionsinformation mellan vård
och apotek. För att dela ut eller administrera läkemedel till inskrivna
patienter i sjukvården krävs tillgång till digitala vårdinformationssystem. Beställning av olika typer av förnödenheter och sjukvårdsmateriel sker i dag i princip helt genom olika former av elektroniska
system genom s.k. e-handel.
Nya digitala vårdgivare har tagit distansvården till en ny nivå. Listan över olika digitaliseringssatsningar kan göras lång och regionerna
avser att införa liknande tjänster som de privata vårdgivarna har.
En central del i vården är vårdinformationssystem (dvs. patientjournalen). Denna hanteras i dag nästan uteslutande i olika former
av elektroniska vårdinformationssystem. Ofta är det inte bara ett system utan kan bestå av flera olika systemberoende på verksamhetens
inriktning och art. Nationella lösningar som gemensamma journalsystem eller journaldatabaser saknas, även om arbeten pågår för att
harmonisera informationsstrukturen för att öka möjligheterna till
utbyte av information. Vägen dit är dock lång. Flertalet regioner har
börjat, eller står efter upphandling inför, att byta ut sina vårdinformationsmiljöer de närmaste åren. Implementeringsarbetet är omfattande och komplicerat.

57

Socialstyrelsen (2011): Kamedo-rapport 96: IT-haverier i vården – erfarenheter och förslag
till åtgärder från aktuella fall.
58
Prop. 2017/18:223.
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Artificiell intelligens är nästa steg
Nästa steg i hälso- och sjukvårdens digitalisering är troligen implementeringen av artificiell intelligens (AI). Regeringen beskriver i inriktningen för artificiell intelligens att det redan i dag finns exempel
på där AI kan bidra till att bättre identifiera sjukdomar och utveckla
nya läkemedel.59 Det är dock viktigt att beakta riskerna för manipulerade data, cybersäkerhet och integritet. AI-applikationer bör vara
etiska, säkra, pålitliga och transparenta.60 Regeringen framhåller att
etiska och säkerhetsmässiga överväganden måste vara en integrerad
del från det tidiga designarbetet i utvecklingen av AI-applikationer.
I detta arbete måste också risker ur ett krisberedskapsperspektiv hanteras. När AI tar över människans uppgifter minskar vår förmåga att
återta det som vi överlåtit till AI eftersom vi är otränade och oerfarna. Detta kan ha stor betydelse i kontinuitetsplaneringen och ställa
särskilda krav på utbildning och övning.
Förstahandsalternativet är inte att återgå till papper och penna
Teknik ger oss många möjligheter, men den inför också en hel del sårbarheter som vi måste hantera. För det mesta pågår ingen kris i samhället och riket befinner sig normalt inte i krig. Vården måste nyttja
de nya digitala möjligheter som finns för att arbeta effektivt och att
utveckla den medicinska kvaliteten. Det är dock viktigt att vården initialt i utvecklingen av tekniken säkrar riskerna ur ett beredskapsperspektiv. Precis som på AI-området framgår av regeringens strategi för
digitalisering vikten av att arbeta med integritets- och säkerhetsfrågor.61 Fokus bör därför ligga på att skapa säkra och robusta system,
men samtidigt ta höjd för att under perioder kunna utföra de mest
centrala uppgifterna utan stöd av elektroniska system.
Robust IKT handlar inte bara om fungerande informationssystem,
det handlar också till stor del om den information som finns i systemen. Uppgifter om patienters hälsa är känsliga personuppgifter som
behöver skyddas. Lika viktigt som att skydda informationen är att
säkerställa att den är korrekt. Eftersom uppgifter om patienterna ligger till grund för beslut om vård och behandling är informationssäkerhet grundläggande för verksamheten.
59
60
61

Nationell inriktning för artificiell intelligens (N2018.14), s. 4.
Nationell inriktning för artificiell intelligens (N2018.14), s. 5.
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D).
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Arbete med informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt robusta
och redundanta system behöver gå hand i hand och genomföras med
en bred ansats. Viktigast av allt är kanske ändå att säkerställa att varje
ny strategi eller nytt projekt beaktar de krav som finns utifrån totalförsvarets behov. För att kommuner och regioner ska kunna genomföra
de insatser som krävs behövs nationellt stöd i form av vägledningar
som tydligt pekar på vad som är skyddsvärt och vilka minimikrav
som ska gälla på hälso- och sjukvårdens område. Detta stärker även
informations- och driftsäkerheten i vardagen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för det nationella stöd avseende vägledningar och krav
som föreslås bör rymmas inom ramen för berörda expertmyndigheters befintliga åtaganden och genom de insatser som MSB beskriver
i ”Så skapar vi motståndskraft”62. Därutöver ingår robust IT, telefoni
och Rakel som en del i programmet SSIK. Förändrade kravprofiler
vid upphandling, inköp och implementering av olika it-system bedöms
medföra kostnaderna i kommuners och regioners olika verksamheter.
Sådana kostnader följer också av redan implementerad lagstiftning,
exempelvis lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Robusta system med en hög säkerhetsnivå
medför sannolikt också vinster i form av färre avbrott och lägre kostnader för hantering av säkerhetsrelaterade händelser. Ovan beskrivna
kostnader har dock inte kunnat uppskattas inom ramen för utredningens arbete. Sannolikt är kostnaderna för säkerställandet av robusta
it-system hög.

5.6

Vidmakthållande av befintliga skyddade lokaler

Utredningens bedömning: Den myndighet som får ansvaret för
programmet SSIK bör få ett särskilt uppdrag att tillsammans med
regionerna kartlägga befintliga skyddade lokaler för vårdverksamhet. Om underhållet av en lokal är eftersatt och lokalen har betydelse för totalförsvarets behov bör statligt stöd för att åtgärda detta
kunna utgå.
62

MSB (2020): Så skapar vi motståndskraft (dnr MSB 2020-02262), s. 29 ff.
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Det finns i dag ett fåtal skyddade civila sjukvårdsanläggningar. Vissa
av dessa är belägna i berg och används inte för sjukvård i ett normalläge, andra är en del i ordinarie verksamhet. Status på anläggningarna
varierar, åtminstone en anläggning är i riskzonen för rivning och kräver underhåll för att tas i drift för sjukvård. Med tanke på förhållandena vid krig kan det inte heller uteslutas att t.ex. Försvarsmakten
för sin vård kan ha nytta av skyddade vårdlokaler även om dessa inte
har underhållits fullt ut.
5.6.1

Försvarsberedningen anser att skyddade lokaler
ska bevaras

Försvarsberedningen anser att i den mån sjukhus förfogar över skyddade utrymmen och lokaler ska dessa vidmakthållas. Underhåll bör
genomföras för att möjliggöra nyttjande om det skulle krävas.
5.6.2

Befintliga skyddade lokaler är inte alltid
ändamålsenliga i dag

Det kan konstateras att befintliga skyddade utrymmen och lokaler
byggda på 1980- och 90-talet på sjukhus kan vara illa anpassade för
de behov vården har i vardagen. Sådana lokaler har en högre grad av
fortifikatoriskt skydd men också en mer robust infrastruktur som
kan vara av värde i krig. Kraven på fredstida lokaler förändras i takt
med att vårdverksamheterna växer och förändras. Många sjukhus står,
som beskrivits ovan, i närtid inför omfattande om-, till- eller nybyggnationer. För sjukhus som är centralt etablerade i städer är tillgången till exploaterbar mark begränsad och det kan därför finnas
goda skäl att vilja riva icke ändamålsenliga byggnader och lokaler för
att ge plats för moderna vårdverksamheter.
Det finns således skäl som, sedda för sig själva, starkt talar för att
det vore mindre lämpligt att låsa fast regionerna vid lokaler som
byggdes för 25 år sedan och som inte torde vara ändamålsenliga för
dagens fredstida behov. Väger man dessa skäl mot sådana totalförsvarsskäl som kan finnas för att behålla skyddade lokaler, kan det
dock inte uteslutas att det efter en samlad bedömning ändå framstår
som lämpligt att behålla en eller flera skyddade lokaler. Som konsta-
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terades i Socialstyrelsens rapport som sjukvårdens säkerhet i krig 63
är det mycket kostsamt att bygga skyddade lokaler med egen vatten-,
el- och avloppsförsörjning. Därmed kan det också anses vara ett resursslöseri att riva befintliga skyddade lokaler om det finns behov av
att använda dessa inom totalförsvarets ramar.
Befintliga skyddade lokaler för vård har såvitt känt tillkommit genom avtal mellan staten och vissa sjukhus/regioner. Av de underlag
som finns från byggnationen av en sådan anläggning framgår dels att
det var staten som bekostade merkostnaderna för det robusta bygget,
dels att staten också betalade en engångssumma till regionen för anläggningsunderhållet. Den aktuella engångssumman, en halv miljon
kronor i dåtidens penningvärde, framstår inte som väl avpassad för
det underhåll som krävts för att hålla lokalen i fullgott skick under
hela avtalstiden om 25 år.
Vid sidan av avtal möjliggör förfogandelagen (1978:262), när den
är tillämplig, förfogande över lokaler som krävs för att utföra vård.
Sådana lokaler tas i anspråk i det skick de är. Den tillgång till skyddade lokaler som kan uppnås genom avtal medger bl.a. större kontroll över lokalernas utformning och att det är möjligt att säkerställa
att de underhålls för att hålla önskvärt skick. Överlag bedöms avtal i
detta fall vara en lämpligare ordning för att skapa en säker tillgång
till skyddade lokaler för vård.
5.6.3

Föreslaget nytt statligt kontrollsystem

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet lämnade i maj 2019 betänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret
(SOU 2019:34) där det föreslås att det införs ett statligt kontrollsystem med möjlighet för staten att granska, villkora eller förbjuda
överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt
intresse för totalförsvaret. Syftet med det föreslagna kontrollsystemet är att förhindra att väsentliga totalförsvarstillgångar skingras
eller förstörs.
Kommittén föreslår också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas,
överlåtas eller upplåtas av en kommun eller en region efter medgivande från staten. Med en sådan skyddad anläggning avses en lednings63

Socialstyrelsen (1986): Sjukvårdens säkerhet i krig.
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plats eller annan anläggning som inrättats för befolkningens behov
av skydd och vård under höjd beredskap, vilken har försetts med
förstärkt fysiskt skydd och som staten har överlåtit till en kommun
eller en region eller som kommunen eller regionen inrättat med ekonomiskt bidrag från staten. Sådana anläggningar med förstärkt skydd
finns i flera olika utföranden, både berganläggningar och betonganläggningar, såväl under som ovan jord. Samtliga dessa anläggningar
kräver förberedelser för att kunna användas med sin fulla skyddsförmåga. I utredningen nämns att det hos vissa regioner finns sjukhus
med akutmottagningar som försetts med fortifikatoriskt skydd. Gemensamt för dessa anläggningar är att de inrättats helt eller delvis med
statlig finansiering. När den sammanhållna totalförsvarsplaneringen
nu återupptagits framstår dessa skyddade anläggningar återigen som
en potentiellt väsentlig tillgång. Kommittén framhåller också att ett
bergrum kan användas för annan verksamhet än det ursprungligen var
avsett för. De kan därför ses som en generell totalförsvarsresurs som
behöver tas till vara på bästa sätt.
Som exempel på en avveckling av en skyddad anläggning som skulle
kunna förkomma är när en ombyggnad eller utbyggnad sker av ett
sjukhus där en sådan anläggning finns. Ett sådant projekt skulle omfattas av det föreslagna kontrollsystemet.
Det föreslagna kontrollsystemet innebär för kommuners och regioners del att en tilltänkt överlåtelse, upplåtelse eller avveckling som
omfattas av den nya lagen ska föregås av ett obligatoriskt samrådsförfarande med en granskningsmyndighet. Enligt förslaget är det vissa
länsstyrelser som ska få i uppdrag att utföra sådan granskning för
statens räkning och länsstyrelserna ska inhämta synpunkter från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och andra berörda myndigheter. Kommittén föreslår därutöver bl.a. också en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och regioner att beakta totalförsvarets krav
i sin verksamhet.
5.6.4

Skyddade lokaler i regionerna behöver kartläggas

Utredningen bedömer att det för hälso- och sjukvårdens del är positivt om det införs någon form av kontrollsystem för att förhindra att
skyddade anläggningar överlåts, upplåts eller avvecklas utan att totalförsvarets behov har beaktats. Enligt den föreslagna nya lagen skulle
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bara sådana skyddade lokaler som har förstärkt fysiskt skydd eller
som har byggts med ekonomiskt bidrag från staten omfattas av samrådsplikten. Det finns därmed inget hinder mot att regionerna överlåter eller avvecklar andra lokaler, som t.ex. sjukhus, som inte har
inrättats med ekonomiskt bistånd från staten. Den av kommittén föreslagna generella bestämmelsen om att kommuner och regioner ska
beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet och den bestämmelse om
samrådsplikt för kommuner och regioner som föreslås i förordningen
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, skulle kunna medföra att det
ändå ska göras en bedömning av hur en överlåtelse av ett sjukhus till
andra aktörer påverkar totalförsvaret.
Fram till dess att det finns bestämmelser på plats som innebär att
staten kan granska, villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser
av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret,
anser utredningen att det kan finnas behov av att säkerställa att lokaler som är tänkta att omfattas av den föreslagna lagen inte avyttras.
För skyddade vårdlokaler som tillkommit genom avtal med staten
kan en tänkbar lösning vara att staten försöker få till stånd förlängningar av avtal eller nya avtal. Löptiden för sådana avtal får anpassas
så att de kan upphöra när ett statligt kontrollsystem är på plats. En
avtalslösning kräver att en lämplig statlig aktör får i uppdrag att söka
teckna sådana avtal. Det krävs också finansiering för detta.
I avvaktan på att ett kontrollsystem införs behöver det även göras
en kartläggning av vilka skyddade lokaler som finns för hälso- och
sjukvården i regionerna. Den myndighet som får ansvaret för programmet SSIK bör också få uppdraget att kartlägga sådana lokaler.
Syftet med kartläggningen skulle vara att nationellt och regionalt hos
länsstyrelser och regioner få kunskap om, var och i vilken omfattning
det finns skyddade utrymmen i regionerna där det kan bedrivas vård.
Om underhållet av en sådan skyddad lokal är eftersatt och lokalen
har betydelse för totalförsvarets behov bör statligt stöd för att åtgärda detta kunna utgå.
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Ekonomiska konsekvenser
Uppdraget att kartlägga skyddade lokaler bedöms kosta 1 miljon kronor. Upprustningskostnader för sådana lokaler som bedöms behöva
finnas kvar är i nuläget svåra att uppskatta. Finansiering av sådan upprustning skulle kunna vara en del av SSIK-programmet, men leder i
så fall till undanträngning av andra viktiga investeringar som behöver
ske i hälso- och sjukvården. Ett särskilt riktat stöd för dessa investeringar bör därför inrättas. Utredningen föreslår därför att 50 miljoner kronor reserveras för detta från 2022.
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Regionerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvara för
att det finns en ändamålsenlig organisation för att till och från vårdinrättning eller läkare transportera personer vars tillstånd kräver att
transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för
ändamålet.1 Sjuktransport är det sammanfattande begrepp som används för sådana transporter.2

6.1

Ambulanser och andra sjuktransporter

En ambulans är ett med medicinteknisk utrustning och hälso- och
sjukvårdspersonal specialutrustat transportmedel för sjuktransport
på väg, i vatten eller i luften.3 Med sjuktransporter avse i vardagligt
tal inom hälso- och sjukvården transporter som personellt och utrustningsmässigt är kvalitativt lägre utrustad än ambulanser. I det följande kommer dock begreppet sjuktransport att användas som en överordnad term som, om inget annat särskilt anges, omfattar alla former
av sjuktransporter.
Militärt brukar sjuktransporter från skadeplats, oberoende av transportmedel, delas in i två kategorier, MEDEVAC (engelsk förkortning
för Medical evacuation) och CASEVAC (engelsk förkortning för
Casualty evacuation). Skillnaden mellan dessa är nivån på den vård
som kan bedrivas. MEDEVAC innebär en kvalificerad medicinsk
resurs motsvarande en civil ambulans och beskrivs t.ex. utförligt i
NATO-standard4, medan CASEVAC innebär ett på förhand förberett eller för tillfället inrett fordon med en lägre grad av medicinsk
utrustning och kompetens. Tanken är att CASEVAC ska fungera dels
1

7 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Socialstyrelsen (Termbanken) anmärkning till termen sjuktransportorganisation, beslutat 2020.
3
Socialstyrelsen (Termbanken) anmärkning till termen ambulans, beslutad 2008.
4
Allied Joint Doctrine for Medical Evacuation, AJMedP-2 EDA V1.
2
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som ett komplement när MEDEVAC-resurserna inte längre räcker
till, dels för att avlasta MEDEVAC med sådana skadade som klarar
transport med en lägre vårdnivå.
Civila sjuktransporter brukar delas in i primära och sekundära transporter. Primära transporter är sådan som innebär att en person prehospitalt transporteras till en vårdinrättning. Sekundära transporter är
sådana som utförs mellan vårdinrättningar. Många gånger kan en sekundärtransport utföras med en lägre utrustnings- och kompetensnivå,
men inom den högspecialiserade vården sker ofta sekundärtransporter
av svårt sjuka patienter med intensivvårdsbehov. Sekundärtransporter kan i bland också kallas för omfördelnings- eller fjärrtransporter.

6.2

Försvarsberedningen konstaterar
att transporter försvåras i krig

Försvarsberedningen anser att det måste finnas rutiner och strukturer för ledning och samordning mellan Försvarsmakten och den
civila hälso- och sjukvården i höjd beredskap och krig. Försvarsberedningen anger att omfattande skador kan förväntas på transportinfrastrukturen under ett krig på svenskt territorium. I krig kommer
såväl mark-, luft- och sjötransporterna att begränsas vilket försvårar
sjuktransporterna. Stridshandlingar kommer också att försvåra sekundärtransporter, dvs. omflyttning av patienter mellan sjukhus. Avståndsproblematiken behöver beaktas. Vid ett omfattande skadeutfall t.ex.
i övre Norrland är det stora svårighet att genomföra omfattande sekundärtransporter till södra Sverige.
Försvarsberedningen konstaterar vidare att inom den katastrofmedicinska beredskapen i fred inleds omhändertagandet genom en
sjukvårdsinsats i skadeområdet (prehospital vård). I ett krig begränsas
möjligheterna till civila insatser i stridsområden. Även kvalificerade
militära sjukvårdsinsatser begränsas på grund av stridsaktiviteter och
hotbilden från fiendens vapensystem. Den militära sjukvården på
stridsfältsnivån måste därför enligt Försvarsberedningen koncentreras till livsuppehållande insatser för att möjliggöra vidare transport i
vårdkedjan till fältsjukhus eller civila sjukhus där mer avancerade ingrepp kan genomföras. Försvarsberedningen anför också att Försvarsmakten i dag har begränsade resurser att omhänderta ett stort antal
skadade i ett stridsområde, och konstaterar vidare att det kan ta upp
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till en vecka innan det militära och det civila försvarets resurser har
mobiliserats.5

6.3

Samordning av sjuktransporter

Utredningens bedömning: Det behöver skapas en tydlig samordningsfunktion för civila och militära sjuktransporter i höjd beredskap och krig. Denna ska klara av samordning av samtliga typer
av transportmedel. En utgångspunkt för uppbyggnad av funktionen är civila och militära beskrivningar av de befintliga sjuktransportorganisationerna. Regeringen bör därför säkerställa att sådana
beskrivningar tas fram i aktörernas fortsatta arbete efter försvarsbeslutet. Därefter bör Socialstyrelsen och Försvarsmakten gemensamt och i samverkan med regionerna ta fram en modell för samordnad sjuktransportledning i krig.
Krig är en stor utmaning för hela samhället. I krig kommer sjukvården
vara hårt ansatt. En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska
kunna ta hand om skadade prehospitalt och att frigöra vårdplatser på
sjukhus vid krig, är förmåga att i rätt tid transportera rätt skadad till
rätt vårdnivå med rätt transportmedel och rätt ambitionsnivå. Detta
kräver en väl fungerande sjuktransportorganisation och ledning.
Omlastning av kritiskt skadade patienter mellan olika aktörer
eller transportmedel medför att värdefull tid går förlorad i vårdkedjan och innebär medicinska risker. För att värna patientsäkerheten är
det därför önskvärt att i så stor omfattning som möjligt transportera
skadade utan omlastningar eller i vart fall med så få omlastningar som
möjligt. Detta innebär exempelvis att det är mindre lämpligt att bygga
på ett system där huvudregeln är att omlastning från militär till civil
transport sker vid övergång från stridsområdet. Om möjligt bör i stället en påbörjad transport av svårt skadade patienter fullföljas hela
vägen till nästa vårdnivå. Därmed blir även sjuktransportsystemet i
krig delvis ett integrerat civil-militärt system. De är utredningens bedömning att samordningen behöver utvecklas och övas.

5

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 189 ff.
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En larmmottagare, men flera ambulansdirigenter

SOS Alarm är i dag nationell larmmottagare och besvarar alla 112anrop, bedömer om det är ett akut ärende och om så är fallet, vilket
eller vilka hjälporgan som behövs. SOS Alarms uppgifter utförs därefter på uppdrag av berört hjälporgan utifrån de avtal som tecknats.
SOS Alarm utför sådan prioritering och dirigering åt flera regioner
genom lokala funktioner. Vissa regioner utför prioritering och/eller
ambulansdirigering i egen regi. Aktörerna som utför prioritering och
dirigeringen är därför organisatoriskt och geografiskt spridda.
Varje region kan som utgångspunkt bara larma ut regionens egna
ambulansresurser. För att få hjälp från angränsande region behöver
en särskild kontakt tas med den berörda regionen. Vissa regioner har
genom avtal skapat gränslös dirigering som möjliggör för ambulansdirigenter att larma ut närmaste resurs, oavsett vilken region den tillhör. Sådana avtal förekommer också i gränsområden mellan de berörda regionerna och aktörer i Norge och Finland.
Vissa regioner har tillgång till sjuktransport med helikopter bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal, medan andra regioner
inte har tillgång till någon helikopter alls. Alla regioner är medlemmar i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg som från år 2021
kommer att leda regionernas gemensamma flygplanstransporter.
Socialstyrelsen betonar i sin rapport Traumavård vid allvarlig händelse vikten av att personalen som värderar behovet av vård och resurser vid alarmeringsfunktionen har rätt kompetens.6 Tillgången till
medicinskt beslutstöd skiljer sig i dag mellan olika prioriterings- och
dirigeringsfunktioner. Detta medför att bedömningarna av vård- och
resursbehov riskerar att bli olika.
Systemet med flera ambulansdirigenter har också i vissa fall visat
sig ge upphov till samverkanssvårigheter och tidsförluster då ett flertal aktörer är delaktiga i samma händelse, exempelvis när den larmade
kopplas vidare. I större samhällsstörningar kan detta problem förvärras.
6.3.2

Parallella räddningstjänst- och sjukvårdsinsatser

Den statliga räddningstjänsten är reglerad genom lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor och omfattar sjö-, flyg- och fjällräddning. Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning medan Polismyndig6

Socialstyrelsen (2015), Traumavård vid allvarlig händelse, s. 43.
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heten ansvarar för fjällräddning och efterforskning av försvunna personer.
Sjö- och flygräddningscentralen (på engelska Joint Rescue Co-ordination Center, förkortad JRCC) vid Sjöfartsverket tar emot larm
samt leder och koordinerar insatser vid sjö- och flygräddning. Om
JRCC bedömer att det finns sjukvårdsbehov vid räddningsinsatsen
tar JRCC kontakt med SOS Alarm eller ambulansdirigeringen i berörd region.
JRCC finns i samma byggnad som Kustbevakningens nationella
ledningscentral och Försvarsmaktens sjöövervakningscentral vilket
skapar goda förutsättningar för samverkan och samordning till sjöss.
JRCC har även, som en av få aktörer, förmågan att enligt internationell standard, på frivillig basis, koordinera olika nationer och aktörers
luftburna resurser runt en olycksplats. Detta har bl.a. praktiserats vid
skogsbränderna sommaren 2018.
Sjöfartsverket har i dag räddningshelikoptrar i Göteborg, Kristianstad, Visby, Stockholm och Umeå. Helikoptrarna är dock inte bemannade med hälso- och sjukvårdspersonal. Sjöfartsverket gör i dag bedömningen att deras uppdrag behöver förtydligas för att de ska kunna
utföra sjuktransporter. Vid fjällräddning är det polisens räddningsledare som leder insatsen. Polisens helikoptrar är inte heller bemannade med hälso- och sjukvårdspersonal.
Regionernas skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvård och
att svara för sjuktransporter är enligt gällande rätt inte begränsad på
det viset att ansvaret upphör att gälla för det fall en skadad eller sjuk
befinner sig på en svåråtkomlig eller avsides plats. Av ekonomiska
skäl och eftersom det finns en statlig räddningstjänst är inte tanken
att varje region själv ska tillse att det går att utföra sjuktransporter i
alla lägen. I de fall det finns en annan statlig resurs är det inte rimligt
att regionerna också ska ha motsvarande resurs. Genom samverkan
mellan hälso- och sjukvården och den statliga räddningstjänsten ska
i stället två parallella insatser, en räddningsinsats och en sjukvårdsinsats
kunna genomföras samordnat och i samverkan. Det kan t.ex. innebära
att regionens sjukvårdspersonal medföljer en annan myndighets helikopter. För att detta ska vara möjligt avseende Sjöfartsverkets resurser behöver myndighetens uppdrag i det avseendet förtydligas. Det
finns också situationer då en region på egen hand behöver tas sig fram
på platser där en normal vägburen ambulans inte kommer fram. För
detta behöver det finnas regionala resurser.
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I ett nyligen avslutat projekt har samverkan vid sjukvårdsinsatser
i oländig miljö studerats. I projektrapporten konstateras att regionerna
i samband med sjukvårdsinsatser i oländig miljö involveras allt för
sällan eller för sent i tidsförloppet och att det finns stark förbättringspotential avseende samverkan mellan de involverade aktörerna.7
Det är inte bara statlig räddningstjänst som sker parallellt med sjukvårdsinsatser. Även sådan räddningstjänst som kommunerna ansvarar
för sker många gånger parallellt med en sjukvårdsinsats. I många fall
blir en insats gemensam med alla tre blåljusaktörerna, polisen, räddningstjänsten och sjukvården.
Gemensamt för alla de sjukvårdsinsatser som beskrivits ovan är
att de omfattar en del som avser sjuktransport. Om samverkan mellan
aktörerna brister redan i fred finns det skäl att tro att detta kommer
att bli än mer problematiskt under höjd beredskap och krig.
6.3.3

Förstärkningsresursen Svenska Nationella
Ambulansflyget (SNAM)

Svenska Nationella Ambulansflyget, i det följande förkortat SNAM,
är en icke-kommersiell förstärkningsresurs som kan användas för
transporter både nationellt och internationellt vid händelser med
många sjuka eller skadade personer. Konceptet bygger på att ett civilt
trafikflygplan byggs om till ett avancerat ambulansflygplan med bl.a.
sex intensivvårdsplatser. Personalen kommer från det civila flygbolaget och från en region. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i det följande förkortad MSB, har till uppgift att upprätthålla en beredskap för att besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget.8 För sådana insatser gäller särskilda villkor som framgår av instruktionen. Insatser
med SNAM leds av MSB från en ledningscentral där även representanter från vårdansvariga och flygbolaget finns närvarande.
Behovet av SNAM och dess roll i totalförsvaret bör utvärderas.
Utredningen avser att i slutbetänkandet närmare belysa detta.

7

SamSAR (2020), Aktörsgemensamma insatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband med sjö-, flyg- och fjällräddning.
8
14 a § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Sjuktransportresurser i Försvarsmakten

Försvarsmakten, vars sjuktransportresurser egentligen endast arbetar
skarpt i händelse av en insats, nationellt eller internationellt, larmar
och leder sina egna resurser.
Försvarsmakten ska enligt den så kallade stödförordningen vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer utföra transporter med helikopter
på begäran av sjukvårdshuvudman genom flygräddningscentralen.9
Denna möjlighet har vad utredningen erfarit hittills nyttjats ytterst
sällan.
Ökade möjligheter för Försvarsmakten att i fred stödja det civila
med sjuktransporter med olika transportmedel, i luften, till sjöss och
på marken, skulle kunna innebära ett mervärde genom att samverkansytan mellan Försvarsmakten och den civila hälso- och sjukvården ökar
redan i fred. Försvarsmakten förfogar även över hjul- och bandgående
sjuktransportfordon närmare civil ambulansstandard (MEDEVAC)
och som kan ta sig fram i terrängen. Eftersom Försvarsmakten i fred
i princip helt saknar anställd medicinsk personal för skarpa prehospitala uppgifter bör övervägas om sådana transportmedel vid allvarliga händelser i fredstid kan bemannas med militära förare och civil
sjukvårdspersonal. En sådan samverkansordning kan vara förmågehöjande även för höjd beredskap och krig.
6.3.5

Det saknas en samlad bild över tillgängliga resurser

Ingen aktör i Sverige har en samlad bild av de samlade sjuktransportresurserna. Ambulansresurser dirigeras av eller på uppdrag av regionerna. Kommunala räddningstjänsters resurser kan dirigeras av räddningstjänstens egna ledningsfunktioner, ensamt eller i samverkan,
eller av någon annan aktör enligt avtal. Sjöfartsverkets och Polismyndighetens räddningsresurser och Försvarsmaktens sjukvårdsresurser
dirigeras av respektive myndighet oavsett om de är en del i en civil sjukvårdsinsats eller ej.
I Finland finns ett nationellt it-system för bl.a. sjuktransportledning. Anslutningen till it-systemet är obligatorisk vilket ger nationell
överblick. Ett sådant system saknas i Sverige i dag. Ett annat exempel
som visar på möjligheterna att skapa en nationell överblick, åtmin9

3 § förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.
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stone över ett delområde, är den norska Stiftelsen Norsk Luftambulans och deras dotterbolag som driver Norges alla tolv läkarhelikoptrar på uppdrag av norska staten. I Sverige hanteras helikopterfrågan
i huvudsak inom respektive region eller myndighet. Regionernas helikoptrar har inte samma kapacitet och är inte heller enhetligt utrustade med vare sig personal eller utrustning. Detta gör att det kan vara
svårt att veta vilken nivå av resurs som larmas ut.
Det fanns i början av 2000-talet långtgående planer på att i Sverige
utveckla och införa ett nationellt system för ledning av akuta sjukvårdsinsatser genom systemet ”IS SWEDE”. Systemet skulle vara fullt
implementerat i samtliga regioner år 2005. Regeringen beskrev i propositionen Samhällets säkerhet och beredskap att systemet förbättrat
regionernas ledningsförmåga och det skulle omfatta sjukvårdens disponibla kapacitet, sjuktransportdirigering och hänvisning av drabbade
till sjukvårdsinrättningar.10 Avsikten med systemet var också att det
skulle innefatta samtliga ledningsnivåer inom en region med möjlighet att samverka med andra regioner samt övergripande samordning
mellan regioner på nationell nivå.
Kort efter denna proposition beslutade Socialstyrelsen att avveckla
systemet. Resterna av systemet finns i dag i systemet Paratus som ägs
av en privat aktör och är implementerat i ett fåtal regioner. Någon
nationell samordning genom IS SWEDE uppstod aldrig.
6.3.6

Det finns vinster med ökad samordning

Det finns i dag brister i samordningen av sjuktransporter i fredstid,
både mellan regioner och mellan den som utför ambulansdirigering
och andra aktörer, bl.a. statlig räddningstjänst.11,12 I krig tillkommer
även militära transportresurser och därmed även behovet av att samordna sig med dessa.
Det finns behov av att kunna använda rätt transportmedel och
rätt medicinsk nivå på sjuktransportresurs till rätt ändamål. T.ex. kan
man inte förvänta sig att ambulanser i krig räcker till för att även
sköta omfördelningstransporter. Tillgången till helikopter- eller flyg10

Prop. 2001/02:158 s. 77.
Statens haverikommission, Slutrapport RO 2018:01, Singelolycka med buss i beställningstrafik
söder om Sveg, den 2 april 2017, Diarienummer O-02.
12
SamSAR (2020), Aktörsgemensamma insatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband med sjö-, flyg- och fjällräddning.
11
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planstransporter kommer att påverkas av bl.a. möjligheterna att kunna
flyga säkert i eget luftrum. Försvarsmaktens förmåga att, enligt stödförordningen, stödja det civila samhället med livräddande helikoptertransporter kommer i krig vara i princip obefintlig eftersom resurserna
kommer prioriteras till andra uppgifter. Det är inte heller säkert att
den närmaste ambulansen finns i egen region.
För att kunna föreslå hur en nationell eller i vilket fall högre regional samordning av sjuktransporterna i krig skulle kunna ske behöver
ytterligare utredningsarbete genomföras. Det står redan nu klart att
respektive aktör, regionalt och nationellt, behöver kartlägga och beskriva sin sjuktransportorganisation för att kunna föra en vidare dialog. I detta arbete bör det även ingå att kartlägga omfattningen och
användningen av medicinska beslutsstöd.
Försvarsmakten behöver för sin del tydligt beskriva hur man tänkt
lösa uppgiften på stridsfältet, t.ex. på motsvarande sätt som gjordes
i de sjukvårdsreglementen som fann i början av 2000-talet.13,14 Försvarsmakten har till skillnad från övriga aktörer som bedriver sjuktransportverksamhet också en särskild förmåga och kunskap om vägnätets farbarhet i ett operationsområde.
Socialstyrelsen påbörjar under år 2020, inom ramen för processen
med högspecialiserad vård, en analys av bl.a. akuta nationella transporter. Det underlag som tas fram i det arbetet skulle också kunna vara
värdefullt för det fortsatta arbetet med att kartlägga befintliga transportförmågor i regionerna.
Med ovan nämnda beskrivningar som underlag kan aktörerna inom sektorn söka finna lösningar för samordningen. Ett sådant arbete
behöver involvera både regioner och kommuner samt statliga myndigheter såsom Försvarsmakten, Polismyndigheten, Sjöfartsverket.
Utredningen bedömer att detta arbete är centralt för den fortsatta
planeringen av civilt försvar. En bättre samordnad sjuktransportorganisation för krigets behov fyller även viktig en funktion i fred
vid masskadesituationer eller om sjukhus behöver evakueras.

13

Försvarsmakten (2000): SjvR FM 2:A Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten, Hälso- och sjukvård inom bataljon och jägarförband. Arméförband.
14
Försvarsmakten (2000): SjvR FM 3 Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten, Hälso- och sjuktransportledning inom brigad (motsv).
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att det är rimligt att under försvarsbeslutsperioden avsätta totalt 10 miljoner kronor för regionernas arbete med
att kartlägga sjuktransportresurser. Motsvarande kostnader för Försvarsmakten och Sjöfartsverket uppskattas till en (1) miljon kronor
vardera. Socialstyrelsen och Försvarsmaktens arbete med utveckling
av en samordningsfunktion bör genomföras efter kartläggningen, i
slutet av försvarsbeslutsperioden och beräknas totalt kosta 20 miljoner kronor.

6.4

Förstärkningsresurs för sekundärtransporter
i kris och krig

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att i
samverkan med regionerna och Försvarsmakten ta fram förslag
till hur en modern nationell förstärkningsorganisation för sjuktransporter vid fredstida kriser och krig kan utformas.
För att möjliggöra kvalificerad vård inom rätt tid för svårt skadade i
krig behöver de som är mindre skadade eller färdigbehandlade på en
viss vårdnivå så snart det medicinska tillståndet så medger kontinuerligt föras till andra, permanenta eller tillfälliga, vårdenheter längre
bort från skadeområdet. För detta krävs s.k. sekundära sjuktransportresurser, omfördelnings- eller fjärrtransporter.
Ambulanser som ingår i den ordinarie civila organisationen kommer med stor sannolikhet i krig vara hårt belastade med transporter
från skadeplats till olika vårdinrättningar. Till detta kommer att hjärtinfarkter och andra akuta tillstånd som kräver ambulanstransporter
i vardagen inte upphör vid kriser och krig.
Som komplement till ambulanser finns i regionerna i normalläget
andra och enklare former av sjuktransporter för liggande och/eller
sittande patienter. Dessa kan vara organiserade på olika sätt, i egen regi
eller genom kontraktering med olika aktörer, t.ex. privata taxi- eller
bussbolag. Hur stor förmåga avseende sådana enklare transporter som
finns i regionerna är inte kartlagt och det är inte heller analyserat utifrån ett potentiellt masskade- eller krigsscenario.
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Kartläggning och utveckling av sjuktransportresurser är en viktig
del i planeringsarbetet med civilt försvar utifrån nationellt framtagna
planeringsanvisningar. Mot ovanstående bakgrund kan utredningen
identifiera ett sannolikt behov av en utökad transportförmåga och
organisation för s.k. sekundär-, omfördelnings- eller fjärrtransporter.
För detta krävs förmåga att prioritera rätt och att leda och styra
transportorganisationen så att rätt resurs används till rätt transport.
För en sådan organisation krävs också tillgång till enklare sjuktransportfordon som inreds med särskilt framtagen utrustning. Detta kan
eventuellt lösas inom regionerna genom omställning och nyttjande
av de fordon som finns inom kollektivtrafiken. För krigets behov kan
fordon tas ut i förväg och krigsplaceras. Ett sådant system fanns tidigare genom den s.k. sjukvårdsenhet-8615 som byggde på i förväg uttagna civila fordon, lagerhållen sjukvårdsinredning för eftermontering och krigsplacerad personal.
Det är utredningens bedömning att en modern motsvarighet till
sjukvårdsenhet-86 behöver tillskapas, dock med betydligt kortad mobiliseringstid än sjukvårdsenhet-86. En sådan förstärkningsresurs kan,
beroende på hur den organiseras med fordon och personal, även komma till användning vid andra masskadesituationer, naturkatastrofer
eller då sjukhus eller särskilda boenden behöver evakueras. Socialstyrelsen bör därför snarast få i uppdrag att i samverkan med regionerna och Försvarsmakten ta fram ett förslag på hur en sådan bemannad transportorganisation kan utformas.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att ett uppdrag enligt ovanstående är omfattande och att totalt sex (6) miljoner kronor behöver avsättas för uppdraget under en treårsperiod. I uppdraget bör även ingå att precisera
kostnaderna för en framtida organisation.
Utifrån försvarsbeslutet 1987 kan konstateras att uppbyggnaden
av 130 transportenheter beräknades kosta 12,9 miljoner kronor för
perioden 1986/1987–1990/1991.16 I 1992 års försvarsbeslut angavs att
utbyggnaden skulle fullföljas till en årlig kostnad av 12 miljoner kronor.17 Organisation och uppbyggnad av transportenheter bör påbörjas
15
16
17

Räddningsverket: Sjukvårdsenhet-86, studiehäfte.
Prop. 1986/87:95 bilaga 4, s. 30.
Prop. 1991/92:102, kapitel 5, s. 265.
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under försvarsbeslutsperioden och slutföras under 2026–2030. Kostnaden för detta bedöms under försvarsbeslutsperioden 2020–2025
uppgå till 36 miljoner kronor i dagens penningvärde. För perioden
2026–2030 bedöms kostnaden till 18 miljoner kronor årligen.
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Personalförsörjning i kris och krig

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Bristen på utbildad personal är en begränsande faktor för hälso- och sjukvården
redan i fredstid. Tillgången till utbildad personal kommer att bli en
stor utmaning för hälso- och sjukvården vid fredstida kriser och krig.
Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Av planerna ska bl.a. framgå vilken
personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen.1
Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda
åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska
kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.2
För att kunna planera personalförsörjningen i enlighet med ovanstående regelverk behöver kommuner och regioner tillgång till olika
verktyg. Två av dessa är de planeringsförutsättningar och den målsättning som beskrivs i kapitel 3 och 4. Ett annat viktigt verktyg är ett
tydligt regelverk anpassat efter dagens förutsättningar för hur personal kan tas i anspråk.

7.1

Försvarsberedningen anser att personaltillgången
behöver säkerställas för olika lägen

Försvarsberedningen anser att personaltillgången inom sjukvården
samt ambulanssjukvården måste säkerställas för olika beredskapslägen.
Sjukvårdspersonal, även i privat verksamhet, och ambulanssjukvårdare bör uttas och placeras med stöd av lagen om totalförsvarsplikt
för att stärka sjukvårdsberedskapen i landet. Det handlar om att krigs1

4 och 5 §§ förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
2
7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
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placera personer i deras ordinarie befattningar, men det kan också innebära att personer som till vardags arbetar med t.ex. veterinärmedicin,
tandvård eller inom företagshälsovård krigsplaceras inom andra delar
av vården. Även pensionerad sjukvårdspersonal kan komma i fråga.
Uttagen personal ska ges utbildning och övas.
Försvarsberedningen anser vidare att frivilliga försvarsorganisationer som Röda Korset kan spela en viktig roll inom sjukvården i kris
och krig, bl.a. när det gäller att tillhandahålla grundläggande omhändertagande och första hjälpen.3 Detta behandlas ytterligare i avsnitt 9.3.

7.2

Hälso- och sjukvårdens behov av personal
i kris och krig

En förutsättning för att kunna bedriva hälso- och sjukvård är att det
finns personal som kan utföra vård och de stödprocesser till vilka det
finns kritiska beroenden. Bemanningen i hälso- och sjukvården är
ansträngd redan i fred. Det ankommer inte på denna utredning att
lösa de utmaningar som finns för den fredstida bemanningen, men
utredningen kan konstatera att det utgångsläge som föreligger i fred
är basen även för verksamheten i kris och krig.
Bemanningen inom hälso- och sjukvården i kris, höjd beredskap
och krig kommer till största del utgöras av personal som arbetar i verksamheten i ett normalläge, men den kommer att behöva förstärkas
med ytterligare personal. Vissa verksamheter som över huvud taget
inte finns i fred kommer kanske behöva upprättas i krig, exempelvis
organisation för längre omfördelningstransporter. Personal kommer
också behöva arbeta på platser eller i verksamheter som de kanske
inte normalt arbetar på eller i. Viss verksamhet kommer bedrivas i
mindre omfattning. Personal i sådan verksamhet kan därmed behöva
utföra andra arbetsuppgifter.
Viss personal kan i höjd beredskap och krig ha uppgifter inom
Försvarsmakten och vara krigsplacerade där. Andra kan via olika frivilliga försvarsorganisationer och genom avtal vara ianspråktagna i
olika för totalförsvaret viktiga verksamheter. Många medarbetare i
vården arbetspendlar. Det är inte ovanligt att personal i alla kategorier är bosatta långt från sin arbetsplats och därmed är beroende av
privata, kommunala eller regionala transporter. I händelse av vissa kri3

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 194.
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ser, höjd beredskap eller krig är det inte orimligt att anta att arbetspendling med bil, buss eller tåg kan vara kraftigt påverkad. Dessa personer kan därmed behöva ianspråktas inom sjukvården på sin hemort
i stället för på den fredstida arbetsplatsen. Pensionerad personal och
personal under utbildning utgör ytterligare två viktiga exempel på
resurser som är viktiga att kunna ianspråkta i krigsorganisationen.
Ett första steg för att säkerställa personalförsörjningen är att kartlägga vilka personalbehov och förutsättningar som finns kopplat till
uppgift och krigsorganisation. En sådan kartläggning behöver ske på
individnivå och utgå ifrån olika arbetsuppgifter och personalkategorier. Kommuner och regioners kartläggning av personalbehov kan inte
stanna vid enbart den egna verksamheten. Även de privata aktörer som
kommuner och regioner har kritiska beroenden till, som t.ex. andra
vårdgivare, aktörer som bedriver ambulanssjukvård, tvätteri eller
restaurangverksamhet, behöver kartläggas och personalförsörjningen
klarläggas. Av ovanstående framgår tydligt att det finns behov av
olika verktyg för att säkerställa personalförsörjningen och bemanna
organisationen vid kriser och krig.
Det är viktigt för de olika aktörerna att veta vilken av den ordinarie personalen de förfogar över, att personal kan placeras i andra
verksamheter eller ges andra uppgifter i den egna organisationen, att
personal kan tas i anspråk hos den vårdaktör där det är mest lämpligt
och att pensionerad personal och personer under utbildning kan
ianspråktas. Det bör särskilt framhållas att sjukvården är beroende
av kvalificerad personal med flerårig utbildning och mångårig erfarenhet. Därutöver finns behov av att kunna resursförstärka även inom
områden som inte kräver sådan omfattande utbildning.
Kommuners och regioners arbete med krigsorganisation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i det följande förkortad MSB, och Sveriges Kommuner och Regioner, i det följande förkortat SKR, har träffat överenskommelser avseende kommunernas
och regionernas arbete med civilt försvar för perioden 2018–2020.4,5
4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting,
Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018–2020,
Dnr SKL 18/02653, MSB 2018-05682.
5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting,
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, Dnr SKL 2018/01807,
MSB 2018-05681.
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Krigsorganisation och krigsplacering av personal är en av tre prioriterade uppgifter under denna period i båda överenskommelserna.
För regionernas del ska arbetet med framtagandet av krigsorganisation och krigsplacering av personal vara påbörjat, men behöver inte
vara avslutat vid utgången av år 2020. Kommunerna ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under
höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar. Som
stöd i arbetet har MSB under år 2019 tagit fram vägledningar till kommuner och regioner för krigsorganisation och krigsplacering.6,7 Vägledningen tar sin utgångspunkt i den ordinarie personalens placering
och lämnar en hel del frågor obesvarade kopplat till de ovan redovisade behov som sjukvården har. Stora delar av detta kan kopplas till ett
komplicerat och otydligt regelverk som till vissa delar inte är utformat för dagens samhälle. I nedanstående avsnitt beskrivs regelverket
för krigsplacering och de utmaningar det medför för personalförsörjning inom hälso- och sjukvården i krig.
7.2.1

Allmänt om krigsorganisation och krigsplacering

Grunden för tjänstgöring i totalförsvaret regleras i lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt. Kortfattat kan man säga att det finns tre grunder för tjänstgöring; civilplikt, värnplikt och allmän tjänsteplikt. För
kommuners och regioners vidkommande är det den allmänna tjänsteplikten och civilplikten som är relevanta. Civilplikten är för närvarande vilande.
Vissa utgångspunkter för personalförsörjning i krig
Regeringen har tidigare uttryckt att planeringen av totalförsvaret likväl som samhällets krisberedskap bör innehålla ett utvecklat frivilligperspektiv.8 Försvarsberedningen skriver att det är centralt att det skapas
ett sammanhållet personalsystem i totalförsvaret vilande på frivillig6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019), Rätt person på rätt plats – regioner, Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering.
7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019), Rätt person på rätt plats – kommuner,
Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering.
8
Prop. 2014/15:109.
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het och plikt, samt betonar att personalförsörjningen så långt möjligt
ska bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.9 Försvarsberedningen föreslår att totalförsvarsplikten i det civila försvaret ska
inkludera allmän tjänsteplikt under höjd beredskap samt repetitionsutbildning och, om det krävs, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring med civilplikt. Efter att de totala behoven av pliktpersonal identifierats anser Försvarsberedningen att även grundutbildning längre
än 60 dagar med civilplikt kan bli aktuellt.10
7.2.2

Totalförsvarsplikten

Totalförsvarsplikt gäller för svenska medborgare och för andra som
är bosatta i Sverige från 16 till 70 års ålder. Totalförsvarspliktiga kan
fullgöra sin tjänstgöring genom värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.11
Värnplikt ska fullgöras hos Försvarsmakten12 och berör därmed
bara det militära försvaret.
Civilplikt ska fullgöras i de verksamheter inom totalförsvaret som
regeringen föreskriver. Regeringen har i förordning bl.a. angett att
civilplikt får fullgöras både i civil och militär hälso- och sjukvård.13
Civilplikten syftar till att förstärka vissa verksamheter i höjd beredskap genom att tillföra personer från andra verksamheter, i huvudsak
personer som kan placeras efter att de genomfört en kortare grundutbildning. Civilplikten är i dag vilande även om många aktörer tar upp
att den borde aktiveras. Försvarsberedningen anser att regeringen snarast bör fatta beslut för att aktivera civilplikt utom vad avser grundutbildning.14 Försvarsberedningen anser att behovet av grundutbildning med civilplikt behöver utredas.15
Krigsplacering av värnpliktig och civilpliktig personal genomförs
utifrån lagen om totalförsvarsplikt.16 Civilpliktig personal kan skrivas
9

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 123.
A.a.
1 kap. 2 och 3 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
12
1 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
13
1 kap. 6 § lagen om totalförsvarsplikt och 2 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt samt bilagan till samma förordning.
14
Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 124.
15
A.a.
16
3 kap. 12–15 a §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
10
11

125

Personalförsörjning i kris och krig

SOU 2020:23

in och krigsplaceras med eller utan grundutbildning.17 Regeringen
beskriver i förarbetena till lagen om totalförsvarsplikt att det saknas
anledning att grundutbilda en enskild i de fall utbildningsbehov uppenbart saknas.18
Beslut om krigsplacering enligt ovan fattas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, i det följande kallad Rekryteringsmyndigheten,
efter framställan från t.ex. en statlig myndighet, en kommun eller en
region.19 Sådana beslut bör inte förväxlas med kommuners och regioners ianspråktaganden (”krigsplacering”) av anställda för sin krigsorganisation utifrån förordningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (FEH)20. Detta bygger i stället på personens ordinarie anställning och att regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt.
Vid höjd beredskap får regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt om det behövs för att verksamhet som är av särskild vikt för
totalförsvarets ska kunna upprätthållas. Alla totalförsvarspliktiga, förutom värnpliktiga och civilpliktiga, kan tas i anspråk med allmän
tjänsteplikt. Beslut att fullgöra allmän tjänsteplikt får inte heller omfatta den som är krigsplacerad enligt vad som beskrivits ovan. Den
allmänna tjänsteplikten kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (f.n. Arbetsförmedlingen) som beslutar hos vilka arbetsgivare eller uppdragsgivare som allmän tjänsteplikt ska fullgöras samt
vilka arbetstagare och uppdragstagare som ska omfattas av allmän
tjänsteplikt. Den allmänna tjänsteplikten fullgörs genom att den som
är totalförsvarspliktig kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller utför arbete som anvisas av Arbetsförmedlingen.21 När
det gäller anvisning av personal från Arbetsförmedlingen är detta ett
verktyg som inte är avsett att användas i ett planeringsskede, utan är
tänkt att användas för dem som står till arbetsmarknadens förfogande, vars ordinarie arbetsgivare inte kan bereda arbete eller t.ex. inte
kan fortsätta sina studier pga. stängning av universitet eller gymnasieutbildning. Det är inte tänkt att Arbetsförmedlingen ska använda
17

3 kap. 13–14 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
Prop. 1994/95:6, s. 120.
3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
20
4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
21
6 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 6 kap. förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
18
19

126

SOU 2020:23

Personalförsörjning i kris och krig

den allmänna tjänsteplikten för att rent allmänt sett prioritera om på
arbetsmarknaden.
Arbetsskyldigheten med allmän tjänsteplikt utgår, utöver vad som
ovan sagts om Arbetsförmedlingen, från respektive medarbetares
anställningsavtal eller avtal om frivillig tjänstgöring. Den allmänna
tjänsteplikten syftar alltså till att i första hand säkerställa att ordinarie personal finns kvar på sina arbetsplatser vid höjd beredskap, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör men även att kunna förstärka med personal ur frivilliga organisationer. Vid höjd beredskap
kan arbetsskyldigheten utökas i samband med att den arbetsrättsliga
beredskapslagen (1987:1262) och kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd aktualiseras. Det ger bl.a. utökade möjligheter att inom
ramen för ett anställningsavtal tillfälligt omplacera medarbetare.22

Den reservation av nyckelpersonal som är möjlig utifrån den allmänna tjänsteplikten kallas ofta för
”krigsplacering” men ska inte förväxlas med den krigsplacering som sker av värn- och civilpliktig
personal.

22

MSB (2019), Rätt person på rätt plats – regioner, Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, s. 21.
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Civilplikt eller allmän tjänsteplikt?
Utredningen kan konstatera att det råder en del oklarheter kring
användandet av den allmänna tjänsteplikten eller civilplikten. Nedan
redogörs för vad som angavs i förarbeten till lagen om totalförsvarsplikt när den infördes. I förarbetena till lagen om totalförsvarsplikt23
beskrivs relationen mellan civilplikten och den allmänna tjänsteplikten på följande sätt:
Enligt regeringen är det dock inte avsikten att bestämmelserna om tjänstgöring med civilplikt i första hand skall reglera förhållandena för den
personal som redan är anställd i den aktuella verksamheten. Den ”krigsplacering” som sker av personal och som är en följd av en myndighets eller
en annan arbetsgivares ansvar för verksamheten i krig är således inte
tänkt att regleras av lagen. För en person som inte är krigsplacerad i det
militära eller det civila försvaret med stöd av den lag som nu föreslås och
som därför kan kvarbli i sin anställning får lagens bestämmelser således
betydelse endast så till vida att personen till följd av reglerna om allmän
tjänsteplikt inte får lämna sin anställning under höjd beredskap.

Därmed står det klart att grundtanken är att de som ska kvarstå i en
anställning även i höjd beredskap ska göra detta genom allmän tjänsteplikt. Regeringen skriver vidare:
Först om det visar sig att den personal som finns tillgänglig för arbetsgivaren inte räcker för att upprätthålla verksamhet kan det komma i
fråga att med civilplikt skriva in personal för tjänstgöring. Till verket skall
också kunna anmälas att en viss arbetstagare innehar en sådan nyckelposition att arbetstagaren i första hand bör tas i anspråk för den verksamheten. En sådan person ska då inte skrivas in med värnplikt eller civilplikt för någon annan verksamhet.

Av ovanstående kan utläsas att civilplikten kan vara ett alternativ för
att stärka upp en organisation med personal om den ordinarie personalen och frivilliga inte räcker till, något som kan vara aktuellt för
hälso- och sjukvården. Även Försvarsberedningen framhåller att genom att skriva in lämplig personal för civilplikt efter s.k. annan utredning än mönstring kan det civila försvarets krigsorganisation bemannas med personal som har rätt kompetens utan krav på genomförd
grundutbildning. Det gäller även personal som inte har sin dagliga
gärning i den berörda verksamheten.24 I utredningen som föregick den
23
24

Prop. 1994/95:6, s. 118 f.
Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 125.

128

SOU 2020:23

Personalförsörjning i kris och krig

angivna propositionen25 omnämns t.ex. den förstärkningsresurs som
planerades för omlastning och förstärkningstransporter (sjukvårdsenhet-86) eller förstärkning av sjukhusen som möjliga att bemanna
genom civilplikt. Av det ovanstående framgår också ett alternativ till
krigsplacering, en anmälan, för att kunna säkerställa tillgången på nyckelpersonal i för samhället viktiga verksamheter. Regeringen skriver
vidare:
I den mån något anställningsförhållande inte föreligger mellan det organ
som har bemanningsansvaret och den som detta organ önskar ta i anspråk för övning och annan utbildning kan inskrivning för civilplikt
komma ifråga. Detta kan också komma ifråga i de fall där den tjänstgöring som skall äga rum inte omfattas av anställningens innehåll enligt
avtalet med arbetsgivaren och arbetstagaren. Genom inskrivningen för
civilplikt blir den totalförsvarspliktige skyldig att fullgöra t.ex. repetitionsutbildning i form av övningar av olika slag. Genom inskrivning för
civilplikt kan också säkerställas att nyckelpersonal såsom, anställda med
i detta avseende otillräckliga anställningsavtal, sådana som varit anställda
eller andra, inte tas i anspråk för andra ändamål, t.ex. med värnplikt inom
det militära försvaret.

Verksamheter som har behov av att säkerställa nyckelkompetens kan
alltså, av vad som framgår av propositionen om totalförsvarsplikt,
hos Rekryteringsmyndigheten reservera sådan personal.26 Sådan ”krigsplacering”, eller snarare reservering, som inte grundar sig i civilplikt
eller värnplikt innebär inte några skyldigheter för den enskilde i fredstid. Sådan registrering utgör inte heller ett formellt beslut om krigsplacering enligt lagen om totalförsvarsplikt utan är ett beslut från
arbetsgivaren. Tjänstgöringsplikten aktualiseras först vid höjd beredskap och när regeringen beslutar om allmän tjänsteplikt. Eventuell utbildning och övning i fredstid genomförs som en del i den ordinarie
anställningen. Det är på det ovan beskrivna sättet som regeringen då
tänkte sig att huvudsakligen reglera bl.a. tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i krig.
Av förarbetena kan dock ändå utläsas att civilplikten var tänkt att
kunna utgöra ett verktyg för att tillgodose vissa behov som inte kan
tillgodoses genom anställda eller avtalade frivilliga resurser med stöd
av den allmänna tjänsteplikten. Detta gäller då främst personal för
olika former av förstärkningsresurser, i det fall det inte finns något
anställningsförhållande eller att ett anställningsförhållande upphört.
25
26

Totalförsvarsplikt (SOU 1992:139), s. 238.
Prop. 1994/95:6.
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Den upphävda lagen om tjänsteplikt för hälsooch sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
Före år 1994 omfattades bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal av den
numera upphävda lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. Lagen innebar att ett trettiotal personalkategorier som i fred var, eller hade varit, verksamma
inom hälso- och sjukvården och veterinärverksamheten hade tjänsteplikt när landet var i krig.
Plikten gällde alla mellan 16 och 70 år som var bosatta eller stadigvarande vistades i landet. Den som omfattades av tjänsteplikten var
skyldig att under högst 60 dagar medverka i utbildning och övning
för tjänstgöringen under beredskap och i krig. Socialstyrelsen ansvarade för att registrera, fördela och krigsplacera den tjänstepliktiga
personalen. Lagen upphävdes i samband med att den nuvarande lagen
om totalförsvarsplikt infördes. Det var regeringens bedömning att
de berörda personalkategorierna, liksom andra arbetstagare, till och
med 70 års ålder skulle omfattas av totalförsvarsplikten. Den stora
skillnaden som regeringen såg i detta avseende var att det inte längre,
för den personalen som berördes av lagen, fanns någon i lag uttryckt
särskild skyldighet att delta i utbildning och övning. Regeringen anförde att utbildning och övning i stället skulle ske inom ramen för
anställningen och i de fall en anställning saknades kunde detta lösas
genom inskrivning för civilplikt.
7.2.3

Privata aktörer är skyldiga att medverka
i totalförsvarsplaneringen

Eftersom en betydande del av verksamheterna inom hälso- och sjukvården i både kommuner och regioner bedrivs av privata aktörer, kommer kommunernas och regionernas krigsorganisationer i många fall
behöva involvera verksamheter som bedrivs av privata aktörer. Kommuner och regioner behöver därför säkerställa att även sådan verksamhet, om den är viktig för krigsorganisationen, kan upprätthållas
i krig. Det kan även vara så att personal vid privata akutsjukhus eller
sjukhus som normalt bedriver planerad vård behöver användas som
förstärkningsresurser i regionernas krigsorganisationer.
Enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska
vid höjd beredskap de enskilda organisationer och företag som enligt
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överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin
verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att
de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.27
Enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen är
näringsidkare skyldiga att delta i totalförsvarsplaneringen genom att
lämna uppgifter eller medverka på annat sätt.28 De myndigheter som
har rätt att begära upplysningar eller begära medverkan av privata
aktörer enligt lagen är, av intresse för hälso- och sjukvårdens del,
bl.a. Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Försvarsmakten.
MSB arbetar under år 2020 med att ta fram riktlinjer om vilka företag som kan krigsplacera sin personal samt en vägledning om företagsplanläggning som riktar sig till myndigheter. Denna vägledning
syftar till att bidra till en samlad bedömning av den förmåga och de
förutsättningar som finns hos ett visst företag att faktiskt kunna leverera en vara eller tjänst under höjd beredskap. Vägledningen ska också
bidra till att identifiera de beredskapsåtgärder som krävs för att företaget ska kunna leverera varan eller tjänsten under höjd beredskap
och krig.
7.2.4

Överenskommelse om personalförsörjning i kris

I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar.
Efter dessa händelser har SKR, arbetsgivareorganisationen Sobona
och fackliga organisationer tagit fram det så kallade Krislägesavtalet.
Detta undertecknades i juni 2019 och är ett nationellt avtal för krissituationer. Samtliga 26 fackliga organisationer har undertecknat avtalet.
Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller
arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Detta är ett viktigt instrument för att
kunna hantera de svåra situationer som kan uppstå i fred då de vid höjd
27

7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
1 § lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl.
att delta i totalförsvarsplaneringen.
28
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beredskap särskilda förutsättningarna för personalförsörjning inte
gäller.
Det nya krislägesavtalet berör bl.a. räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur och vård- och omsorgspersonal.
Med krisläge menas exempelvis svåra olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller andra hot.
7.2.5

Förutsättningarna för personalförsörjning till civilt
försvar behöver klargöras

Utredningens bedömning: Utredningen delar MSB:s bedömning
att regelverken kring personalförsörjning för det civila försvaret
behöver ses över. Det behöver bl.a. tydliggöras på vilka sätt kommuner och regioner kan involvera privata aktörer i sina krigsorganisationer samt hur kommuner och regioner kan förstärka sina
organisationer med personal från privata arbetsgivare, frivilliga
försvarsorganisationer, utbildad personal som inte har anställning
och de som är under utbildning.
Hälso- och sjukvården har som inledningsvis beskrivits i avsnitt 7.2
ett stort behov av att trygga tillgången på personal i krig. Det handlar
både om anställda, privata aktörers personal, pensionerade medarbetare, personer under utbildning och legitimerad vårdpersonal som
arbetar i administrativa funktioner vid andra myndigheter och organisationer. Det handlar också om att kunna flytta personal mellan
olika verksamheter och mellan aktörer samt att kunna förstärka organisationen med stödpersonal. I de efterföljande avsnitten har utredningen redovisat de verktyg som för närvarande finns tillgängliga för
arbetet.
Det står klart att grunden för personalförsörjningen i kommuners
och regioners egen verksamhet är anställningsavtalet och den allmänna
tjänsteplikten. Det framgår också att det är möjligt att avtala med
personer ur frivilliga försvarsorganisationer som då också omfattas av
allmän tjänsteplikt. För fredstida kriser finns krislägesavtalet. Hälsooch sjukvården är dock i höjd beredskap och krig även beroende av
andra resurser, som inte har en anställning eller som är anställda av
andra arbetsgivare. Kvalificerad vårdpersonal finns inte i någon större
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omfattning att tillgå via de frivilliga försvarsorganisationerna genom
avtal.
Sådan personal behöver kunna ianspråktas på ett annat sätt. Som
inledningsvis beskrevs kan det också vara aktuellt att ianspråkta personal i en annan region än där de har sin anställning. Därmed behövs
ett regelverk som stödjer detta.
Civilplikt skulle ge sjukvården ökade möjligheter
Vid införandet av lagen om totalförsvarsplikt gjordes, som redan
beskrivits i avsnitt 7.2.1, uttalanden i förarbetena som talar för att
det finns vissa möjligheter att utnyttja civilplikten, när den är aktiverad, för att förstärka en organisation och för att placera personal
som saknar anställningsförhållande. Som Försvarsberedningen konstaterat skulle civilplikten kunna användas för att bemanna krigsorganisationer med personal som har rätt kompetens utan krav på genomförd grundutbildning.29 Civilplikten skulle enligt utredningens
bedömning kunna vara ett sätt för regioner och kommuner att bemanna krigsorganisationer med personal som till vardags är anställda
i andra verksamheter, där de inte är krigsplacerade. Civilplikten skapar
också förutsättningar för utbildning och övning av krigsplacerad personal när sådan tjänstgöring inte omfattas av anställningens innehåll
enligt avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Genom inskrivningen för civilplikt blir den totalförsvarspliktige skyldig att fullgöra
t.ex. repetitionsutbildning i form av övningar av olika slag. Genom
inskrivning för civilplikt kan också säkerställas att nyckelpersonal såsom anställda med i detta avseende otillräckliga anställningsavtal,
sådana som varit anställda eller andra, inte tas i anspråk för andra ändamål.
Därutöver skulle civilplikten kunna användas för att förstärka
hälso- och sjukvården med ytterligare personal för enklare uppgifter.
Försvarsberedningen lyfter fram att det kan finnas behov av civilpliktsutbildningar för att stärka förmågan under höjd beredskap, och
att ett viktigt sådant område är sjukvårdsutbildning.30
29

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 125. Utredningen vill förtydliga att här
avses då sådan grundutbildning som är specifik för civilplikten. För utbildad hälso- och sjukvårdspersonal skulle sådan grundutbildning inte behöva genomföras eftersom personalen redan
har relevant utbildning inom detta område.
30
Försvarsberedningen, Motståndskraft, s. 128.
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Det är inte tydligt hur privata aktörer kan involveras
i krigsorganisationen
Enligt vad utredningen erfar finns det också vissa oklarheter kring i
vilken utsträckning som regelverken stödjer att privata aktörer kan
krigsplacera sin personal. Utredningen kan konstatera att offentligfinansierad hälso- och sjukvård i betydande delar, såväl vad gäller vård
som olika stödprocesser, utförs av privata aktörer. Det är därför nödvändigt att kommuner och regioner kan involvera de privata aktörerna
redan från början i totalförsvarsplaneringen. Det är inte effektivt att
alla kommuner och regioner på egen hand ska lösa frågan om hur de
ska avtala med privata aktörer om medverkan i totalförsvaret, hur de
ska dra nytta av pensionerad totalförsvarspliktig personal eller studenter samt hur de på bästa sätt kan placera personer där de bäst gör nytta.
MSB har som beskrivits ovan tagit fram vägledningar för arbetet
med krigsorganisation och krigsplacering för både kommuner och
regioner. I dessa ges ingen närmare vägledning kring hur kommuner
och regioner ska hantera privata verksamheter när de skapar sina krigsorganisationer. MSB hänvisar i stället till att kommuner och regioner
i ett första läge får identifiera i vilka delar av krigsorganisationen som
man behöver externt stöd.
Regelverket för personalförsörjning till det civila försvaret
behöver förtydligas
MSB har konstaterat att personalförsörjning av civilt försvar är en
stor utmaning. MSB lämnade därför i november 2019 en skrivelse till
regeringen med en hemställan om att personalförsörjningen av det
civila försvaret bör utredas. MSB bedömer att civilplikt sannolikt behöver finnas med som en komponent för att personalförsörja det civila
försvaret, men att det inte bör ses som en förstahandslösning. Anställda och frivilliga ska användas så långt som möjligt. Dock bedömer MSB att det finns områden där detta sannolikt inte kommer att
räcka.31
31

MSB, Så skapar vi motståndskraft – Skrivelse med underlag inför försvarsbeslutsperioden 2021–2025.
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Försvarsberedningen har på flera sätt tydliggjort behovet att hälsooch sjukvården i olika delar uttar och krigsplacerar sin personal. Beredningen påtalar också behovet av att placera personer i andra roller
eller verksamheter än vad de normalt har eller verkar i. Utredningen
delar dessa slutsatser. Utredningen konstaterar dock att det inte är
möjligt att krigsplacera personal med stöd av lagen om totalförsvarsplikt i andra fall än om personen är värn- eller civilpliktig. Som en
planeringsåtgärd kan dock anställda registreras hos Rekryteringsmyndigheten för kommande allmän tjänsteplikt. Denna typ av ”krigsplacering” sker formellt sett inte med stöd av lagen om totalförsvarsplikt, men det kallas ibland ändå ”krigsplacering”.
Utredningen delar den uppfattning som både regeringen och Försvarsberedningen har gett uttryck för, att frivillighet är en viktig grund
i personalförsörjningen. Utredningen framhåller dock precis som Försvarsberedningen att det behövs ett system som vilar både på plikt
och frivillighet för att säkerställa den personalförsörjning för totalförsvaret som krävs. Det finns därför behov av olika verktyg för att
säkerställa personalförsörjningen och bemanna organisationer vid
kriser och krig. Det är dock inte helt klart att nuvarande reglering innebär lösningar för alla de utmaningar som idag finns för kommuner
och regioner att ianspråkta personer för hälso- och sjukvårdens behov inför och vid ett krigstillstånd. Den lagstiftning om särskild tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal som gällde fram till år 1994 var
mer omfattande än dagens regelverk och medgav inför krig ett till
synes effektivare verktyg för hälso- och sjukvårdens personalförsörjningsbehov.
Utredningen kan inte bedöma huruvida nuvarande reglering innebär utmaningar även för andra sektorer, men håller det för sannolikt
att förekomsten av privata aktörer och behovet av att säkra kvalificerad personal medför utmaningar för flera sektorer i samhället. Totalförsvarsplaneringen berör hela samhället och det är därför viktigt att
det regelverk som styr totalförsvarsplikt och näringsidkares skyldigheter att medverka i totalförsvaret är tydligt. I det pågående arbetet
på nationell nivå kring personalförsörjningen inom totalförsvaret
har det framkommit att regelverket på detta område är komplicerat
och otydligt. Regelverket är i vissa delar inte utformat för dagens samhälle och behöver därför ses över, vilket både MSB och Försvarsberedningen framfört. Utredningen anser att det är angeläget att en sådan
översyn genomförs. Vid en sådan översyn måste det stora inslaget av
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privata aktörer, och kommuners och regioners behov av att omfördela och nyttja personal anställd i andra organisationer, beaktas.

7.3

Tillgång till uppgifter om utbildad hälsooch sjukvårdspersonal

Utredningens bedömning: Vid en sådan översyn av personalförsörjningen till det civila försvaret som föreslås i avsnitt 7.2 bör
det övervägas om det finns behov av att återuppta arbetet med ett
centralt register över hälso- och sjukvårdspersonal för personalförsörjning i krig. Ett sådant register skulle syfta till att skapa förutsättningar för bemanning av kommuners och regioners krigsorganisationer. Behovet av ett register bör analyseras utifrån
förutsättningarna för kommuner och regioner att krigsplacera eller
på annat sätt ianspråkta hälso- och sjukvårdspersonal som inte till
vardags är anställda i kommunen respektive regionen.
Försvarsberedningen föreslår att Rekryteringsmyndigheten ska vara
ansvarig för att det finns aktuella register över krigsplacerad personal
och personal som planeras ianspråktas för allmän tjänsteplikt vid höjd
beredskap. Försvarsberedningen anser att det är centralt att det skapas ett sammanhållet personalsystem i totalförsvaret vilande på frivillighet och plikt.32
För att kommuner och regioner ska kunna planera och utforma
sina krigsorganisationer på bästa sätt behöver de få kunskap om vilka
vårdverksamheter och andra ändamålsenliga lokaler som finns i kommunen och regionen. De behöver också få kännedom om vilken hälsooch sjukvårdsutbildad personal som bor i kommunen eller regionen
men som arbetar för privata vårdföretag eller andra arbetsgivare till
vardags.
Uppgifter som redan finns hos kommuner och regioner
Kommunerna och regionerna har genom hälso- och sjukvårdslagen
ansvar för att tillhandahålla hälso- och sjukvård inom sitt geografiska
område, så även i krig. Både kommuner och regioner löser i normal32

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 124.
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läget sjukvårdsuppdraget genom att bedriva egen verksamhet med anställd personal, genom avtal med privata aktörer och genom att hyra
in personal. I regionerna förekommer därutöver även utomlänsvård.
Kommuner och regioner har bara tillgång till uppgifter om sin egen
personal och möjligen den hyrpersonal som är kontrakterad för tillfället. De har inte tillgång till uppgifter om sjukvårdskompetens hos
övriga personalresurser som finns i privat verksamhet och hos personal som är anställd i administrativa funktioner i regionen, kommunen eller på myndigheter osv. inom länet. Historiskt var situationen
mindre komplex, med färre privata aktörer och utan hyrpersonal.
Uppgifter som finns i register hos statliga myndigheter
Det finns vissa uppgifter om vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag i register som förs av statliga myndigheter. Dessa
register redovisas nedan.
Uppgifter i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen ansvarar för ett register över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal, förkortat HOSP. Registret innehåller information
om personer som har sökt och erhållit svensk legitimation för yrken
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det finns för närvarande 22 legitimationsyrken som registreras i förteckningen.
Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. Registret regleras genom förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Uppgifter i registret får behandlas för de ändamål som anges i 4 och
5 §§ i nämnda förordning. Offentliga vårdgivare får enligt 7 a § i förordningen ha direktåtkomst till vissa uppgifter i registret. Kommuner
och regioner får dock inte ha direktåtkomst till uppgifter om vilken
hälso- och sjukvårdspersonal som finns folkbokförd i t.ex. kommunen eller regionen. Uppgift om folkbokföring är relevant när kommuner och regioner ska planera sin krigsorganisation. Det torde dock
inte vara förenligt med registerändamålen att lämna ut uppgifter för
krigsorganisations behov.
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Uppgifter i vårdgivarregistret
Inspektionen för vård och omsorg, i det följande förkortad IVO,
ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller information om verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvård. Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO och även
förändringar, flytt eller nedläggningar ska anmälas. Syftet med registret är att IVO ska ha kännedom om de verksamheter som myndigheten har tillsynsansvar för. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
får registret användas för tillsyn och forskning samt framställning av
statistik. Registret kan därmed inte användas av kommuner och regioner som ett verktyg för totalförsvarsplaneringen eftersom de inte
har rätt att få ut uppgifter om vilka vårdverksamheter som bedrivs i
kommunen eller regionen.
Uppgifter som finns hos Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten har ett centralt informationssystem för
registrering av personal inom totalförsvaret, Pliktverkets informationssystem, i följande förkortat PLIS. PLIS innehåller uppgifter om
totalförsvarspliktigas mönstring och tjänstgöring inom totalförsvaret
samt om krigsplacering. I PLIS finns också uppgifter om det civila
försvarets krigsorganisation och om hemvärnet. I dagsläget är de
arbetsgivare som skapar krigsorganisationer och bemannar dessa
med sina anställda, för att ianspråkta dem vid allmän tjänsteplikt,
inte skyldiga att anmäla detta till Rekryteringsmyndigheten. Detta
kan leda till att totalförsvarspliktiga i dessa organisationer kan se ut
att vara disponibla trots att de inte är det. Det kan t.ex. innebära att
en ambulanssjukvårdare kan vara ianspråktagen av sin ordinarie arbetsgivare men samtidigt ingå i hemvärnet och därmed krigsplacerats i
den rollen.
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Register som stöd för krigsplacering av hälsooch sjukvårdspersonal
Dagens säkerhetspolitiska situation och den återupptagna planeringen av totalförsvaret innebär att det finns behov av att kunna använda tillgänglig personal på ett för samhället effektivt sätt. Redan i ett
normalläge råder brist på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Det är därför särskilt viktigt att förberedelserna för krig medför att
all hälso- och sjukvårdspersonal som finns att tillgå kan användas i
händelse av krig och att utbildad hälso- och sjukvårdspersonal krigsplaceras där de gör bäst nytta i totalförsvaret.
INTEGER-registret
Socialstyrelsen fick år 1988 i uppdrag av regeringen att upprätta ett
särskilt register över hälso- och sjukvårdspersonal (INTEGER).33
Registret var ett personalförsörjningsregister för krig och innehöll
uppgifter om flera olika yrkeskategorier relevanta för hälso- och sjukvården.34 Det var sjukvårdshuvudmännen som försåg Socialstyrelsen
med grunduppgifter som anställningsform och kompetens. Socialstyrelsen kompletterade sedan registret med uppgifter om folkbokföring, utbildning, legitimation och disponibilitet (dvs. om personen
var ianspråktagen för försvarsändamål eller inte).
Enligt regeringsbeslut år 1996 skulle Socialstyrelsen fortsätta att
ansvara för att det fanns register över hälso- och sjukvårdspersonal i
krig men myndigheten skulle om möjligt träffa överenskommelse med
det dåvarande Pliktverket, i dag Rekryteringsmyndigheten, om driften av registret.35 Så skedde också och registret överfördes till PLIS.36
I registret registrerades, utöver sjukvårdshuvudmännens personal,
även bl.a. privat anställd hälso- och sjukvårdspersonal och de som inte
längre arbetar i hälso- och sjukvården som en personalresurs för den
region där de var bosatta i syfte att de inte skulle tas i anspråk för
annan plikttjänstgöring.37

33

Uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra ett register för hälso- och sjukvårdspersonal i krig
(S 5421/87).
34
Pliktutredningen (SOU 1997:101), s. 50–51.
35
Register för hälso- och sjukvårdspersonal i krig (S 95/5368/S).
36
Pliktutredningen (SOU 1997:101), s. 51.
37
Socialstyrelsen: register över hälso- och sjukvårdspersonal i krig (Integer) (Dnr 05-1668/2009).
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År 2009 hemställde Socialstyrelsen att regeringen skulle upphäva
beslutet om förandet av det ovan nämnda registret över hälso- och
sjukvårdspersonalen i krig. Socialstyrelsen hade som skäl för sin hemställan angivit flera skäl bl.a. att det säkerhetspolitiska läget ändrats,
att civilförsvaret avvecklats, att Försvarsmaktens behov av personal
minskat och att regionerna hade ansvar för hälso- och sjukvården
även i höjd beredskap. Remissinstanserna delade Socialstyrelsens slutsats, registret behövdes inte längre. Regeringens beslut innebar att
registret över hälso- och sjukvårdspersonal i krig inte längre skulle
föras.38 Regeringen anförde dock i beslutet att det regelverk om uppgiftsskyldighet i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som registret vilade på skulle kvarstå för en eventuell framtida återuppbyggnad.
Pliktverkets bedömning år 2009 var att en återuppbyggnad av registret skulle ta 2–3 år.39
Behovet av ett register för kommuner och regioners
krigsorganisationer bör ses över
Även om kommunerna och regionerna har ett ansvar att bedriva sjukvård och planera sin verksamhet inför höjd beredskap saknar de i dag
en samlad bild av vilken personal som finns tillgänglig inom länet.
Genom HOSP-registret kan kommuner och regioner få uppgifter om
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, men inte se vilka av dessa
som bor i närområdet.
Avsikten när INTEGER lades ner år 2009 var, som ovan redovisats,
att uppgiftsskyldigheterna i lag skulle kvarstå så att en framtida återuppbyggnad av registret skulle vara möjlig. Den lagstiftning som registret byggde på, i huvudsak lagen om totalförsvarsplikt och lagen om
behandling av personuppgifter för totalförsvarspliktiga finns kvar.
Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga kommer från och med den 1 maj 2020 att ersättas av totalförsvarsdatalagen.40
Redan i dag finns en skyldighet för Socialstyrelsen, kommuner,
regioner och enskilda vårdgivare att lämna uppgifter om hälso- och
sjukvårdspersonal till Rekryteringsmyndigheten. Enligt 3 kap. 8 § för38

Upphävande av beslut om att föra register över hälso- och sjukvårdspersonal i krig
(S 2009/4363/FS).
39
Socialstyrelsen: register över hälso- och sjukvårdspersonal i krig (Integer) (Dnr 05-1668/ 2009).
40
Prop. 2019/20:51, Rskr. 2019/20:180.
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ordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska Socialstyrelsen på
begäran av Rekryteringsmyndigheten lämna uppgift om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer. Enligt 3 kap. 14 § ska kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet på begäran av Rekryteringsmyndigheten lämna de uppgifter om anställd
hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete.
En betydande del av hälso- och sjukvården utförs av privata vårdgivare. Bemanningsföretag tillhandahåller personal till flera delar av
vården. Det finns också många med hälso- och sjukvårdsutbildning
som inte arbetar inom vården till vardags.
Kommuner och regioner har behov av att skapa en överblick över
vilken personal som finns att tillgå inom vården i händelse av krig.
Behovet avser inte bara legitimerad personal, utan även icke-legitimerad sjukvårdspersonal och pensionerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen bedömer att det i samband med en översyn av
regelverket för personalförsörjningen till det civila försvaret bör övervägas om det finns behov av att skapa ett register över hälso- och sjukvårdspersonal som kan användas för att kommuner och regioner ska
kunna skapa nödvändiga krigsorganisationer. Behovet av ett sådant
register bör analyseras utifrån förutsättningarna för kommuner och
regioner att krigsplacera eller på annat sätt ta i anspråk hälso- och
sjukvårdspersonal som inte till vardags är anställda i kommunen respektive regionen.

7.4

Resursförstärkning genom frivilliga
försvarsorganisationer

Utredningens bedömning: De frivilliga försvarsorganisationerna
utgör en viktig förstärkningsresurs för hälso- och sjukvården i
krig. Kommuner och regioner bör därför överväga att teckna avtal
med frivilliga försvarsorganisationer om att utföra lämpliga uppgifter för att stödja hälso- och sjukvården inom totalförsvaret.
Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig del inom totalförsvarets personalförsörjning. I lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
och i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet finns
de rättsliga ramarna för organisationernas verksamhet. Totalförsvars141
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plikten kan fullgöras bl.a. genom allmän tjänsteplikt, som omfattar
dem som avtalat om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret. Regeringen lyfter i Försvarspolitiska inriktningspropositionen för åren
2016–2020 fram att formerna för att ta del av frivilligheten bör förbättras och att centrala myndigheter, kommuner och regioner i högre
grad bör eftersträva samverkan med berörda frivilligorganisationer.41
De frivilliga försvarsorganisationerna är 18 ideella organisationer
som är särskilt utpekade av regeringen för en specifik roll inom såväl
det civila som det militära försvaret. De får uppdragsmedel och organisationsstöd för att kunna fullgöra denna roll. Uppdragen fördelas
av MSB för det civila försvaret och av Försvarsmakten för det militära
försvaret. Det är offentliga aktörers behov av bl.a. personalförstärkning som är utgångspunkten för uppdragen. Organisationerna rekryterar lämpliga personer, skräddarsyr utbildningar samt kan öva och
vidareutbilda dessa personer.
Försvarsberedningen bedömer att de frivilliga
försvarsorganisationerna har en viktig uppgift i hälsooch sjukvården under höjd beredskap och krig
Försvarsberedningen anser att de frivilliga försvarsorganisationerna
har en särskild möjlighet och roll att spela för att höja den samlade förmågan i totalförsvaret under den kommande försvarsbeslutsperioden.
De är organiserade och har strukturer för att planera, styra och leda
frivilliga och har dessutom kompetens att förmedla information, utbilda, genomföra övningar samt att nå ungdomar. Försvarsberedningen
anser därför att de frivilla försvarsorganisationerna har en viktig roll
att spela i den framtida personalförsörjningen i totalförsvaret. Försvarsberedningen bedömer att det i den kommande försvarsbeslutsperioden behövs resursförstärkningar och styrningar och att fokus
ska ligga på de frivilla försvarsorganisationernas kärnverksamhet,
dvs. information, utbildning och övning samt bemanning av krigsorganisationerna i det militära och civila försvaret. Försvarsberedningen
bedömer också att det kommer att finnas viktiga uppgifter för de frivilliga försvarsorganisationerna inom bl.a. försörjningsberedskap,
hälso- och sjukvård och omsorg under höjd beredskap och krig. Försvarsberedningen anser vidare att frivilliga försvarsorganisationer som
41

Prop. 2014/15:109.
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Röda Korset kan spela en viktig roll inom sjukvården i kris och krig,
bl.a. när det gäller att tillhandahålla grundläggande omhändertagande
och första hjälpen.42
Frivilliga kan utgöra en viktig resursförstärkning för sjukvården
I planeringen av krigsorganisationerna bör både kommuner och regioner överväga behovet av att teckna avtal med frivilliga försvarsorganisationer om att utföra vissa angivna uppgifter inom totalförsvaret.
Försvarsberedningen lyfter särskilt fram Röda Korset när det gäller
sjukvården i kris och krig, bl.a. när det gäller att tillhandahålla grundläggande omhändertagande och första hjälpen.
Det är viktigt att kommuner och regioner i arbetet med att skapa
krigsorganisationer och i sin planering inför fredstida kriser identifierar vilka roller och funktioner de olika frivilliga organisationerna kan
utföra. Det kan t.ex. var att stärka ledningsfunktioner med stabs- och
sambandspersonal, transportorganisationerna med bilförare eller personal för att hjälpa till med att ordna de stora patientflöden som kan
uppstå. En annan viktig uppgift kan vara att hjälpa till att rekrytera
blodgivare. Det ska dock kommas ihåg att de frivilliga försvarsorganisationerna inte är lösningen på vårdens behov av kvalificerad vårdpersonal, men genom att använd de frivilliga resurserna rätt kan den
ordinarie vårdpersonalen fokusera på att utföra kärnverksamheten.
Historiskt har Socialstyrelsen haft en tydlig roll kopplat till de frivilliga försvarsorganisationerna. Socialstyrelsen ansvarade för funktionen hälso- och sjukvård och fördelade uppdragsmedel inom civilt
försvar inom sitt ansvarsområde.43 Uppdrag gavs bl.a. till Frivilliga
Radioorganisationen för att utbilda sambandspersonal, till Svenska
Röda Korset för att utbilda så kallade civilsamariter samt till Bilkåren44 för att utbilda ambulansförare.
Svenska Röda Korset har i dag uppdragsverksamhet som finansieras av MSB inom hjärt-lungräddning och första hjälpen samt krisstöd (se även avsnitt 9.3). Flera andra av de frivilliga försvarsorgani42

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 132–134, 194.
Anslag B6 från Socialdepartementet via Socialstyrelsen. Därutöver fördelades medel från anslag
B3 från Försvarsdepartementet till andra sakområden och andra frivilliga försvarsorganisationer
via Statens Räddningsverk och Arbetsmarknadsstyrelsen.
44
Organisationen hette på den tiden Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR).
43
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sationerna bedriver i dag utbildningsverksamhet inom en rad områden. Det gäller exempelvis transporter på väg men också via båt eller
flygplan, samt förmåga att hantera farliga ämnen (CBRNE).45
Inom hälso- och sjukvårdsområdet är det dock inte ovanligt att
personal som arbetar inom sjukvården till vardags också har uppdrag
inom frivilliga försvarsorganisationer. Det är därför särskilt viktigt att
i sådana sammanhang säkerställa att inte samma person ingår i regionens eller kommunens krigsorganisation både som anställd och genom en frivillig försvarsorganisation. Det är därför viktigt att sådan
personal krigsplaceras för att Rekryteringsmyndigheten ska kunna
göra en disponibilitetskontroll. Det behöver också göras en kontroll
av yrkeslegitimation där sådan krävs för personer som ingår i frivilliga försvarsorganisationer utifrån sin sjukvårdskompetens.
MSB har framfört att myndigheten i arbetet med personalförsörjning och planering för civilt försvar särskilt kommer att se över och
beakta frågan om kommunernas och regionernas samverkan med de
frivilliga försvarsorganisationerna och deras utbildade medlemmar.46
I det arbetet är det viktigt att säkerställa att regleringen för personalförstärkning är ändamålsenlig.

45

CBRN-förbundet finns inom Försvarsutbildarna.
MSB:s rapport ”Översyn av de frivilliga försvarsorganisationernas roll i totalförsvaret
Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2020” (2020).
46
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Förnödenhetsförsörjning

8.1

Försvarsberedningen konstaterar att försörjningen
är avgörande för att skydda civilbefolkningen

Försvarsberedningen konstaterar att säkerställandet av nödvändig försörjning av bl.a. läkemedel är avgörande för att skydda civilbefolkningen och för att upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret
vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris och i krig.1 Beredningen anser
att Sverige behöver bygga upp en försörjningsberedskap för totalförsvarets behov. Varor och tjänster som är nödvändiga för befolkningens överlevnad och för att samhället ska fungera på en grundläggande
nivå behöver prioriteras. På nationell nivå behöver det utarbetas och
fastställas generella prioriteringsgrunder för olika verksamheter på
grund av den knapphet i resurser som kommer att råda under krigsförhållanden. Metoder för prioritering och även ransonering behöver
tas fram.
Försvarsberedningen anser vidare att det under en allvarlig säkerhetspolitisk kris krävs lagerhållning, i statlig eller privat regi, för att
kunna förse civilbefolkningen och Försvarsmakten med nödvändiga
varor och förnödenheter. Beredningen belyser också betydelsen av att
kunna distribuera varor. Vidare framhålls att enskildas förmåga också
utgör en del av samhällets totala förmåga att motstå eller lindra försörjningsstörningar. Givet de omständigheter som råder i kris och krig
föreslås enskilda ha beredskap för att klara en vecka utan stöd från
det offentliga. Försvarsberedningen menar också att det kan finnas
behov av att ställa om inhemsk produktion för att klara försörjning
i fall en konflikt pågår längre tid än tre månader.
Försvarsberedningen konstaterar att läkemedel och sjukvårdsmateriel är en nödvändig faktor för hälso- och sjukvårdens bedrivande,2
1
2

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 161 f.
Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 191 f.
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att Sverige är importberoende, att nuvarande lagerhållning av läkemedel hos grossister, på apotek och i sjukvården är begränsad samt
att det saknas en samlad bild över tillgången på läkemedel och sjukvårdsmateriel. Försvarsberedningen anser att försörjningen med läkemedel, blodprodukter och medicinsk förbrukningsmateriel behöver
säkerställas och att produkterna ska finnas tillgängliga momentant
och med tillräckligt stor uthållighet över tiden. Detta kräver enligt Försvarsberedningen att tydligare krav ställs på regionerna att lagerhålla
läkemedel och sjukvårdsmaterial för att kunna hantera stora skadeutfall och störningar i försörjningsflöden. Kraven måste kontinuerligt följas upp. Försvarsberedningen anser att regionerna ska få bidrag
för att upprätthålla viss lagerhållning samt att den statliga lagerhållningen utökas för att utgöra en nationell förstärkningsresurs.
Försvarsberedningen bedömer att det bilaterala samarbetet med
Finland och Norge bör utvecklas inom området civilt försvar. Försvarsberedningen förordar också att förutsättningarna för trilateralt
samarbete mellan Sverige, Norge och Finland bör undersökas närmare, för att stärka alla tre ländernas beredskap. Försvarsberedningen
föreslår att Sverige tillsammans med både Finland och Norge identifierar ett antal sektorer inom det civila försvaret för gemensam planering. Som exempel på sådana områden nämner Försvarsberedningen
bl.a. försörjnings- och leveranssäkerhet, sjukvårdsresurser och läkemedelsförsörjning. Försvarsberedningen anser att det befintliga avtalet mellan Sverige och Finland från år 1992 om ekonomiskt samarbete i internationella krislägen kan tjäna som utgångspunkt för fördjupad bilateral samverkan. I relationen till Norge kan det befintliga
krishandelsavtalet mellan Sverige och Norge användas som utgångspunkt för fördjupat bilateralt samarbete. Natos sju grundläggande
civila förmågor kan användas som gemensam referensram i arbetet
mot både Finland och Norge.

8.2

Varför behöver vi en försörjningsberedskap?

Försvarsberedningen anger att det som utgångspunkt för försörjningsberedskapen ska förutsättas att det under tre månader råder höjd
beredskap och att logistikflödena till omvärlden har begränsningar
utan att helt ha brutits.3
3

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 76.
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Samhällsviktig verksamhet, inklusive hälso- och sjukvård, är beroende av olika typer av varor, tjänster och tjänsteleverantörer för att kunna
bedriva verksamhet. Sveriges försörjning är i dag starkt beroende av
internationell handel och på flertalet områden är den nationella självförsörjningen inte tillräcklig. Försörjningen av olika produkter och
varor är många gånger beroende av olika tjänsteleverantörer. Med
anledning av detta bör även tillgången till kritiska tjänster beaktas
och inkluderas i försörjningsberedskapen. Utredningen avser att i slutbetänkandet återkomma till fler av de tjänster som är relevanta för försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel.
På nationell nivå behöver det utarbetas och fastställas generella
försörjningsplaner samt prioriteringsgrunder för olika verksamheter
på grund av den knapphet i resurser som kommer att råda under krigsförhållanden. En sådan målsättning som ansluter till prioriteringar i
hälso- och sjukvården föreslås övergripande för hälso- och sjukvårdens område i kapitel 4. Målsättningen relateras till försörjningsberedskapen nedan i avsnitt 8.4. Mer detaljerade metoder för prioritering och ransonering behöver sedan utvecklas inom olika sektorer, bl.a.
inför en situation då ransoneringslagen (1978:268) tillämpas. Vad gäller
frågor om ransonering på hälso- och sjukvårdens område avser utredningen att återkomma till det i slutbetänkandet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i det följande förkortad MSB, har tillsammans med Försvarsmakten och ett antal kommuner tagit fram öppna planeringsförutsättningar som har anpassats
till de förutsättningar som gäller för regionerna.4 Av dessa planeringsförutsättningar framgår att regionerna i sin planläggning ska förutsätta långvariga störningar och avbrott i försörjningssystemen, bl.a.
i elförsörjningen och transportsystemen. Bortfallet av el påverkar i
sin tur bl.a. tillgången till drivmedel, elektroniska betaltjänster, fasta
och mobila kommunikationstjänster samt it. Även dricksvattenförsörjning, avloppsreningsverk samt möjligheten att kyla och förvara
läkemedel, möjligheten att värma upp och kyla lokaler påverkas.
Bortfallet av transporter påverkar hela logistikkedjan för läkemedel,
blod och sjukvårdsmateriel. Vid höjd beredskap påverkas också
Sveriges möjligheter till import och export av varor och tjänster från
utlandet av flera faktorer. Samtidigt påverkas människors möjlighet
4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2019) Rätt person på rätt plats – regioner,
Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, s. 30 ff.
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att ta sig till arbetet och möjligheten att förflytta varor inom landet
försvåras.5
Vid krig blir förfogandelagen (1978:262) tillämplig och staten, kommuner och regioner får rätt att förfoga över annans egendom för att
tillgodose totalförsvaret eller folkförsörjningen. Det ger offentliga
aktörer möjlighet att förfoga över exempelvis lager av läkemedel och
sjukvårdsmateriel hos privata aktörer som inte är en del av någon krigsorganisation. Vid ett väpnat angrepp med många skadade, eller vid ett
smittutbrott, kommer efterfrågan på specifika läkemedel eller specifik sjukvårdsmateriel öka kraftigt. Vid krig blir även ransoneringslagen (1978:268) och prisregleringslagen (1989:978) tillämpliga. Regeringen kan föreskriva att ransoneringslagens och prisregleringslagens
bestämmelser ska gälla även i andra situationer än krig, t.ex. vid krigsfara. Regeringen kan också föreskriva om att ransoneringslagen ska
tillämpas när det på grund av en utomordentlig händelse föreligger
knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på förnödenheter av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen. Motsvarande
möjlighet finns i prisregleringslagen vid risk för allvarlig prisstegring
på bl.a. varor.
För att uppnå en förmåga i samhället att hantera störningar i försörjningskedjor eller oväntad stor efterfrågan på enskilda produkter
behövs lagerhållning i Sverige samt avtal med relevanta privata aktörer som lagerhåller och bedriver produktion av varor och tjänster i
Sverige om att de ska kunna upprätthålla sin verksamhet även under
ansträngda förhållanden.

8.3

Övergripande försörjningsfrågor behöver
samordnas nationellt

Utredningens bedömning: Det finns vinster med att på nationell
nivå samordna vissa strategiska försörjningsrelaterade frågor i stället
för att aktörer i olika sektorer i samhället skapar separata lösningar
för detta. Regeringen bör därför överväga om en sammanhållande
funktion för samhällets försörjningsberedskap bör inrättas.

5

A.a.
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Överstyrelsen för civil beredskap, i det följande förkortat ÖCB, som
sedan många år är nedlagd, hade ett övergripande nationellt ansvar
för försörjningsfrågor inför höjd beredskap. I dagsläget finns ingen
sådan sammanhållande funktion för försörjningsfrågor även om MSB
bedöms utföra arbete som i delar kan anses motsvara vissa av de uppgifter som ÖCB tidigare ansvarade för.
Bevakningsansvariga myndigheters företagsplanläggning enligt förordningen (1992:390) om förberedelser för leveranser av varor och
tjänster och kommuner medför bl.a. behov av att teckna avtal med
olika bolag. Motsvarande gäller för regioners beredskapsförberedelser enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, i det följande förkortad LEH.
En eventuell ordning som liknar den som tidigare gällde beträffande s.k. K-företag förutsätter också bl.a. planering och olika former
av avtal. K-företag, en förkortning av kris- och krigsviktigt företag,
var historiskt sådana företag för vilket en beredskapsplan upprättats.
Företagen skulle antingen fortsätta sin produktion eller övergå till
en annan produktion som ansågs viktig för krigsansträngningarna.
Nuvarande ordning innebär att liknande uppgifter ska lösas av flera
myndigheter och att nyckelkompetenser kring regelverk och marknadens funktion måste upprätthållas på flera ställen. Det finns behov
av att avtal utformas på ett enhetligt sätt tvärsektoriellt, bl.a. för att
det ska vara enhetligt gentemot näringslivet när flera aktörer i olika
sektorer behöver teckna avtal om samma sorts resurser. Någon aktör
behöver ha ansvar för den övergripande dialogen med företrädare för
näringslivets olika sektorer och säkerställa de allmänna villkor och
incitament som kan behövas. Ett motsvarande samordningsbehov
finns sannolikt vad gäller distribution och lagerhållning.
Det är inte denna utrednings uppdrag att utreda frågan om det
bör inrättas en sammanhållande funktion för försörjningsberedskapen. Trots det finns skäl att framhålla att det vid utredningens arbete
framkommit att det kan finnas betydande samordningsvinster med
att hålla ihop åtminstone vissa strategiska försörjningsrelaterade frågor. Enligt utredningens bedömning bör regeringen därför överväga
om det finns skäl att i någon form inrätta en sammanhållande funktion för samhällets försörjningsberedskap. Det kan ske antingen inom
ramen för en befintlig myndighets eller annan aktörs verksamhet eller
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genom att skapa en ny myndighet med motsvarande uppgifter som
ÖCB.

8.4

Hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap
ska utgå från den vård som ska bedrivas vid
fredstida kris och vid krig

Utredningens bedömning: Planering och åtgärder för hälso- och
sjukvårdens försörjningsberedskap måste utföras med utgångspunkt i den vård som ska bedrivas vid fredstida kriser och vid
krig. Sådana åtgärder måste även inkludera planering för smitta
och hälsohot. En målsättning som anger vilken civil hälso- och
sjukvård som ska kunna bedrivas i fredstida kriser och krig skulle
även utgöra en utgångspunkt för den civila vårdens försörjningsberedskap.
En viktig utgångspunkt för allt arbete med försörjningsberedskap är
att definiera vad vi ska ha beredskap för eller med andra ord vilka
uppgifter som ska lösas. När detta väl bestämts är det möjligt att se
till vilka resurser och metoder som krävs för att lösa uppgiften.
Under sådana svåra förhållanden som uppkommer vid fredstida
kriser och vid krig kan inte all sjukvård som ges i ett normalläge i fred
upprätthållas. Prioriteringar behöver genomföras. Dessa frågor har
redan belysts i kapitel 4. I nämnda kapitel görs bl.a. bedömningen det
i försvarsbeslutet år 2020 bör anges en målsättning som ska gälla för
den civila hälso- och sjukvården i fredstida kris och vid krig. Den
målsättningen bör sedan vara utgångspunkt för planering av vilka förnödenheter hälso- och sjukvården behöver säkerställa.
Socialstyrelsens rapportserie ”Vårdprinciper i kris och krig” från
mitten av 1990-talet och de allmänna råden avseende sjukvård i kris
och krig utgjorde förut en viktig utgångspunkt för beredskapsplaneringen. Exempelvis angavs där resursbesparande behandlingsmetoder
och behov av förnödenheter för specifika åtgärder kvantifierades.
Även i dag skulle sådana rapporter och allmänna råd vara av stort
värde. Socialstyrelsen utgick i nämnda rapportserie och allmänna råd
bl.a. från det mål som enligt dåvarande försvarsbeslut gällde för den
civila hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har ett pågående regerings-
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uppdrag att ta fram en nationell utbildnings- och övningsmodell för
katastrofmedicin och civilt försvar, som även innefattar vårdprinciper
i kris och krig. Utredningen beskriver detta närmare i avsnitt 9.2.3.
Utredningens bedömning är sammanfattningsvis att planering och
åtgärder för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap måste ta
sin utgångspunkt i den vård som ska bedrivas vid fredstida kriser och
vid krig. Sådana åtgärder måste även inkludera planering för smitta
och hälsohot. En målsättning som anger vilken civil hälso- och sjukvård som ska kunna bedrivas även i fredstida kriser och krig skulle även
utgöra en utgångspunkt för den civila vårdens försörjningsberedskap.

8.5

Internationella försörjningssamarbeten
och kartläggning av basindustri

Utredningens bedömning: Regeringen bör initiera en översyn av
de övergripande internationella krishandelsavtal som tecknats med
Finland och Norge. Såvitt avser läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel bör Läkemedelsverket få i uppdrag att genomföra
en kartläggning avseende svensk produktion av aktiva substanser,
hjälpämnen och förpackningsmaterial samt färdiga produkter på
området. Läkemedelsverket bör, om det är möjligt, samverka med
sina nordiska motsvarigheter om motsvarande kartläggningar.
Precis som Försvarsberedningen konstaterar har Sverige som många
andra länder ett stort importberoende till olika varor. I händelse av
en avspärrningssituation eller en säkerhetspolitisk kris som sträcker
sig över en längre period kommer tillgången på läkemedel och sjukvårdsmateriel vara begränsad till det lilla inflöde som är möjligt och
den lagerhållning som finns i Sverige. Dessa resurser kommer inte räcka
i längden. Eftersom det är osannolikt att en sådan situation drabbar
Sverige isolerat kommer det troligen också råda svårigheter med försörjningen i ett större geografiskt område eller till och med globalt.
Utredningen delar därför Försvarsberedningens bedömningar att samarbetet med bl.a. Finland och Norge bör utvecklas.
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Översyn av internationella avtal

Sverige ingick år 1992 avtal med Finland6 angående ekonomiskt samarbete i internationella krislägen. Avtalet med Finland fokuserar till
stor del på försörjningsrelaterade frågor såsom varuutbyte. I avtalet
uttrycks också viljan att allmänt öka samarbetet i frågor som rör försörjningsberedskapen. Bland särskilt angelägna områden för samarbete nämns industrivaror och hälso- och sjukvård. Avtalet har en
bilaga med en lista över de varor som omfattades av avtalet vid avtalstecknandet. Av listan framstår det som att dessa varor i huvudsak utgörs av råvaror för vidare förädling. Avtalet och bilagan ska övervakas
av en särskild kommitté. Kommittén har mandat att justera den i
bilagan upptagna listan på varor. Ett liknande avtal har ingåtts med
Norge.
Vad utredningen erfar finns ingen aktiv förvaltning av avtalen och
huruvida den bilagda listan i avtalet med Finland någonsin ändrats är
oklart. Icke desto mindre är avtalet fortfarande i kraft och kan, som
Försvarsberedningen anger, utgöra grunden för ett fortsatt samarbete
med Finland avseende försörjningsberedskapen. Motsvarande gäller
för Norge.
Det kan enligt utredningen finnas behov av att se över vilka läkemedel och vilken hälso- och sjukvårdsmateriel som kan vara relevant
att uppta i ett reviderat avtal. Sådana listor över produkter måste ses
över regelbundet och baseras på kunskap om vad som tillverkas i respektive land. Det nuvarande avtalet utgår säkerligen ifrån den basindustri som fanns i början av 1990-talet. Sedan dess har mycket skett
i svensk industri i allmänhet och i läkemedels- och sjukvårdsmaterielindustrin i synnerhet.
MSB har tillsammans med finska Försörjningsberedskapscentralen,
och norska Nærings- og fiskeridepartement genomfört forskningsprojektet Critical Nordic Flows under 2019. Projektet har undersökt möjligheterna att fördjupa samarbetet mellan länderna avseende
försörjningsberedskap inom sex områden bl.a. läkemedelsförsörjning.
Rapporten ska publiceras i mars 2020.
Tillgången till insulin är av synnerlig vikt för många av landets diabetiker. Danmark är globalt sett en stor tillverkare av insulin. År 1997
hemställde därför Läkemedelsverket om ett svenskt krishandelsavtal
med Danmark avseende insulin som komplement till den leverantörs6

Avtal med Finland om ekonomiskt samarbete i internationella krislägen (SÖ 1992:73).
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överenskommelse som tecknades i samband med att det tidigare insulinlagret avvecklades.7 Det är för utredningen oklart huruvida ett
sådant avtal någonsin tecknades. Läkemedelsverkets hemställan visar
ändå på att det fanns, och säkerligen även i dag finns, ett reellt behov
av denna typ av avtal för att så långt det är möjligt säkerställa inflödet
av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Vad utredningen erfar saknas
i dag ett generellt avtal med Danmark motsvarande de som tecknats
med Finland och Norge.
Kartläggning av befintlig tillverkning
För att kunna återuppta arbetet med krishandelsavtal mellan de
nordiska länderna krävs kunskap om vilka behov som finns i respektive land, vad som tillverkas och vilka beroenden till underleverantörer
avseenden aktiva substanser, hjälpämnen, förpackningsmaterial och
andra insatsvaror som finns. Denna kunskap saknas i dag på nationell nivå i Sverige. Det är för utredningen okänt om sådana sammanställningar finns i de övriga nordiska länderna. Det är därför utredningens uppfattning att det för svensk räkning bör genomföras en
inventering av strategisk läkemedelsproduktion och produktion av
relevant sjukvårdsmateriel som till stor del utgörs av medicintekniska
produkter. Sådana inventeringar för läkemedel har tidigare gjorts på
1990-talet, bl.a. av Totalförsvarets forskningsinstitut, i det följande
förkortat FOI, på uppdrag av Socialstyrelsen8. Motsvarande kartläggningar i de övriga nordiska länderna är en förutsättning för ett fördjupat arbete med de tidigare nämnda avtalen på hälso- och sjukvårdsområdet.
Den myndighet som i Sverige torde ha bäst förutsättningar att
i dag genomföra en sådan kartläggning är Läkemedelsverket. Även
om Läkemedelsverket inte har tillgång till alla dessa uppgifter internt
så är Läkemedelverket regulatorisk myndighet på läkemedelsområdet och har en central roll vad avser medicinsk teknik. Läkemedelsverket har också omfattande kontakter med relevanta företag och
branschorganisationer.
Regeringen bör vidare ta ett initiativ till att se över de befintliga
krishandelsavtalen. Det underlag som föreslås tas fram av Läkeme7

ÖCB, Krishandelsavtal (dnr 6–1579/97).
FOI (2008): Hur sårbar är läkemedelsförsörjningen vid extraordinära händelser i fred, i kris och
inför höjd beredskap? (FOI Memo 2467).
8

153

Förnödenhetsförsörjning

SOU 2020:23

delsverket kan tjäna som utgångspunkt för hälso- och sjukvårdsområdet i regeringens vidare arbete med krishandelsavtalen. Dessa
underlag är också viktiga för det arbete med nordisk tillverkningsberedskap som diskuteras vidare i avsnitt 8.6.5.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen föreslår att sex (6) miljoner kronor avsätts till Läkemedelsverket för den initiala kartläggningen av befintlig tillverkning.
För att denna kartläggning ska ha relevans i ett längre perspektiv behöver den regelbundet uppdateras. Uppgiften att utföra uppdateringsarbetet bör rimligen framgå av Läkemedelsverkets instruktion. Utredningen avser att återkomma i denna fråga i slutbetänkandet.

8.6

Ett sammanhållet system för lagerhållning
av läkemedel och sjukvårdsmateriel

I likhet med Försvarsberedningen anser utredningen att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel har stor betydelse både för
sjukvårdens bedrivande och för försvarsviljan och motståndskraften
i samhället i stort. Utredningen delar också beredningens bedömning om att robustheten i försörjningen behöver stärkas generellt och
att försörjningen med läkemedel, blodprodukter och sjukvårdsmaterial behöver säkerställas så att produkterna finns tillgängliga momentant och med tillräckligt stor uthållighet över tiden. Utredningen kan
i likhet med Försvarsberedningen konstatera att Sverige är importberoende. Vidare kan konstateras att tillverkningen och handeln med
bl.a. läkemedel är global och att den i stor utsträckning präglas av ett
”just-in-time” koncept.
Tillverkningen och handeln med läkemedel är känslig för olika logistiska störningar. Sådana störningar kan uppkomma i flera led och
på flera olika platser i världen. Den kan uppstå på grund av produktionsproblem, ökad efterfrågan, protektionistiska åtgärder där den
internationella handeln begränsas eller en kombination av dessa händelser. Det förekommer regelbundet brist på olika läkemedel. Den
svenska läkemedelsmarknaden är liten ur ett globalt perspektiv och
prioriteras inte alltid i förhållande till andra marknader. Utöver detta
kan konstateras att läkemedelsområdet och områdena för medicin154

SOU 2020:23

Förnödenhetsförsörjning

tekniska produkter och blod är noggrant reglerade både nationellt
och på EU-nivå. Detta skapar vissa utmaningar.
I arbetet med läkemedel och sjukvårdsmateriel har utredningen
identifierat följande tre huvudteman för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap:
1. Mer läkemedel och sjukvårdsmateriel i Sverige,
2. Effektivare resursutnyttjande av de förnödenheter vi har tillgång
till, samt
3. Säkerställd distribution.
För att uppnå målsättningen om säkerställd försörjning krävs mer
läkemedel i Sverige. Detta ställer krav på utökad lagerhållning här i
landet. Det behöver därför tas fram ett nationellt sammanhållet system för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i Sverige
för fredstida kriser och krig. Systemet ska kunna anpassas efter rådande säkerhetspolitiska läge och ekonomiska ramar och måste därför vara skalbart vad avser såväl antalet produkter, som den mängd
som lagras. I utredningens slutbetänkande avser vi att redovisa sådana
förslag för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Utredningens utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att omsättningslagring, dvs. att produkter lagerhålls och omsätts enligt principen
först-in, först-ut, är att föredra framför beredskapslagring när så är
möjligt. Sådan lagerhållning lämpar sig av effektivitetsskäl bäst nära
slutanvändarna, i den ordinarie logistik-kedjan. Ansvaret för sådan
lagerhållning bör då också vila på de ordinarie aktörerna. Ett utvecklat resonemang kring detta planeras i slutbetänkandet.
Vad gäller frågorna om effektivare resursutnyttjande och säkerställd distribution omfattar det bl.a. frågor som fördelning och ransonering samt distribution via partihandlare och apotek. Dessa frågor
avser utredningen att återkomma till i slutbetänkandet.
Ett möjligt system för lagerhållning av läkemedel skulle på en övergripande nivå kunna illustreras som i figur 8.1 nedan. Systemet bygger
på en bas-lagerhållning som omfattar alla produkter som används i
vardagen (nivå 1). Sådana läkemedel lagras i vården, på apotek och i
hemmen. En omfattande lagerhållning av alla läkemedel skulle bli oerhört kostsam, därför krävs det en utökad lagringsskyldighet baserad
på omsättningslagring (nivå 2) för ett urval av viktiga produkter som
knyter an till den målsättning som diskuterats ovan i avsnitt 4. För
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sådana läkemedel som av olika skäl inte kan omsättningslagras krävs
också statliga beredskapslager (nivå 3). Den översta nivån (nivå 4) är
i egentlig mening inte ett lager utan utgörs av en tillverkningsberedskap för ett fåtal särskilt viktiga läkemedel. Sådan tillverkningsberedskap förutsätter dock lagerhållning av aktiva substanser, hjälpämnen
och förpackningsmaterial. Ett system för sjukvårdsmateriel kommer
så långt möjligt utformas så att det motsvarar läkemedelssystemet.

Nivå 4

tillverkningsberedskap

Nivå 3

beredskapslager

Nivå 2

lagringsskyldighet

Nivå 1

bas

volym

ej omsättningsbart

läkemedel för sjukvården

på apotek
i hemmet

omsättningsbart

receptförskrivna läkemedel

antal produkter

Omfattningen av lagerhållningen anges i figuren schematiskt och ska inte uppfattas skalenligt

De olika delarna av den ovan redovisade systemmodellen kräver olika
omfattande utredningsinsatser och kan därmed inte i detta skede
läggas fram som en helhet. Trots detta finns det delar i beredskapsarbetet som är möjliga och lämpliga att genomföra redan nu, närmare
bestämt åtgärder som berör nivå 1 (ökad lagerhållning i vardagen),
nivå 3 (statlig beredskapslagring) och nivå 4 (tillverkning) i modellen.
Åtgärderna presenteras närmare i följande avsnitt.
Vad gäller åtgärder kring apotekens verksamhet och lagerhållning
(nivå 1) avser utredningen att återkomma till detta i slutbetänkandet. En lagringsskyldighet genom omsättningslagring (nivå 2) behöver utredas vidare innan nödvändiga förslag kan presenteras. Utredningen avser att presentera sådana förslag i slutbetänkandet och en
implementering av förslagen kommer därför kunna ske först mot
slutet av försvarsbeslutsperioden. För att redan nu kunna ge en bild
av de kostnader förslagen kan medföra redovisas i avsnitt 8.6.3 nedan
en uppskattning av dessa.
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8.6.1

Förnödenhetsförsörjning

Ansvaret för försörjningen till vården i vardagen åvilar
sjukvårdshuvudmännen – nivå 1

Utredningens bedömning: Kommuner och regioner bör snarast
vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att försörjningen av
bl.a. läkemedel och sjukvårdsmateriel är tillräcklig för att bedriva
en god vård i ett normalläge i fred samt, såvitt avser regioner, för
att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap.
Enligt vad som tidigare har framhållits bygger samhällets förmåga i
höjd beredskap på krisberedskapen som i sin tur bygger på ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret, dvs. vardagen. Hur
verksamheter organiseras och fungerar i ett normalläge har därför
stor betydelse för vilken förmåga som kan upprätthållas vid krig. Som
Försvarsberedningen konstaterar förekommer inte någon omfattande
lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i dag. Det kan konstateras att de brister som uppstod i sjukvårdsmaterielförsörjningen
i vissa regioner under hösten 2019 visar att den lagerhållning som fanns
i vart fall inte var tillräcklig för att genomföra den planerade vården.
Det har också visat sig att lagerhållningen av viss sjukvårdsmateriel
och vissa skyddsprodukter är knapp i förhållande till de behov som kan
uppkomma vid en pandemi när tillgången till produkter internationellt begränsas.
Tillverkningen och handeln med läkemedel är känslig för logistiska
störningar. Sådana störningar kan uppkomma i flera led och på olika
platser i världen. Det är väl känt, inte minst för aktörer inom vården,
att det under lång tid har förekommit olika brister på läkemedel i vardagen. Sådana brister förekommer såväl i Sverige som i övriga Europa
och Läkemedelsverket har därför av regeringen fått flera uppdrag på
området.
Det är naturligt att affärsdrivande verksamheter anpassar tillverkning, lager och leveranser för att nå den effektivitet som konceptet
”just-in time” syftar till. Av affärsskäl söker också sådana verksamheter motverka olika störningar i tillverkningen eller distributionen.
Det kan också vara så att nationella beslut eller regleringar i det land
verksamheten bedrivs helt enkelt hindrar företagen att fritt handla
med produkterna. Sådana aktuella exempel finns från situationen med
Covid-19. Konsekvenserna av vissa störningar, exempelvis naturkatastrofer, är också svåra eller omöjliga att helt förebygga.
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Effektiviseringar av affärsverksamheter leder till minskade kostnader och därmed ökar förutsättningarna att vara konkurrenskraftig
och att uppnå vinst. Sådana effektiviseringar kan också komma konsumenter tillgodo genom låga produktpriser. Det finns dock en gräns
för när sådana åtgärder upphör att vara affärsmässigt lönsamma.
Konsekvenserna av att en produkt som används för vård av sjuka
levereras ”not-in-time” eller ”not-at-all” ser mycket olika ut för de
företag som tillverkar eller distribuerar produkten och den patient
som är beroende av produkten för sin vård. Bristande tillgång till läkemedel och annan sjukvårdsmateriel som är kritisk för viss hälso- och
sjukvård utgör ett reellt och allvarligt hot mot människors liv och
hälsa och kan medföra stora lidanden. Detta gäller särskilt sådana
produkter som är av avgörande betydelse vid behandling av akuta livshotande tillstånd, sjukdomar som utan behandling leder till varaktiga
allvarliga funktionsnedsättningar eller för tidig död, svåra kroniska
sjukdomar samt behandlingar av patienter som befinner sig i livets slutskede. Det gäller också produkter som behövs för att skydda personalen eller andra patienter mot smittor.
Om en produkt som är kritisk för nyss nämnda behandlingar inte
finns tillgänglig när den behövs, spelar det inte någon roll av vilken
orsak produkten inte finns tillgänglig. Ett eventuellt utbetalat avtalsvite för t.ex. en utebliven eller felaktig leverans hjälper i sådana situationer heller inte alls.
Det är inte enbart vid akut vård av allvarliga tillstånd som bristande
tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel utgör ett reellt och allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Även planerad vård kan behöva utföras enligt plan för att inte allvarliga patientsäkerhetsrisker
eller vårdskador ska uppkomma, exempelvis vid cancerbehandling.
En given utgångspunkt för den offentligfinansierade hälso- och
sjukvården är att patienter som behöver vård ska få det i tid. Den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till
vården. Den offentligfinansierade vården har inte till syfte att generera vinster, men måste bedrivas kostnadseffektivt. Kostnadseffektivitetskrav innebär dock inte att andra krav och skyldigheter som
åvilar hälso- och sjukvårdens aktörer kan åsidosättas. Låga priser på
exempelvis läkemedel kan ge stora fördelar för enskilda och för samhället. Ett lågt inköpspris är dock i slutändan inte någon garanti för
en låg slutkostnad för vården. Om inte tillverkare och distributörer
på grund av slimmade tillverknings- och distributionsprocesser, kan
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leverera läkemedel som är kritiska för vården, måste vården på annat
sätt säkerställa tillgång till läkemedlen. Detta medför kostnader.
Det finns olika sätt att säkerställa försörjningen av den sjukvårdsmateriel och de läkemedel som krävs för att ge nödvändig vård till
patienter med livshotande och andra allvarliga tillstånd. Det råder inte
något tvivel om att en ökad lagerhållning av kritiska produkter i stor
utsträckning skulle motverka hot mot patienters liv och hälsa. I en
rapport om läkemedelsförsörjningen från Lunds Universitet uttalas
att läkemedelslagringen i vardagen är otillräcklig.9 Flera regioner uppges ha läkemedelslager för endast tre till sju dagar. Enligt vad utredningen erfar har ett par regioner under det senaste året påbörjat ett
arbete för att förstärka lagerhållningen regionalt.
Mot bakgrund av de många exemplen på uppkomna bristsituationer i vården, har från olika håll ifrågasatts om alla regioner fullt ut
lever upp till det ansvar de har enligt gällande rätt. Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), i det följande förkortad HSL, följer bl.a. en
skyldighet för kommuner och regioner att tillhandhålla god vård. Vad
kraven på god hälso- och sjukvård övergripande innebär anges också
i lagen. I HSL finns också grundläggande bestämmelser med krav
om bl.a. tillgång till lokaler, personal och utrustning. Vidare anges i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk
beredskap bl.a. att regionerna ska ha de läkemedel och den utrustning
som krävs för att bedriva god vård och för katastrofmedicinsk beredskap. Katastrofmedicinsk beredskap innebär beredskap att bedriva
hälso- och sjukvård i syfte att minimera negativa konsekvenser vid
en händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste
organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
För att alls kunna bedriva vård krävs bl.a. tillgång till för ändamålet lämpliga lokaler, sjukvårdspersonal och sjukvårdsmateriel. Läkemedelsbehandling utgör en av de allra viktigaste behandlingsformerna
i hälso- och sjukvården. Om vårdgivare på grund av bristande tillgång till exempelvis läkemedel eller sjukvårdsmateriel inte kan utföra
viss akut eller planerad vård, kan det leda till patientsäkerhetsrisker
och i värsta fall vårdskador av olika allvarlighetsgrad.
I patientsäkerhetslagen (2010:659), i det följande förkortad PsäkL,
finns olika krav som syftar till att säkerställa en patientsäker vård.
Exempelvis följer av lagen att vårdgivare ska vidta de åtgärder som
9

Lunds universitet (2019), Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och
krig.
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behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och hälsooch sjukvårdspersonalen är enligt lagen bl.a. skyldig att utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Med patientsäkerhet avses i PsäkL just skydd mot vårdskada och
med vårdskada avses enligt samma lag lidande, kroppslig eller psykisk
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakter med hälsooch sjukvården.
Regionerna har ett långtgående ansvar för att försörjningen av
läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter
fungerar. Beträffande sjukhus anges i 5 kap. 1 § lagen (2009:366) om
handel med läkemedel anges att vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus på ett sådant sätt att den bedrivs rationellt och så att behovet av säkra och effektiva läkemedel
tryggas.
Läkemedelsförsörjning för kommunal hälso- och sjukvård sker i
huvudsak genom patientens egna receptläkemedel och genom sådana
läkemedelsförråd som regionerna kan tillhandahålla enligt HSL. Många
patienter i kommunal hälso- och sjukvård får sina läkemedel dosdispenserade vilket i sig medför en särskild sårbarhetsproblematik. Utöver detta beställer kommunerna inom elevhälsan vacciner direkt
från distributörer. Kommunerna har ansvar för sin läkemedelsförsörjning men det är tydligt att kommunerna har ett beroende till regionernas för sin försörjning. Frågor som rör säkerställandet av den kommunala läkemedelsförsörjningen måste därför lösas i samverkan med
berörd region.
Trots vad som ovan angivits beträffande olika regleringar och trots
att tillgången till bl.a. läkemedel och sjukvårdsmateriel är en så grundläggande förutsättning för en stor del av den vård som ska tillhandahållas av kommuner och regioner, avser utredningen i det fortsatta
arbetet att se över om det finns behov av att klargöra det ansvar som
vårdgivare har i detta avseende enligt gällande rätt. Utredningen avser att återkomma till denna fråga i slutbetänkandet.
En utökad lagerhållning är naturligtvis förknippad med ökade lagerkostnader. Men detta måste ställas mot de kostnader som följer av
allt det arbete som redan utförs inom vården för att hantera olika konsekvenser av läkemedels- och sjukvårdsmaterielbrister i vardagen och
de kostnader som drabbar bl.a. apotek, patienter och myndigheter i
samband med sådana brister. Till detta kommer exempelvis kostna-
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der för produktionsbortfall i företag och kostnader i socialförsäkringssystemet genom förlängda sjukskrivningar. Det har inte varit
möjligt för utredningen att redan i detta betänkande söka beräkna och
sammanställa underlag över vilka kostnader eller effektivitetsvinster
som en förbättrad lagerhållning skulle kunna föra med sig. Några
sådana sammanställningar finns såvitt utredningen kunnat finna inte
heller att tillgå på annat håll. Utredningen avser dock att presentera
någon form av sammanställning av dessa kostnader i slutbetänkandet.
Kommuner och regioner behöver säkerställa försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel.
Sjukvården i krig måste bygga på den sjukvård som finns i ett normalläge i fred och vid fredstida kriser. Vissa regioner har under det
senaste året påbörjat ett arbete med att säkerställa försörjningen av
läkemedel och sjukvårdsmateriel. Mot bakgrund av vad som tidigare
anförts bedömer utredningen att de kommuner och regioner som inte
redan påbörjat ett sådant arbete, snarast bör vidta de åtgärder som
krävs för att säkerställa den försörjning av bl.a. läkemedel och sjukvårdsmateriel som är nödvändig för att ge god vård i ett normalläge
i fredstid samt, såvitt avser regioner, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Sådana åtgärder bedöms i hög grad vara till gagn
för patienter, underlätta vardagens arbete inom hälso- och sjukvården och skapa bättre förutsättningar att bygga en god beredskap.
Ekonomiska konsekvenser av lagerhållning
I avsnittet 8.6.3 nedan (tabell 8.1, exempel A) redovisas inköpsvärdet
för ett lager om tre månader för alla de läkemedel som sjukvården
använder i sin egen verksamhet. Detta inkluderar sådana läkemedel
som regionerna tillhandahåller till kommunerna genom sådana läkemedelsförråd som avses i 12 kap. 4 § HSL. Ett rimligt antagande kan
vara att regionerna initialt bygger upp ett lager som motsvarar en
månads förbrukning. Detta skulle innebära en sammantagen inköpskostnad om cirka 800 miljoner kronor förutsatt att ingen beredskap
finns i dag. En sådan uppbyggnad kan, vid behov, fördelas över flera år.
Vad gäller sjukvårdsmateriel saknas det nationell statistik över vad
som köps in och förbrukas. Region Sörmland har till utredningen
redovisat en löpande lagerhållning av sjukvårdsmateriel som motsvarar 14 dagars förbrukning i s.k. sekundärförråd. Lagervärdet för
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detta motsvarar cirka åtta miljoner kronor och varor till ett värde av
cirka fyra miljoner kronor omsätts varje tvåveckorsperiod. Region
Stockholm har redovisat att de lagerhåller cirka 4 000 artiklar av de
cirka 14 000 artiklar som används. Detta motsvarar ett lagervärde för
en månads förbrukning på cirka 45 miljoner kronor.10 Detta innebär att
Sörmland, med sin nuvarande befolkningsmängd, har ett lager på motsvarande 54 kronor per person och månad. För Stockholm är motsvarande siffra 19 kronor per person och månad. Orsakerna till denna
skillnad i kronor per capita har inte studerats vidare. Om man utgår
ifrån att samtliga regioner skulle lagerlägga en månads förbrukning
motsvarande Stockholms nivå innebär det en inköpskostnad och en
kapitalbindning motsvarande totalt 195 miljoner kronor. Med Sörmlands nivå skulle det i stället motsvara 550 miljoner kronor. Det är
värt att notera att de lagerhållna sortimenten i Sörmland och Stockholm
inte baseras på en prioritering av vad som är kritiska produkter. De
är inte heller anpassade för att möta händelser där skade- eller sjukdomspanoramat ändras radikalt. De utgör således en beredskap i vardagen. Utredningen har inte sammanställt uppgifter från samtliga
regioner varför det är oklart hur stor skillnaden är mellan dagens faktiska lagernivå och en hypotetisk lagerhållning på en månad.
Avsikten med den utökade lagerhållningen är att alla läkemedel och
sjukvårdsartiklar ska kunna slutförbrukas. Det innebär budgeteffekter eftersom medel behöver reserveras för att genomföra inköpen.
Detta blir dock samtidigt en tillgång. Kostnaden för ovanstående förslag bör därför utgöras av kapitalbindningskostnaden och den tillkommande kostnaden för den hantering och lageryta som krävs.
Försvarsberedningen har i sitt betänkande föreslagit att staten ska
ersätta regionerna för viss lagerhållning. Det är utredningens uppfattning att ersättning för sådan lagerhållning som redovisas ovan (nivå 1)
inte ska ersättas av staten eftersom den är en förutsättning för att
sjukvårdshuvudmännen ska kunna leva upp till sitt ansvar att bedriva
god vård och upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Statlig
ersättning blir däremot aktuell för andra nivåer (nivå 2–4) i det föreslagna systemet för lagerhållning.

10

Region Stockholm, Svar på begäran om underlag för kostnadsberäkningar
(dnr HSN 2020-0274).
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Information till allmänheten och till vissa patienter
med kroniska sjukdomar

Utredningens bedömning: Regeringen bör ge MSB i uppdrag att
i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och TLV som
en del i informationen till allmänheten om hemberedskap, informera om betydelsen av att allmänheten i vissa fall själv lagerhåller
läkemedel och vissa förbrukningsartiklar för en period om upp till
en månad.
Vissa läkemedel och viss sjukvårdsmateriel är av avgörande betydelse
för patienters liv och hälsa. Därför är det av särskild vikt att dessa
produkter finns tillgängliga för användning när de behövs. I de flesta
fall är det den enskilde själv som använder ett läkemedel efter att det
har förskrivits på recept och hämtats ut på apotek. En betydande andel
patienter med kroniska tillstånd har en stabil läkemedelsanvändning.
Det förekommer att redan i ett normalläge i fred att enskilda inte får
tillgång till sitt förskrivna läkemedel vid det första besöket på ett
apotek.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i det följande förkortad
TLV, genomförde under hösten 2019 en mätning av den s.k. direktexpedieringsgraden på öppenvårdsapotek11 och konstaterade att
15 procent av kunderna inte kunde få alla efterfrågade läkemedel
expedierade vid sitt apoteksbesök. Skälen till det var enligt TLV både
en ökad andel restnoterade läkemedel och att apoteket inte hade
läkemedlen i lager. Det visar på behovet av att den enskilde som står
på en stabil behandling inte väntar till sista stund med att hämta ut en
ny förpackning med läkemedel. MSB anger i broschyren Om krisen
eller kriget kommer som tips för hemberedskapen att den bör innefatta bl.a. extra mediciner, men MSB anger ingen tidsgräns för hur
lång tid man bör kunna klara sig.

11

TLV (2019): Direktexpedieringsgrad på öppenvårdsapotek – mätning av öppenvårdsapotekens
direktexpedieringsgrad av läkemedel.
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Det behövs en ökad hemberedskap för läkemedel
och förbrukningsartiklar
Precis som Försvarsberedningen konstaterat är det viktigt att den
enskilde tar ett eget ansvar för en grundläggande beredskap för kris
och höjd beredskap. Med god beredskap hos individen kan det offentliga inrikta sina insatser på att stödja de som befinner sig i nöd och
saknar förutsättningar att själva hantera en sådan situation. Det bästa
sättet att säkerställa detta på hälso- och sjukvårdsområdet är genom
att den enskilde själv i viss omfattning, efter samråd med behandlande läkare, lagrar aktuella läkemedel och/eller sjukvårdsmateriel i
hemmet. Det bedöms exempelvis kunna ske inom ramen för nuvarande regelverk genom att den enskilde uppmanas att hämta ut nya läkemedel eller sådana förbrukningsartiklar som omfattas av förmånssystemet från apotek i god tid innan befintlig förpackning tar slut.
Om allmänheten väntar med att hämta ut nya receptförskrivna läkemedel till dess att en kris har uppstått, eller är på väg att uppstå, kommer läkemedel hämtas ut på bred front under en kort tid, innan eventuella ransoneringsåtgärder hinner tas i bruk, vilket riskerar att leda till
tomma hyllor på apoteken och att de produkter som finns fördelas
ojämnt över befolkningen. Det är då inte säkert att de som har de
största behoven av läkemedlen får tillgång till dem.
Många patienter i framförallt kommunal hälso- och sjukvård får
sina läkemedel dosdispenserade. Sådana läkemedel levereras normalt
för en period om 14 dagar. För dessa patienter kan det vara svårt att
tillämpa en utökad hemlagring. Det är därför viktigt att sådana kommunala verksamheter som har ett stort beroende till just dosdispensering planerar för hur dessa patienter ska kunna fortsätta sina behandlingar om dosleveranser blir försenade eller uteblir. Det är också viktigt
att de aktörer som är berörda av dosdispensering som myndigheter,
apotek och vårdaktörer vidtar åtgärder för att på ett snabbt och enkelt
sätt kunna ställa om dosproduktionen till helförpackning. Vidare
resonemang kring detta finns i betänkandet Översyn av maskinell
dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53). Regeringen gav också i december 2019 E-hälsomyndigheten i uppdrag att
bl.a. se över åtgärder för att hantera produktionsavbrott i dosverksamhet, möjligheter för en dosaktör att ta över produktion från en
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annan dosaktör och att underlätta övergång till expediering av helförpackningar.12
Vissa regioner har, av i huvudsak kostnads- och effektivitetsskäl,
valt att ta över försörjningen av sådan sjukvårdsmateriel som kan förskrivas på hjälpmedelskort, dvs. förbrukningsartiklar, i egen regi.
Dessa regioner bör på motsvarande sätt se över möjligheten för de
patienter som får sina förbrukningsartiklar via sjukvården att kunna
inneha motsvarande buffert hemma.
Det saknas information om dagens uthämtningsmönster
Med dagens förmånssystem får kunden hämta ut en ny omgång läkemedel eller förbrukningsartiklar när två tredjedelar av förbrukningstiden har gått.13 Den som står på en stabil, löpande behandling får
därmed normalt hämta ut läkemedel för 90 dagar vid ett tillfälle. Det
medför att det är möjligt att hämta ut en ny omgång läkemedel efter
två månader, vilket ger den enskilde en viss buffert av läkemedel
hemma. Förskrivning för kortare perioder är naturligtvis möjlig och
då gäller att ett nytt uttag kan göras när två tredjedelar förbrukats.
Utredningen har ställt frågan både till TLV, och E-hälsomyndigheten som svarat att det i dag saknas en kartläggning av hur förmånssystemet utnyttjas i detta avseende. TLV har tidigare påtalat att det
finns ett behov av att följa uthämtningsmönster för att kunna utöva
tillsyn av att 90-dagars och två tredjedels-regeln efterlevs. Det är dock
sannolikt så att många patienter redan i dag tillämpar principen att
hämta ut läkemedel innan de är helt slut, inte minst med erfarenheten
av att läkemedel inte alltid finns tillgängliga på apotek. Det finns dock
skäl att fundera på om denna grupp är representativ för befolkningen
som helhet eller om det är så att det finns vissa grupper som både är
sårbara eller som inte av olika skäl identifierat risken med att inte ha
läkemedel hemma. Det kan därmed inte uteslutas att det finns en
ojämlikhet i hanteringen.

12

Regeringsbeslut den 11 december 2019, Uppdrag om åtgärder för att underlätta hanteringen
av produktionsavbrott vid maskinell dosdispensering, dnr S2019/05188/FS (delvis).
13
2 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

165

Förnödenhetsförsörjning

SOU 2020:23

Uppdrag att informera allmänheten om vikten av hemberedskap
En viss lagerhållning av läkemedel och förbrukningsmateriel i hemmen gör att personer med en stabil läkemedelsbehandling vid brist
på läkemedel inte omgående behöver söka sjukvård för att få tillgång
till de produkter som krävs för behandlingen. Detta gör att både apotek och sjukvård kan fokusera på andra patientgrupper och på att få
fram aktuella läkemedel eller ersättningsbehandlingar på längre sikt.
För att lagring av läkemedel i hemmet ska anses lämplig förutsätts i
de flesta fall en kronisk sjukdom med en stabil behandling och att
lagringen ur andra perspektiv bedöms som säker. Sådan lagring är tilllåten och sker i många fall redan i dag genom det förskrivnings- och
förmånssystem vi har, även om den inte är systematisk. Försvarsberedningen lyfter fram vikten av att allmänheten har beredskap för att
klara en vecka utan stöd från det offentliga.
Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att hemberedskap är viktig och anser att när det gäller läkemedel och förbrukningsartiklar finns det skäl för personer med kroniska sjukdomar och
stabil behandling att ha en utökad hemberedskap eftersom tillgången
på läkemedel och förbrukningsartiklar för dessa personer i vissa fall
kan vara skillnaden mellan liv och död. Regeringen bör därför ge MSB
i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket
och TLV, inom ramen för MSB:s information om hemberedskap för
kris och krig, informera allmänheten om betydelsen av att i vissa fall
själv lagerhålla läkemedel och vissa förbrukningsartiklar för en period
om upp till en månad. Utredningen har övervägt om Socialstyrelsen
eller Läkemedelsverket skulle ansvara för sådan information till allmänheten, men det utredningens uppfattning att informationen från
staten om hemberedskap bör ske samlat och kommuniceras av en statlig aktör. Det bör därför vara MSB som ansvarar för sådan information även på läkemedelsområdet. Däremot behöver de myndigheter
som har sakkunskapen på området bistå MSB med innehållet i och
utformningen av sådan information till allmänheten om läkemedel
och förbrukningsartiklar.
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Ekonomiska konsekvenser av en utökad hemlagring
Redan i dag hämtas läkemedel och förbrukningsartiklar i många fall
ut i god tid, i enlighet med förmånssystemet, innan de tar slut. Det
saknas dock underlag för att bedöma i vilken omfattning detta görs
och för vilka patientgrupper. Det är därmed svårt att exakt beräkna
vilka kostnader som eventuellt skulle tillkomma om fler nyttjade systemet.
För att få en uppskattning av vad en utökad lagring skulle kunna
kosta har utredningen beräknat värdet för en månads hemlagring av
vissa receptläkemedel. Det handlar i huvudsak om tablett eller kapselbehandlingar (exklusive antibiotika), behandling med inhalatorer,
ögondroppar och vissa läkemedel för egen behandling genom injektioner (antireumatiska läkemedel och insulin). Narkotika har exkluderats helt då en ökad lagring av narkotika i hemmen är förenad med
många olika risker. Urvalet är inte fullständigt utan en grov uppskattning. Det kan också konstateras att flera av de läkemedelsgrupper som
omfattas av beräkningen är grupper för vilka regioner och företag
tecknat avtal som medför återbäring. Eftersom dessa avtal är sekretessbelagda har de faktiska kostnaderna för produkterna inte kunnat
beaktas i beräkningarna. Motsvarande beräkning som den ovan redovisade för receptläkemedel har genomförts för sådana artiklar som
förskrivs kostnadsfritt på hjälpmedelskort. Detta omfattar t.ex. diabetestekniska hjälpmedel och stomiprodukter. I detta fall har alla sådana produkter som sålts via öppenvårdsapotek ingått i underlaget.
En utökad hemlagring medför inledningsvis en sorts investeringspuckel vad avser de som redan står på behandling, därefter tillkommer endast investeringar för nya eller förändrade behandlingar. Utifrån de ovan givna förutsättningarna och antagandet att det i dag helt
saknas hemberedskap skulle den initiala samlade bruttovärdet för en
utökad hemlagring beräknas till 1,45 miljarder kronor (AUP14)för
läkemedel respektive 63 miljoner kronor för förbrukningsartiklar.
Med stor sannolikhet förhåller det sig så att många redan i dag hämtar
dessa produkter i god tid och att det finns en viss hemlagring. Utifrån ett antagande om att häften av befolkningen redan har beredskap för en månad, skulle värdet reduceras med 50 procent till cirka
700 miljoner kronor för läkemedel respektive 32 miljoner kronor
för förbrukningsartiklar. Summan för läkemedel är då inte justerad
14

Apotekens utförsäljningspris.
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för eventuell sekretessbelagd återbäring utifrån de avtal som tecknas
mellan regionerna och läkemedelsföretag för vissa produkter. För
förbrukningsartiklar förekommer det att vissa regioner har tagit över
en del distribution i egen regi. Därför har dessa siffror justerats
genom att ett viktat medeltal tagits fram efter exklusion av de mest
avvikande värdena och sedan extrapolerats till hela befolkningen.
Det är i nuläget svårt att uppskatta de effekter som tillkommer i
ett senare skede eftersom nya patienter ska behandlas och behandlingar förändras över tid. Utredningen har utifrån totalsiffran gjort
ett antagande om att läkemedel motsvarande ett värde på 100 miljoner kronor och förbrukningsartiklar motsvarande 4,3 miljoner kronor tillkommer årligen.
För läkemedel och andra varor som försäljs via öppenvårdsapotek
finns ett förmånssystem som innebär att patienten själv betalar en
egenavgift. Staten ersätter regionerna för deras kostnader i förmånssystemet. Förslaget påverkar därmed den enskilde såväl som regionerna. Utifrån det analyserade underlaget utgör egenavgifterna för
läkemedel cirka 23 procent av det totala värdet jämfört med de cirka
20 procent som gäller för läkemedelsförmånerna generellt. Detta
innebär att de enskilda skulle behöva lägga ut 161 miljoner kronor för
att uppnå en buffert om en månad givet att 50 procent av befolkningen redan har en sådan buffert.
Inköp av mer läkemedel innebär budgeteffekter för den enskilde
såväl som för regionen/staten. Avsikten är att behandlingen ska fullföljas och att läkemedlen slutligen ska förbrukas, förutsatt att inte
behandlingen avbryts av medicinska skäl. Kostnader för detta förslag,
i ett samhällsekonomiskt perspektiv, uppstår då först om läkemedlen
inte kan slutförbrukas, dvs. när en kassation måste ske, samt genom
kapitalbindningskostnaden. Detta gäller såväl för den enskilde som
för staten. Statens ökade ersättning till regionerna för att täcka kostnaderna för läkemedelsförmånerna för läkemedel innebär inte en kostnad i sig utan utgörs av en transferering, även om den kan ha budgetimplikationer. Den slutliga kostnaden för förslaget avgörs därför av i
vilken grad de läkemedel som lagras kan slutförbrukas.
En utökad hemlagring är ett sätt att skapa större buffert och öka
motståndskraften i samhället men för att mer precist kunna beräkna
kostnaderna behövs bättre bakgrundsinformation om dagens uthämtningsmönster. Det är därför svårt att skatta hur god hemlagringen är
i dag. Ett första steg skulle därför kunna vara att genomföra en kart-
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läggning av uthämtningsmönster. En sådan kartläggning borde också
vara av intresse utifrån den ordinarie uppföljning av läkemedelsförmånen som måste ske.
Ekonomiska konsekvenser av en informationsinsats
En informationsinsats till befolkningen digitalt och via annonsering
om vikten av hemberedskap för läkemedel och förbrukningsartiklar
beräknas av MSB kosta 10 miljoner kronor. Utredningen föreslår därför att 10 miljoner kronor avsätts för uppdraget och att det även omfattar Läkemedelsverkets, Socialstyrelsens och TLV:s deltagande.
8.6.3

Ekonomiska konsekvenser av en eventuell
lagringsskyldighet i Sverige – nivå 2

Som redovisades i inledningen till avsnittet 8.6 kan inte ett fullständigt förslag avseende lagringsskyldighet läggas fram i detta delbetänkande. Utredningen avser att presentera ett sådant förslag i slutbetänkandet. Men för att möjliggöra en framtida finansiering av en
lagringsskyldighet mot slutet av försvarsbeslutsperioden redovisas
nedan vad en sådan skyldighet skulle kunna innebära i budgeteffekter och kostnader. Uppgifterna kan till viss del också användas som
grund för att skatta bugeteffekter och kostnader för utökad lagring
hos sjukvårdshuvudmännen enligt avsnittet 8.6.1.
Kostnaderna för införandet av en lagringsskyldighet beror naturligtvis på hur omfattande skyldigheten görs och vilken tänkt ersättningsnivå som används. Ett kommande förslag kommer att vara skalbart, men för att få en uppfattning av kostnaderna redovisas några
exempel nedan.
Kostnadsberäkning utifrån den finska lagringsskyldigheten
I exempel B nedan presenteras en lagerhållning som motsvarar den
som finns i Finland15 (som omfattar cirka 1 400 produkter), men den
har anpassats till tre månaders svensk normalförbrukning.16 I exem15

Finlex: Lagen (979/2008) om obligatorisk lagring och Statsrådets förordning (1114/2008)
om obligatorisk lagring av läkemedel
16
Beräkningen har utgått från de substanser som finns i den finska förordningen, men anpassats till svenskt produkturval.
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plet uppgår värdet av de lagrade läkemedlen till 1,4 miljarder kronor.
Om ansvaret för en sådan lagerhållning på samma sätt som i Finland
skulle delas mellan regioner och läkemedelsföretag skulle inköpskostnaden för regionerna initialt uppgå till 285 miljoner kronor och
därefter innebära en årlig lagrings- och kapitalbindningskostnad.
Inköpskostnaden torde inte utgöra en kostnad i sig då avsikten är att
omsättningslagra produkterna så att allt kan slutförbrukas. Däremot
kan inköpet innebära budgeteffekter för staten och/eller regioner.
För industrins räkning innebär exemplet en kapitalbindning motsvarande 1,1 miljarder kronor AUP. Det generella påslaget, apotekens
marginal, för hela läkemedelsförsäljningen motsvarar 15,7 procent17
vilket innebär att kapitalbindningen skulle motsvara cirka 950 miljoner kronor AIP18. Kapitalbindningskostnaden skulle med finsk ersättningsnivå, som motsvarar referensräntan plus två procent för
huvuddelen av sortimentet motsvara sex (6) respektive 21 (19 baserat
på AIP) miljoner kronor årligen. Värt att notera är att kapitalbindningen för industrin räknat på detta sätt baseras på försäljningsvärdet, inte produktionsvärdet. Detta kan vara en skillnad av stor
betydelse för forskande företag eller generikaindustrin. Priserna för
nyutvecklade läkemedel är satta för att, under ett antal år, utöver
produktionskostnaden ersätta forsknings- och utvecklingskostnader.
För äldre läkemedel där konkurrensen är större kan det förutsättas
att prissättningen mer avspeglar produktionskostnaden. Icke desto
mindre är det Finlands system som för närvarande har legat till grund
för kostnadsuppskattningarna. Utredningen kommer i slutbetänkandet lämna förslag till hur ett svenskt ersättningsystem kan utformas.
En viktig aspekt kring omfattningen på lagringen är att en lagerhållning motsvarande tre månaders normalförbrukning inte svarar
upp mot tre månaders användning för vissa typer av läkemedel under
svåra förhållanden som kris och krig. I vissa fall överstiger behovet i
krig vida normalförbrukningen under ett helt år. För vissa läkemedel
kan tre månaders normalförbrukning antas räcka någon eller några
veckor under svåra förhållanden. Detta framhålls också vara grunden
till varför Finland har differentierad omfattning av lagerhållningen
för olika grupper. Hur länge läkemedlen räcker är också avhängigt
av t.ex. olika ransoneringsåtgärder. Det kan sammantaget antas att en

17
18

TLV (2019): 2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling.
Apotekens inköpspris.
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tre-månaders lagringsskyldighet baserat på normalförbrukningen är
snålt räknat för krigets behov för vissa produktgrupper.
Två alternativa kostnadsberäkningar
Två ytterligare exempel redovisas i tabellen nedan. Exempel A omfattar lagerhållning för tre månaders normalförbrukning av samtliga
läkemedel som säljs i Sverige.
Exempel C motsvarar fullt ut den lagerhållning som genomförs i
Finland. Det rör sig om samma produkturval som i exempel B, men
lagerhållning sker i större volymer motsvarande mellan två veckor
och tio månader för olika produktgrupper. I Finland lagerhålls läkemedel för hälso- och sjukvården dessutom av både tillverkare och
hälso- och sjukvården, dvs. en dubbel lagerhållning. Oaktat alternativ tillkommer hanterings- och lagerkostnader.
Utredningen har valt att i kapitel 10 för denna del redovisa budgeteffekter och kostnader förknippat med exempel B (3 månaders
lagerhållning utifrån den finska förordningen) och att reservera dessa
medel mot slutet av försvarsbeslutsperioden eftersom utredningsarbete med mer detaljerade förslag om lagringsskyldighet kvarstår
och kommer att redovisas i slutbetänkandet i september 2021.

Recept (tillverkare)
Rekvisition (regioner)
Rekvisition (tillverkare)
Totalt

Exempel A

Exempel B

Exempel C

7 900
2 400

1 100
285

10 300

1 385

2 500
400
600
3 500

Inköpskostnader eller lagervärde i miljoner kronor (AUP). Exempel A motsvarar tre månaders
lagerhållning av alla läkemedel, exempel B motsvarar tre månaders lagerhållning enligt den finska
lagen om lagringsskyldighet, exempel C motsvarar lagerhållning enligt den finska lagen om
lagringsskyldighet men med motsvarande finsk omfattning om 3–10 månader.
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Recept (tillverkare)
Rekvisition (regioner)
Rekvisition (tillverkare)
Totalt

Exempel A

Exempel B

Exempel C

158
48

22
5,7

206

25,7

50
8
12
70

Kapitalbindningskostnader i miljoner kronor (AUP). Exempel A motsvarar tre månaders lagerhållning av
alla läkemedel, exempel B motsvarar tre månaders lagerhållning enligt den finska lagen om
lagringsskyldighet, exempel C motsvarar lagerhållning enligt den finska lagen om lagringsskyldighet
men med motsvarande finsk omfattning om 3–10 månader.

8.6.4

Utökad statlig beredskapslagring av vissa
förnödenheter – nivå 3

Utredningens bedömning: Den statliga beredskapslagringen bör
under den kommande försvarsbeslutsperioden utökas med produkter för traumavård, sjukvårdsmateriel som behövs vid epidemier
och genom viss komplettering av antidoter. Det bör ankomma på
Socialstyrelsen att efter samverkan med regionerna, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten och Försvarets forskningsinstitut
ta fram en förteckning sådana produkter som bör tillföras de statliga beredskapslagren. Regeringen kan med utgångspunkt i förteckningen besluta om vilken eller vilka myndigheter som lämpligen
bör få i uppdrag att göra inköpen och lagerhålla produkterna.
Den statliga beredskapslagringen av läkemedel och sjukvårds- och
skyddsmateriel är i dag mycket begränsad både i volym och i antalet
artiklar. En utvecklad analys av den nuvarande beredskapslagringen
kommer att presenteras i denna utrednings slutbetänkande. I likhet
med Försvarsberedningen är dock utredningen av den uppfattningen
att den statliga lagerhållningen av vissa förnödenheter kan behöva
utökas.
Vad gäller lagerhållning är utredningens uppfattning att produkter
som kan omsättningslagras också ska lagras på det sättet. Med utgångspunkt från den ordinarie försörjningskedjan ska lagerhållningen då
utföras så nära användaren som är möjligt och lämpligt.
I händelse av masskadesituationer eller vid epidemier bedöms behovet av vissa produkter komma att vida överstiga vad som normalt
omsätts. Till detta kommer att vissa produkter som behöver lager-

172

SOU 2020:23

Förnödenhetsförsörjning

hållas för kris- eller krigsberedskap inte alls används under normala
förhållanden. För sådana produkter är det rimligt att överväga en utökad statlig beredskapslagring.
Det finns i dag en begränsad statlig beredskapslagring av läkemedel
och sjukvårdsmateriel. I ett inledningsskede bör den statliga beredskapslagringen utökas med produkter för livräddande traumavård och
epidemiberedskap samt genom viss komplettering av antidoter. Behovet av sådan lagring torde enligt en försiktig bedömning avse ett
tiotal olika läkemedel och ett hundratal olika sjukvårdsartiklar samt
viss skyddsutrustning som behövs för livräddande åtgärder och för
skydd mot smitta. Detta behövs i en mängd som täcker både civila
och militära vårdbehov eftersom den civila sjukvården också behöver
lämna stöd till Försvarsmakten.
Utredningen har fått ett preliminärt underlag från Socialstyrelsen
över läkemedel och sjukvårdsmateriel som är av väsentlig betydelse
för livräddande traumakirurgi. En analys av detta underlag visar att
inte alla av dessa läkemedel uppfyller kriterierna för att beredskapslagras enligt de principer som redovisats ovan. Dessa bör i så fall snarare omsättningslagras nära slutanvändarna. För att snabbt åstadkomma
effekt i väntan på att utredningen lämnar förslag till en lagringsskyldighet för nivå 2 i den i avsnitt 8.5 redovisade modellen, skulle staten
kunna ersätta regionerna för att tills vidare bygga upp en viss förmåga
avseende just dessa läkemedel som ett slags tillfällig nivå 2.
Ett fåtal läkemedel som svårligen kan omsättas bör ändå redan nu
köpas in och beredskapslagras i statlig regi. Vad gäller sjukvårdsmateriel har utredningen inte kunnat bedöma underlaget i förhållande till
nationell omsättning då sådana uppgifter saknas. Utredningen kan
ändå konstatera att det finns behov av att även lagra viss sjukvårdsmateriel, inklusive skyddsutrustning. Sådan materiel bör till viss del
också beredskapslagras av staten då de volymer som blir aktuella för
vissa produkter vid t.ex. masskadehändelser eller epidemier, inte har
en naturlig omsättning i vardagen.
En närmare analys av vilka läkemedel och vilken sjukvårds- och
skyddsmateriel som bör beredskapslagras i statlig regi måste genomföras utifrån det preliminära underlaget. Det bör ankomma på Socialstyrelsen att efter samverkan med regionerna, Folkhälsomyndigheten,
Försvarsmakten och FOI ta fram en förteckning över dels de läkemedel och andra produkter som är kritiska för traumavård och skydd mot
smitta, dels de antidoter som kompletteringsvis bör tillföras de stat-
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liga beredskapslagren samt relatera detta till årsomsättningen. I detta
sammanhang är det också värt att beakta att bara det faktum att en
produkt går att omsätta inom en årsomsättning inte innebär att volymen finns gripbar i Sverige i behövlig mängd vid ett givet tillfälle.
Exempelvis kan en produkt vid ett stort skadeutfall behövas i en omfattning som motsvarar åtta månaders normalförbrukning. Sådana
produkter kan lagerhållas och omsättas, men finns troligen inte lagerhållna för att användas i den volymen under t.ex. en tvåveckorsperiod.
Det kan därmed finnas skäl att beredskapslagra vissa produkter trots
att det vid första anblicken ser ut att vara möjligt med en omsättningslagring i den ordinarie försörjningskedjan.
En sådan förteckning som anges ovan bör ges in till regeringen
som med utgångspunkt i förteckningen och de ekonomiska ramar som
gäller beslutar om dels vilka inköp som ska genomföras, dels vilken
eller vilka myndigheter som ska ansvara för inköpen och lagren.
Regeringen bör därför ge Socialstyrelsen i uppdrag att efter samverkan med regionerna, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten och
Försvarets forskningsinstitut ta fram en sådan förteckning.
Det finns avslutningsvis skäl att betona att när läkemedel och andra produkter lagras längre bort från ordinarie försörjningskedja, så
måste det finnas en planering för hur dessa produkter vid behov ska
distribueras för att kunna komma i användning. En sådan planering
kan hänga samman med t.ex. en masskadeplanering, se avsnitt 5.4.
Ekonomiska konsekvenser
Grundprincipen för finansiering av beredskapsinvesteringar vid myndigheter är att det ska finansieras via anslag eller avgift. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har dock med stöd av 7 kap. 6 § budgetlagen efter riksdagsbeslut möjlighet att för beredskapsinvesteringar,
om regeringen så beslutar, låna pengar i Riksgälden. Socialstyrelsen
hanterar i dag långtidslagrade läkemedel som en investering som
skrivs av på den bedömda tiden för vilken läkemedlet är verksamt.
Motsvarande princip bör kunna tillämpas för sjukvårdsmateriel som
lagras på motsvarande sätt. Läkemedel och sjukvårdsmateriel som omsättningslagras hanteras normalt som en tillgång med en eventuell
tillhörande kapitalbindningskostnad. Sådana medel som krävs för inköp utgörs normalt av en transferering.
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Utifrån det preliminära underlaget som Socialstyrelsen redovisat,
beräknas avskrivningskostnaderna för en sådan statlig beredskapslagring som föreslås uppgå till tre (3) miljoner kronor årligen för
läkemedel. För sjukvårdsmateriel beräknas den årliga kostnaden för
beredskapslagring uppgåtill fem (5) miljoner kronor. Utöver detta
tillkommer årliga kostnader på mellan 7,5 och nio (9) miljoner kronor
för lagerhållning m.m.
En uppgift till regionerna att köpa in och omsättningslagra sådana
läkemedel för traumavård som inte lämpar sig för beredskapslagring
skulle innebära en kapitalbindning för regionerna motsvarande 6,4 miljoner kronor. Ytterligare precisering av uppgifter i detta avsnitt lämnas till regeringen i särskild ordning.
8.6.5

Nordisk tillverkningsberedskap för läkemedel
och sjukvårdsmateriel – nivå 4

Utredningens bedömning: Regeringen bör ta initiativ till en diskussion inom det nordiska hälsosamarbetet om nordisk tillverkningsberedskap i syfte att forma en multilateral arbetsgrupp som
vidare utreder genomförbarheten av ett sådant förslag. Om regeringen inte bedömer detta som en framkomlig väg, eller om det
visar sig att det inte finns förutsättningar för en nordisk tillverkningsberedskap, bör Sverige gå vidare med att utreda förutsättningarna för en nationell tillverkningsberedskap.
Försvarsberedningen lyfter fram försörjnings- och leveranssäkerhet
avseende sjukvårdsresurser och läkemedelsförsörjning som ett sådant område där samarbete mellan i första hand Sverige, Finland och
Norge skulle kunna vara motiverat. Som redovisats i avsnitt 8.5 har
Sverige ett stort importberoende avseende försörjningen med varor.
Utredningen har också visat på behovet av att med anledning av detta
genomföra en kartläggning av vilken produktion av läkemedel och
sjukvårdsmateriel som sker i Sverige. Utredningen bedömer att ett
ytterligare område där samarbete skulle kunna inledas är tillverkning
av ett fåtal produkter på läkemedels- och sjukvårdsmaterielområdet,
som inte normalt produceras i något av länderna, som är nödvändiga
för att rädda liv och som vi alltid behöver kunna säkra tillgången till.
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Tillverkning av sådana produkter har också berörts i MBS:s forskningsprojekt Critical Nordic Flows.
Utredningen kan notera att det i Norge år 2012 och 2015 diskuterades att stärka nationell produktionskompetens avseende läkemedel och extempore- och lagertillverkning utifrån ett beredskapsperspektiv, men att inga ytterligare initiativ tagits sedan dess.19 Vidare
framgår att det i Norge för försvarssektorns behov diskuterats att
lagra substans och teckna beredskapsavtal för tillverkning.20 Här
nämns vidare möjligheten till nordiskt eller Nato-samarbete. Även
företrädare för myndigheter i Finland har till utredningen uttryckt
intresse för gemensamma ansträngningar på tillverkningsområdet.
Finland, Norge och Sverige har en geografiskt utsatt situation och
är beroende av ett fåtal importvägar. Eftersom tillverkning av läkemedel både är komplex och kostsam samt att länderna med stor sannolikhet kommer att drabbas av försörjningssvårigheter samtidigt
finns ett värde att utreda möjligheterna till samnordisk lagring av
substans och produktion av vissa utvalda läkemedel som inte redan
tillverkas i Norden av någon annan aktör. Även risken att tillverkning flyttar till andra länder behöver beaktas. Utredningen anser därför att det är lämpligt att utreda möjligheterna till nordisk produktion av vissa särskilda läkemedel av synnerlig vikt för liv och hälsa.
Detta kan röra sig om infusionsvätskor, vissa antibiotika, insulin,
smärtlindrande läkemedel och läkemedel för narkos. En sådan tillverkning skulle då anknyta till nivå 4 i den systemmodell som utredningen
presenterat i inledningen till avsnitt 8.6.
Utredningen noterar att regelverket kring godkännande och produktion av läkemedel är komplext och EU-reglerat. Vidare är utgångspunkten för EU-regelverket att de företag som har godkända produkter, i den mån de kan, ska ha rätt att fortsätta sälja sina produkter.
Utredningens preliminära bedömning är därför att en fortsatt analys
bör utgå från vad som är möjligt att göra inom ramen för extemporetillverkning, eftersom sådan produktion som nu avses är tänkt att
ske först i situationer när ordinarie läkemedelsförsörjning inte fungerar och godkända läkemedel inte är tillgängliga. På detta sätt bör påverkan på de ordinarie läkemedelsföretagen minimeras. För Sveriges
räkning kan Apotek Produktion och Laboratorier, i det följande förkortat APL, spela en särskilt viktig roll. Även i Norge finns fyra cen19
20

Helsedirektoratet (2019): Nasjonal legemiddelberedskap, s. 29 (IS-2837).
A.a.
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traliserade och specialiserade enheter för extemporeproduktion. I
Finland är produktionen fokuserad till ett privat apotek och Universitetsapoteket.
Tillverkning av sjukvårdsmateriel kan också bli aktuell. Här handlar det i första hand om omställning av befintlig inhemsk produktion.
Tidigare lagrades bl.a. plastgranulat i statliga lager för att möjliggöra
produktion av plastsprutor, men redan år 1992 bedömde Socialstyrelsen att sådan lagring av material och utrustning för produktion var
svår att genomföra.21 Därmed torde lagerhållning och omställning av
befintlig inhemsk produktion vara enda möjligheten. Sådan sjukvårdsmateriel som är medicintekniska produkter och skyddsutrustning är
CE-märkta och produktionen av dessa omfattas av olika regelverk.
Därmed kommer det krävas vissa förberedelser och snabb hantering
från statliga myndigheter av nya godkännanden för att sådan produktion ska vara möjlig.
Enligt utredningens bedömning bör därför regeringen ta initiativ
till en diskussion om nordisk tillverkningsberedskap inom t.ex. det
nordiska hälsosamarbetet, den s.k. Svalbardgruppen, i syfte att undersöka förutsättningarna för att forma en trilateral arbetsgrupp som
vidare utreder frågan om nordisk tillverkningskapacitet för ett fåtal
livsnödvändiga produkter som inte redan tillverkas i Norden. Ett sådant arbete ansluter naturligt också till den kartläggning av nationell
produktion och översyn av internationella avtal som föreslås i avsnitt 8.5.
Om regeringen inte bedömer detta som en framkomlig väg, eller
om det visar sig att det inte finns förutsättningar för en nordisk tillverkningsberedskap, är det utredningens bedömning att Sverige bör
gå vidare med att utreda förutsättningarna för en egen nationell tillverkningsberedskap. Sannolikt kommer även Läkemedelsverket och
berörda branschorganisationer att behöva delta i arbetet med att se
över möjligheterna till tillverkningsberedskap.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer det som rimligt att avsätta 12 miljoner kronor
för aktörernas genomförande av det mer konkreta utredningsarbete
som krävs för nordisk eller nationell tillverkningsberedskap. I ett se21

Utrustning för tillverkning av injektionssprutor (ÖCB dnr 230-484/92, SoS dnr 433-4081/92).
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nare skede kan investeringar i tillverkningsutrustning och planering
av verksamhet samt organisation behöva genomföras. Utredningen
bedömer därför att 100 miljoner kronor kan behöva avsättas för detta
i den senare delen av försvarsbeslutsperioden.

8.7

Blodförsörjning

Utredningens bedömning: De regionala blodverksamheterna behöver bli robusta och ta fram planer för att kunna öka kapaciteten
i verksamheterna för att kunna svara upp mot de krav som kommer av den katastrofmedicinska beredskapen. Regeringen kan därutöver behöva tillföra medel för att ytterligare stärka blodcentralernas verksamhet inför krigets utmaningar.
Regeringen bör också ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att skapa ett nationellt register över blodgivare som är lätt tillgängligt för alla blodverksamheter.
Tillgången på blodprodukter är som Försvarsberedningen konstaterar av stor betydelse för hälso- och sjukvården, särskilt vid händelser
med många svårt skadade. Vid akuta skador och akuta operationer
måste blod finnas tillgängligt, gärna även prehospitalt, antingen som
blodkomponenter eller som helblod. Omedelbar blodtillgång vid traumatiska skador ska också enligt Nato-standard finnas vid militära enheter där kirurgi utförs.22
Blodförsörjningen är beroende av att det finns godkända givare
som är villiga att donera blod. Olika personer har olika typer av blod,
vanligast känt genom de s.k. AB0- och Rh-systemen även om ytterligare faktorer har betydelse i varierande grad. Detta innebär att det
behövs blod av olika typer för olika mottagare.
Det tappade helblodet delas normalt upp i blodkomponenter; plasma, röda blodkroppar (erytrocyter) och blodplättar (trombocyter)
med olika hållbarheter och användningsområden. De mindre önskade
vita blodkropparna (leukocyterna) avskiljs vanligen. Blodplasma fungerar också som ett viktigt råmaterial för läkemedelsframställning.
Sverige är i dag självförsörjande på blodkomponenter i vardagen
men fördelningen av olika typer av blod över tid och plats är ibland
22

Allied Joint Doctrine for Medical Support, AJP-4.1 EDC V1 2019, p 2.62.
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ojämn. Den begränsade hållbarheten, från en vecka för trombocyter
till tre år för frusen plasma, gör också att blod inte kan lagerhållas i
en större omfattning än vad som motsvarar den normala förbrukningen utan stor kassation. Kassation av blod är ett stort resursslöseri och
har också relevans för donatorers motivation och rekrytering.
Regelverket kring blodförsörjning är precis som för läkemedel till
stor del knutet till EU-rätten. I Sverige har EU-direktiv om blod implementerats genom lagen (2009:29) om blodsäkerhet och Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet. Även USA och
Kanada har motsvarande regler.
För att bedriva blodverksamhet krävs tillstånd och verksamheten
ska inspekteras regelbundet. Regleringen innehåller detaljerade krav
på organisation, kvalitetskontroller, etikettering och tester, allt i syfte
att upprätthålla en hög patientsäkerhet.
Blodverksamheten kan grovt delas in i tappning, produktion och
lagring samt transfusion. För att underlätta för blodgivarna sköts tappningen av blod inte i samma utsträckning som förr på samma plats
som produktionen. Särskilt gäller detta tappning i storstadsregionerna,
där produktionen är centraliserad till en eller ett fåtal platser. Detta
innebär i sin tur en större sårbarhet och ett större beroende till transporter. Själva produktionen, i dess fredsmässiga form, har ett stort
beroende till elförsörjning och informations- och kommunikationsteknologi.
För att säkerställa en fungerande hälso- och sjukvård i samband
med svåra påfrestningar på samhället och i samband med händelser med
många skadade behöver blodverksamheten ses över. I dag används
helblod i mycket liten omfattning, bl.a. vid ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götalandsregionen.
Försvarsmakten har i händelse av krig ett särskilt behov av tillgång på blod och blodkomponenter, men saknar i dag egen blodcentral. Här finns särskilda behov av att analysera om regelverket på området skulle kunna möjliggöra att det exempelvis på fältsjukhus skulle
kunna tappas och ges helblod efter enklare processning och testning
vid akuta lägen. Användning av helblod för civila behov skulle också
kunna vara aktuellt i händelse av mycket svåra situationer. Formerna
för hur och i vilka situationer helblod skulle kunna ges behöver utredas.
Militärt används i dag också frystorkad plasma. Tillgången på frystorkad plasma är mycket begränsad globalt och produceras för när-
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varande endast i två länder i Europa. De två produkterna skiljer sig åt
kvalitativt och den produkt som finns tillgänglig på marknaden möter
inte de svenska kraven då den inte är virusinaktiverad.
Frystorkad plasma har fördelar över frusen plasma trots att hållbarheten är något kortare, två i stället för tre år. Frusen plasma måste
hela tiden finnas tinad för att den ska kunna ges akut och eftersom
hållbarheten på tinad plasma är begränsad leder det till hög kassation.
Frystorkad plasma kan förvaras i rumstemperatur och kan därmed användas på ett helt annat sätt, även i ambulanser prehospitalt.
För att möta behov av frystorkad plasma pågår ett samnordiskt
projekt som ser över möjligheten att investera i anläggningar för produktion. Än så länge torde projektet ur ett svenskt perspektiv endast
kunna betraktas vara i ett förstadie. Projektet finansieras än så länge
i huvudsak via medel från Försvarsmakten. Det har till utredningen
framförts att en sådan produktionsutrustning, exklusive lokalinvesteringar, kostar runt en miljon kronor i inköp.
Det kan konstateras att tillgång till frystorkad plasma är en viktig
del av blodförsörjningen. Säkerställd tillgång till sådan plasma torde
vara särskilt angelägen vid bl.a. stora masskadehändelser i fred, vid
Försvarsmaktens insatser utomlands i fred och vid krig. Produktion
och lagerhållning av frystorkad plasma i Sverige skulle bättre säkra
svenska försörjningsbehov. Med rådande marknadsläge skulle sannolikt även en överproduktion eller överlagring av frystorkad plasma
av hög kvalitet för stora skadeutfall och krig kunna omsättas genom
att det finns en stor efterfrågan internationellt.
Utöver vad som redan nämnts är bl.a. frågeställningar om hur samarbetet mellan blodregionerna kan öka, hur tillgången på givare säkerställs, när avsteg från gällande regelverk kring testning inför blodgivning kan göras, hur kapaciteten kan öka avseende tillgången på
blodkomponenter, hur tillgången på blodpåsar, reagens och annan
relevant förbrukningsmateriel säkerställs och hur informationsutbytet mellan olika it-system kan förbättras viktiga att belysa.
Utredningen har för avsikt att återkomma i blodfrågan i slutbetänkandet men kan konstatera att det tillsvidare är viktigt att arbetet
med blodförsörjningen enligt överenskommelsen mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Regioner fortgår.23 Det är särskilt viktigt att regionerna inom ramen för den ordinarie blodverksamheten
23

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner.
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ser över robustheten och beroenden i verksamheten samt kartlägger,
beskriver och planerar för hur verksamhetens olika delar kan skalas
upp. Därtill är det viktigt att ett nationellt register över alla godkända
blodgivare som är enkelt tillgängligt för alla blodverksamheter
tillskapas, så att möjligheten att lämna blod ökar oavsett var i landet
man befinner sig. Detta har särskilt stor betydelse vid fredstida kriser
och krig eftersom människors rörlighet mellan olika regioner är stor.
Många arbetar inte där de bor och vid utrymnings- eller internflyktingsituationer kommer befolkningen att omfördelas. Utredningen
har uppfattat att det i dag finns ett visst utbyte av information, men
att detta är långsamt, ineffektivt och inte omfattar alla aktörer. Utredningen föreslår därför att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant register. Avslutningsvis är det viktigt
att fler projekt kring alternativ användning av blod, som t.ex. projektet med produktion av frystorkad plasma, genomförs för att skapa
bättre möjligheter att säkra blodförsörjningen.
Mot bakgrund av vad som ovan anförs bedömer utredningen att
regeringen bör tydliggöra behovet av att inte bara kartlägga utan även
genomföra åtgärder för att förstärka de regionala blodverksamheterna
genom att de blir robusta och planerar för att kunna öka kapaciteten
i verksamheterna.
Utredningen bedömer också att regeringen bör ge Socialstyrelsen
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt register över blodgivare som är lätt tillgängligt för alla blodverksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att det är rimligt att avsätta 100 miljoner kronor under försvarsbeslutsperioden för att stärka blodverksamheten
för att kunna hantera fredstida kriser och krigets krav. Utredningen
bedömer att Socialstyrelsen bör tilldelas 4 miljoner kronor för att utreda förutsättningarna för ett nationellt register för blodgivare. Utredningen bedömer att de framtida kostnaderna för drift och förvaltning
av ett sådant register kan uppgå till 1 miljon kronor årligen. Ett sådant register bedöms även ha användning i vardagen och bör innebära mervärden för regionerna.
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Utbildning och övning är en förutsättning för att stärka samhällets
förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst krig. För att kunna tilllämpa och utveckla de kunskaper och förmågor som tillgodogjorts
vid utbildningar måste de användas och övas. Utbildningar och övningar behövs inom hälso- och sjukvården både på lokal, regional
och nationell nivå. Därutöver finns ett behov av samverkansövningar
mellan kommuner, regioner och andra aktörer som t.ex. polis, räddningstjänst, länsstyrelse och Försvarsmakten för att kunna samarbeta
effektivt vid olyckor, kriser och vid höjd beredskap och krig. Utbildning och övning är nödvändigt för ett effektivt lärande, för att bibehålla och utveckla kompetens samt bidra till samhällets samlade förmågeutveckling.

9.1

Försvarsberedningen anser att utbildningsoch övningsinsatserna behöver öka

Försvarsberedningen anser att utbildningsprogram för vårdprinciper
i kris och krig bör tas fram och att Socialstyrelsen med stöd av Försvarsmakten ska utveckla kompetensförsörjning, utbildning och övning av den civila sjukvården när det kommer till vårdprinciper för kris
och krig. Detta innefattar även omhändertagande och vård i ett efterkrigsskede av personer som invalidiserats fysiskt eller psykiskt. Försvarsberedningen anser vidare att det måste finnas rutiner och strukturer för ledning och samordning mellan Försvarsmakten och den
civila hälso- och sjukvården i höjd beredskap och krig. För att upprätthålla kompetens för ledningsförhållanden krävs utbildning och
återkommande övning.
Försvarsberedningen föreslår vidare att beredskapssjukhus bör utveckla och vidmakthålla god traumakompetens för konsekvenserna
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av krigshandlingar i landet. Sjukvårdspersonal som är krigsplacerad
vid beredskapssjukhusen bör ges traumautbildning och övning utifrån de vårdprinciper som gäller i krig. Personal som är krigsplacerad
ska ges utbildning och övas. Den civila hälso- och sjukvården och dess
personal måste samverka och öva med Försvarsmakten och andra relevanta aktörer. Beredskapsplaneringen inom sjukvården bör ta sin utgångspunkt i beräkningar av skadetyper samt antal skadade och döda
i krig, därmed blir detta även bärande för utbildning och övning.

9.2

Utbildning och övning behöver ske med
en bred ansats

Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att det är viktigt att sjukvårdspersonal får traumautbildning och övning utifrån
de vårdmetoder och skadepanorama som gäller i krig eftersom detta
skiljer sig markant från vardagen. Mot bakgrund av att en stor del av
sjukvårdspersonalen vid kris och krig kommer att behöva utföra annan vård än de normalt utför så behöver utbildning inom hälso- och
sjukvården ske med en bred ansats. Vårdpersonal måste få den utbildning och övning som krävs för att sjukvården ska kunna lösa sina samlade uppgifter, vilket även kan innefatta förändrade eller förenklade
behandlingsmetoder. Sådan utbildning omfattar inte bara traumaomhändertagande utan även exempelvis hantering av kontaminerade eller
smittade patienter. Detta innebär att utbildning och övning behöver
ske på individnivå, på gruppnivå t.ex. i team, på enskilda sjukhus, i
en kommun respektive region och mellan flera aktörer i exempelvis
en militärregion. Kommunernas och regionernas personal behöver
öva i samverkan med flera andra aktörer, däribland Försvarsmakten,
för att uppnå god förmåga att omhänderta och vårda patienter i bl.a.
krig. För kriget bör övningen utgå ifrån kommunens och regionens
samlade krigsorganisation.
Nedan beskrivs några av utmaningarna med dagens system för
utbildning och övning inom hälso- och sjukvården.
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Ansvaret för utbildning och övning är delat mellan
flera aktörer

Regionernas ansvar för utbildning och övning av personalen finns reglerat i två olika lagstiftningar, medan kommunernas ansvar regleras
i den ena av dessa.
Regionernas ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska regionerna planera
sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap framgår vidare att regionerna ska planera för regelbunden träning och övning så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrofmedicinska
beredskapen och genomföra insatser vid allvarliga händelser. Uppgiften innefattar även krisstödsarbete. Regionerna ska även planera
för personalens vidareutbildning och kompetensutveckling på området. Regionerna ska också systematiskt följa upp och utvärdera den
katastrofmedicinska beredskapen och med utgångspunkt i det som
framkommer vid utvärderingen vidta de åtgärder som krävs för att
upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen.
Kommunernas och regionernas ansvar enligt LEH
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i det
följande förkortat LEH, ska både kommuner och regioner i en riskoch sårbarhetsanalys analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser
kan påverka den egna verksamheten. I LEH anges att kommuner och
regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
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Kommunernas och regionernas arbete med utbildning
och övning utifrån överenskommelser med staten
I överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, i det följande förkortad MSB och Sveriges Kommuner och
Regioner, i det följande förkortat SKR, om kommunernas krisberedskap1 framgår bl.a. att övningsverksamheten ska beakta de brister som
identifierats i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt att varje
övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med
andra aktörer.
I överenskommelsen mellan MSB och SKR om regionernas krisberedskap och civilt försvar2 framgår att regionerna ska genomföra
utbildningar och övningar i den omfattning som krävs för att kunna
bedriva samverkan och ledning, samt för att trygga funktionen i sin
samhällsviktiga verksamhet vid allvarliga och extraordinära händelser.
Flera myndigheter har ett övergripande utbildningsansvar
inom sina områden
Försvarsmakten
Försvarsmakten bedriver viss utbildnings- och övningsverksamhet
inom hälso- och sjukvård. Den grundläggande kvalificerade sjukvårdsutbildningen ges i dag vid Försvarmedicincentrum. Utöver detta
ges inom ramen för grundutbildningen viss sjukvårdsutbildning till
alla soldater vid förbanden. Särskilda sjukvårdare ges befattningsutbildning vid ett fåtal andra platser. Under 1980-talet integrerades
många regionala och lokala katastrofmedicinska övningar inom den
civila hälso- och sjukvården med Försvarsmaktens verksamhet. Det
var omfattande övningar i fält där civil hälso- och sjukvårdspersonal
från regionerna övade tillsammans med militär personal. Dessa övningar har succesivt upphört och under 2010-talet har de nästan inte
förkommit alls. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner,
regioner och militärregionerna har nu återigen succesivt ökat.
1

MSB och SKR, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022,
(Dnr MSB 2018-09779 SKL 18/03101).
2
MSB och SKR, Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar,
2018–2020; (Dnr SKL 18/02653 MSB 2018-05682).
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Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har enligt myndighetens instruktion ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap
sprids om katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens
verksamhetsområde. Socialstyrelsen får också meddela föreskrifter
som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning.3 Socialstyrelsens ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls i katastrofmedicin och krisberedskap har myndigheten löst
genom att myndigheten tecknat avtal med kunskapscentrum vid olika
universitet i landet. Socialstyrelsen har under år 2019 genomfört en
upphandling för att förnya kontrakten med sådana kunskapscentra.
Detta resulterade i att ramavtal tecknades inom kunskapsområdena
global katastrofmedicin och internationella insatser, psykotraumatologi samt traumatologi. Inom dessa kunskapsområden kan Socialstyrelsen nu avropa tjänster. Socialstyrelsen har också möjlighet att
avropa framtagande av kunskapsstöd och utbildningsplaner från dessa
kunskapscentra.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten övervakar smittsamma sjukdomar nationellt,
tar fram och förmedlar kunskap om smittskydd, ger vägledning åt
hälso- och sjukvården samt bistår kommunerna i deras hantering av
smittskyddshändelser. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller även visst
utbildningsmaterial för kommuner och regioner.
Smittskyddsläkaren
Smittskyddsläkaren i respektive region är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete.
Smittskyddsläkaren ingår oftast i den katastrofmedicinska beredskapsorganisationen i respektive region och deltar i planering vid utbildningar och övningar med scenario som berör smittskyddsfrågor.

3

2 § 5 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
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MSB
MSB har enligt sin myndighetsinstruktion i uppdrag att se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde samt att informera om sin övningsverksamhet för att den ska
kunna samordnas med den övningsverksamhet som MSB planerar
övergripande. MSB har även tagit fram ett koncept med tillhörande
metodstöd, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar som innehåller förutsättningar och arbetssätt för
att öka den aktörsgemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar. En del av konceptet omfattar utbildning och övning4. Revidering av metodstödet pågår för att knyta samma krisberedskap och
civilt försvar. Socialstyrelsen publicerade år 2020 en rapport hur konceptet kan implementeras i regionerna5.
Länsstyrelsen
Även länsstyrelsen ska enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ge stöd avseende planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning till de aktörer som är ansvariga för
krisberedskapen i länet. Länsstyrelsen har även ansvar för att följa upp
kommunernas tillämpning av LEH, där utbildning och övning ingår.
9.2.2

Nationella och regionala strategier för övning
och utbildning behöver samordnas

MSB har uppdraget att leda ett forum för att inrikta och samordna
samverkansövningar på regional, nationell och internationell nivå
samt övningar som rör EU och andra internationella organ. Detta
forum benämns Nationellt forum för inriktning och samordning av
övningar, i det följande förkortat NAFS, och arbetar för att få till
stånd en sammanhållen och systematisk övningsverksamhet. NAFS
består av representanter för bevakningsansvariga myndigheter samt

4

MSB, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar,
ISBN-nummer 978-91-7383-884-9.
5
Socialstyrelsen, Inriktning och samordning inom hälso- och sjukvården vid särskild händelse Projektrapport: Implementering av ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” i landstingen Artikelnummer 2020-1-6569.
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Försvarsmakten, Lantmäteriet, SOS Alarm, SKR samt Sveriges Radio.
Kommuner och regioner deltar med adjungerade representanter.
NAFS fungerar som remissinstans till MSB inför beslut om en flerårig övningsinriktning. Inriktningen ligger sedan som grund för aktörernas egna beslut om sina respektive fleråriga övningsplaner. För
närvarande pågår även ett arbete som syftar till en nationell strategi
för systematisk övningsverksamhet. Denna beräknas vara klar under
våren 2020. Strategin innehåller bl.a. förslag på en samordnad övningsplanering på nationell och regional nivå som utgår från en övningsperiod om totalt fem år. Övningar som ska genomföras inom ramen
för den samordnade övningsperioden tas fram med beaktande av de
övergripande analyser, anvisningar och planeringsinriktningar som
styr utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Dessa strategiarbeten och övningsperioden utgår således bl.a. från och är synkroniserade med försvarsbesluten som sker med ett intervall av fem år.
Utredningen anser att en övningsplanering för området hälso- och
sjukvård måste harmoniera med den nationella samordnade övningsplaneringen som tas fram av MSB i samverkan med NAFS.
9.2.3

Nationella utbildnings- och övningsplaner behöver
tas fram

Utredningens bedömning: Det är angeläget att Socialstyrelsen i
samarbete med företrädare för kommunerna, regionerna, Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten, MSB och andra relevanta aktörer i
krisberedskapssystemet, snarast tar fram nationella utbildningsoch övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt
försvar. Sådana övningsplaner för området hälso- och sjukvård bör
harmoniera med den nationella samordnade övningsplanering som
tas fram av MSB i samverkan med Nationellt forum för inriktning
och samordning av övningar. Socialstyrelsen bör vara sammanhållande vad avser kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och sjukvård i nationella kris- och totalförsvarsövningar.
I regleringsbrevet för år 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att stödja
regionerna i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och
planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. I uppdraget
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ingår bl.a. att analysera regionernas behov av övnings- och utbildningsinsatser. Vidare ska förslag till upplägg för en nationell utbildnings-och övningsverksamhet för hälso- och sjukvården i frågor som
rör katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar tas fram. En beskrivning för hur de föreslagna insatserna ska organiseras ska också
lämnas. En plan för övnings- respektive utbildningsinsatser för åren
2019–2024 ska också presenteras. Uppdraget ska genomföras i samverkan med regionerna och SKR.
En delrapport av nämnda uppdrag redovisades år 2018. Slutrapporten ska redovisas senast den 1 juni 2020. I delrapporten redovisar
Socialstyrelsen en förstudie om regionernas behov av kunskapsunderlag, en inriktning för utbildnings- och övningsverksamhet samt
hur myndigheten planerar att bedriva arbete med framtagande av kunskapsunderlag fram till år 2020. Socialstyrelsen har därvid identifierat
tre områden där det behövs kunskapsstöd för att stödja regionerna i
det fortsatta arbetet. Dessa områden är:
• utbildnings- och övningsplaner som utgår från identifierade behov
och kunskapsstöd,
• särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som är
framtvingade av olika former av resursbrist vid kris, höjd beredskap och krig, och
• samverkan och ledning för aktörer inom hälso- och sjukvården vid
kris, höjd beredskap och krig.
Enligt utredningens bedömning krävs nationell samsyn kring katastrofmedicinsk beredskap och hälso- och sjukvårdens roll inom totalförsvaret. För att uppnå detta och för att öka kompetensen i dessa
frågor behöver kommuner, regioner och andra vårdgivare få stöd från
ansvariga myndigheter. Sådant stöd bör lämnas genom bl.a. vägledningar till gällande regelverk och genom utbildnings- och övningsmaterial. Det finns dock i dag inte tillräckligt sådant stöd på hälsooch sjukvårdsområdet.
Socialstyrelsen ska i juni 2020 lämna förslag till en nationell modell för utbildning och övning. Utredningen vill understryka vikten
av att nationella utbildnings- och övningsmodeller snarast tas fram
som stöd för kommuner och regioner i arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. Sådana modeller bör tas fram i samverkan med företrädare
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för kommuner, regionerna, Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten,
MSB samt andra relevanta aktörer i krisberedskapssystemet.
Det kan antas att Socialstyrelsens rapport kommer att kunna utgöra underlag vad gäller olika utbildnings- och övningsbehov. Utifrån de utbildnings- och övningsbehov som Socialstyrelsen identifierat i sin rapport kan sedan riktlinjer och kunskapsstöd utarbetas
inom hälso- och sjukvård.
Socialstyrelsen har i delrapporten redan identifierat bl.a. följande
tre områden där det föreligger behov av utbildning och övning i kris
och krig. Dessa områden är traumaomhändertagande, omhändertagande av drabbade vid s.k. CBRN-händelse och krisstöd.
MSB har tagit fram anvisningar för planering av nationella samverkansövningar. MSB:s modell bygger på en övergripande övningsperiod
om fem år för att den ska harmoniera med inriktningar både för krisberedskap och civilt försvar samt perioderna för försvarsbeslut.6 Enligt anvisningarna ska det under en femårig övningsperiod genomföras två nationella övningar. Socialstyrelsen bör vara sammanhållande
och tilldelas medel för hälso- och sjukvårdens deltagande i dessa.
Traumavård
Enligt Försvarsberedningen kommer sjukvårdens främsta uppgift i
en krigssituation vara att ta hand om krigsskadade. Det kommer till
stor del handla om allvarliga traumaskador. Typen av skador som kan
förväntas är splitterskador, skottskador, explosionsskador, klämskador och brännskador. I största möjliga utsträckning, givet omständigheterna, bör annan vård och omsorg även upprätthållas.
Erfarenheten och resultat från tidigare rapporter7 har påvisat betydelsen av att ha en väl fungerande traumavård i vardagen för att
kunna hantera en händelse med ett stort antal svårt skadade.
Socialstyrelsen redovisade i rapporten Traumavård vid allvarlig
händelse8 ett antal förslag som syftar till att stödja regionerna för ett
adekvat omhändertagande av dels enstaka patienter som är svårt skadade, dels situationer där det samtidigt förekommer många svårt ska6

MSB (2019): Anvisningar för myndighetsgemensam nationell planering av samverkansövningar
inom krisberedskap och civilt försvar (Ärendenr 2019-01143).
7
Socialstyrelsen, Kamedo rapport 97; Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utöja 2011,
Artikelnummer 2012-8-6.
8
Socialstyrelsen, Traumavård vid allvarlig händelse, Artikelnummer 2015-11-5.
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dade patienter i fredstid. I rapporten förslår Socialstyrelsen även åtgärder som kräver regiongemensamma och nationella insatser. Socialstyrelsen konstaterar att regionerna organiserar sin traumavård på
olika sätt, vilket kan medföra problem i samband med allvarliga händelser vilka ofta kräver omfattande samarbete såväl mellan sjukhus
som mellan regioner och andra aktörer. För att överbrygga sådana
skillnader krävs enligt myndigheten enhetligt utarbetade planer och
rutiner liksom en väl utvecklad, reglerad och inövad samverkan.9
Utredningen konstaterar att det behov av samordning och enhetliga arbetssätt som Socialstyrelsen påtalar behovet av bl.a. förutsätter
nationellt framtagna riktlinjer för traumavård, utbildningar och övningar. Utredningen bedömer att detta är ett tydligt exempel på frågor
där Socialstyrelsen bör ta initiativ till, och vara pådrivande för, att tillsammans med regionerna ta fram de kriterier, mallar, system och övningar som myndigheten ser behov av.
Riktlinjerna avseende traumavård måste utformas med beaktande
av sådana stora skadeutfall som kan förväntas i händelse av krig. Försvarsmakten och Socialstyrelsen tog år 2017 fram rapporten Totalförsvarets sjukvårdssystem10 där myndigheterna presenterar ett heltäckande nationellt koncept som bl.a. innefattar en civil-militär samordning av medicinsk utveckling, planering, utbildning och kompetensförsörjning. Konceptet utgår från perspektivet höjd beredskap och
krig. Regionerna deltog dock inte i detta arbete.
Farliga ämnen (CBRNE)
Försvarsberedningen påtalar att farliga ämnen skapar en särskild problembild och att oförmåga att skydda sig mot händelser med farliga
ämnen ökar risken för en angripare använder eller hotar att använda
vapensystem med dessa ämnen. Farliga ämnen benämnas med den
internationella akronymen CBRNE, som står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear och Explosive. Den används således för att
beskriva områdena skadliga kemikalier, allvarliga smitt-, radioaktiva,
nukleära- och explosiva ämnen.

9

Socialstyrelsen, Traumavård vid allvarlig händelse, Artikelnummer 2015-11-5.
Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem – En civilmilitär förmågeutveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn genom hela hotskalan, 2017, Bilaga till FM201616189:15 och SoS 11.1-30361/2017.
10
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I krig, och när det gäller massförstörelsevapen, är det dock främst
CBRN som är av betydelse. Skador som uppstår av explosiva ämnen
tillhör krigets normalbild. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är det därmed det sjukvårdsbehov som tillkommer utöver traumavården som är av betydelse i detta sammanhang, dvs. förmågan att
hantera skadade och/eller kontaminerade patienter som utsatts för
kemiska, biologiska eller radionukleära stridsmedel. Ur ett bredare
fredstida perspektiv är det dock relevant att även ta med explosiva
ämnen.
MSB har tillsammans med samverkande aktörer t. ex. Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Polisen och regioner tagit fram en
aktörsgemensam inriktning för CBRNE en s.k. CBRNE-strategi.11
I arbetet med strategin har arbetsgruppen tagit fram områden som
kräver särskilda satsningar. Vad gäller hälso- och sjukvården påpekas
att kompetensen inom det katastrofmedicinska området behöver kvalitetssäkras. I strategin anges att utbildad sjukvårdspersonal med tillgång till rätt skyddsutrustning är avgörande för hur framgångsrikt
sjukvården kommer att kunna omhänderta patienter vid en CBRNEhändelse. Det konstateras att i dag är skyddsutrustningen knapphändig, det saknas en förteckning över experter på området och vissa
regioner saknar detektionsutrustning. För hälso- och sjukvårdens beredskap inför höjd beredskap och krig är det angeläget att också förmågan att ta hand om patienter som skadats eller kontaminerats av
CBRN-stridsmedel finns med i de nationella utbildnings- och övningsplanerna.
Krisstöd
Många människor utsätts för svåra upplevelser vid kris och krig och
planeringen för krisstödsinsatser är därför viktig och även i den planeringen ingår utbildning och övning. Försvarsberedningen lyfter fram
att planeringen även ska innefatta omhändertagande och vård i ett
efterkrigsskede av personer som invalidiserats fysiskt eller psykiskt.
Socialstyrelsen publicerade år 2008 rapporten Krisstöd vid allvarlig händelse12. Dokumentet reviderades år 2018 och är ett kunskapsunderlag från experter för att stödja planeringen av krisstödsinsatser
11
12

MSB (2017): Aktörsgemensam CBRNE-strategi (ISBN: 978-91-7383-758-3).
Socialstyrelsen, Krisstöd vid allvarlig händelse, Artikelnummer 2018-10-9.
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vid allvarlig händelse, men många delar kan med fördel även användas vid planering för höjd beredskap och krig. Kunskapsunderlaget
kan även nyttjas av andra aktörer som arbetar med krisstödsinsatser.
I rapporten används begreppet krisstöd för allt medmänskligt, praktiskt, psykologiskt och socialt stöd som olika samhällsinsatser förmedlar. Rapporten innehåller även beskrivningar av posttraumatiskt
stressyndrom som kan drabba människor som varit med om våldsamma, kränkande eller chockartade händelser t.ex. krig. Vidare finns
också ett kapitel som beskriver utbildningsansvaret för olika aktörer,
behovet av gemensam utbildning samt beskrivningar av lämpligt utbildningsinnehåll för olika målgrupper. Regioner, kommuner, privata
vårdgivare, elevhälsan, frivilligorganisationer och trossamfund är exempel på aktörer som kan ge krisstöd och dessa måste samverka bl.a.
genom utbildning och övning. Rapporten beskriver även det som
kallas psykologisk första hjälpen, vilket innebär ett medmänskligt
stöd till drabbade omedelbart efter inträffade händelser. Stöd, framför allt från närstående, kan göra att färre som råkat ut för svåra händelser senare drabbas av psykiatrisk sjuklighet.
Utredningen anser att alla som är engagerade i krisstöd behöver
ha en grundläggande utbildning i krisstöd och i de specifika förhållanden som karaktäriserar arbetet vid kris och krig. I grundutbildningen
för psykologer och socionomer bör ämnesområdet psykotraumatologi och katastrofpsykologi vara obligatoriska delar.
Även inom krisstödsområdet betonas vikten av att öva. Övningar
kan utformas specifikt för krisstödsinsatser, men kan med fördel integreras som en del av annan övningsverksamhet som exempelvis sker
mellan regioner, kommuner och Försvarsmakten.
Kunskapen om hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret
bör öka
Den återupptagna totalförsvarsplaneringen och den verksamhet som
ska bedrivas för uppbyggnaden av totalförsvaret genererar många
kunskapsbehov. Hälso- och sjukvården är en viktig del av det civila
försvaret, men många av medarbetarna i kommunerna och regionerna
har en bristande kunskap om vad civilt försvar är och vad det innebär
för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen bör därför som en del i utbildningsplanen ta fram en teoretisk utbildning som behandlar hälsooch sjukvårdens roll i totalförsvaret.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att ta fram en nationell utbildnings- och övningsmodell för hälso- och sjukvård beräknas till totalt 15 miljoner kronor
under perioden 2021–2023. Utredningen föreslår vidare att Socialstyrelsen tilldelas en (1) miljon kronor under den senare delen av försvarsbeslutsperioden för att ta fram en utbildning om hälso- och sjukvårdens
roll inom totalförsvaret. Socialstyrelsen bör tilldelas 100 miljoner kronor för att samordna planering, genomförande och utvärdering av
övningar som berör området hälso- och sjukvård vid nationella samverkans- eller totalförsvarsövningar. Socialstyrelsen ska då ersätta regionernas och kommunernas kostnader för att delta i övningarna.
9.2.4

Kunskapen i katastrofmedicin och om hälsooch sjukvårdens roll i totalförsvaret behöver öka

Utredningens bedömning: För att uppnå en ökad kunskap om
katastrofmedicin och hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret
behöver det genomföras omfattande utbildnings- och övningsinsatser. Detta arbete bör ske på ett systematiskt sätt och innehållet
i den nationella utbildnings- och övningsplanen som Socialstyrelsen ska ta fram bör anpassas till den egna kommunens och regionens förutsättningar. Det är rimligt att staten finansierar sådana
utbildningar och övningar.
En viktig del i hälso- och sjukvårdens beredskap för kris och krig är
den katastrofmedicinska beredskapen. Det finns ingen vedertagen
definition av begreppet katastrofmedicin men det brukar beskrivas
som sjukvård i situationer där tillgängliga resurser är otillräckliga i
förhållande till det omedelbara vårdbehovet.13
Ämnet katastrofmedicin har försvunnit ur grundutbildningarna
för hälso- och sjukvårdspersonal
I mitten av 1970-talet infördes på initiativ av Socialstyrelsen obligatorisk katastrofmedicinsk undervisning för läkare och sjuksköterskor som en del av grundutbildningen. Detta ledde till framtagande
13

Sten Lennquist [red.], Katastrofmedicin, 2009, s. 12.
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av en enhetlig kursplan som antogs av samtliga universitetet och högskolor. Undervisningen omfattade en veckas studier och innehöll både
teori och övningar. Svensk sjukvårdspersonal hade fram till millennieskiftet en, i förhållande till andra länder, god basal kunskap inom
traumatologi och katastrofmedicin.
Under 1990-talet förkortades undervisningstiden och i dag är ämnesområdet katastrofmedicin helt borttaget vid flera lärosäten. Socialstyrelsen konstaterade 2015 att flera lärosäten inte ger någon utbildning alls inom katastrofmedicin vare sig för blivande sjuksköterskor,
specialistsjuksköterskor eller läkare och det varierar hur mycket utbildning som ges i traumavård. När det gäller den psykotraumatologiska och katastrofpsykologiska utbildningen vid landets psykolog- och
socionomprogram har det framkommit att antalet undervisningstimmar varierar inom dessa områden mellan olika lärosäten.14
Socialstyrelsen tillhandahöll tidigare nationellt samordnad
utbildning i katastrofmedicin för hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen bidrog under 1990- och 2000-talet till ett gemensamt
synsätt på katastrofmedicinsk beredskap inom hälso- och sjukvården. I samverkan med representanter för regionerna och katastrofmedicinska centra tog myndigheten under 2000-talet fram en utbildningsmodell, kursplaner och kompetensmål samt information om
begrepp och definitioner i syfte att säkerställa enhetlighet och god
kvalitet på utbildningarna inom det katastrofmedicinska området.
Det resulterade i att myndigheten publicerade rekommendationer
för planering av utbildning i katastrofmedicin avsett som ett stöd för
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på lokal, regional och nationell nivå.15 Den senaste utgåvan av dessa rekommendationer är från år 2007. Socialstyrelsen tillhandahöll även en rad kurser och utbildningar som var kostnadsfria för regionerna. Flera av
kurserna utbildade utbildare, vilket möjliggjorde att likvärdiga utbildningar kunde genomföras på hemmaplan i de olika regionerna. Socialstyrelsen samlade regelbundet utbildningsansvariga från regionerna
för att diskutera utbildnings- och övningsfrågor.
14

Socialstyrelsen, Traumavård vid allvarlig händelse. Artikelnummer 2015-11-5.
Socialstyrelsen, Utbildning inom katastrofmedicinsk beredskap, Rekommendation för planering, 2007, artikelnr 2007-130-9.
15
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Socialstyrelsens arbete med utbildning och övning finansierades
genom särskilda medel från staten. I samband med att formerna för
finansiering av anslag 2:4 Krisberedskap förändrades år 2012 upphörde från och med år 2013 alla nationella utbildningar som anordnade av Socialstyrelsen. Sedan dess saknas nationellt sammanhållna
utbildningar och övningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Försvarsmakten bidrog med kunskap till hälso- och sjukvården
Fram till 1980-talet, då de flesta män genomförde värnplikt, bidrog
även Försvarsmakten genom sin verksamhet till en bred kompetens
inom det katastrofmedicinska området. Utöver den sjukvårdsutbildning som alla värnpliktiga fick inom Försvarsmakten inkallades många
manliga läkare och sjuksköterskor efter avslutad yrkesexamen till kompletterande sjukvårdskurser inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet. Dessa utbildningar omfattande bl.a. teoretisk och praktisk
utbildning i krigskirurgi. Eftersom de läkare och sjuksköterskor som
var krigsplacerade i Försvarsmaktens förband till vardags arbetade i
den civila sjukvården bidrog de utbildningar som Försvarsmakten
genomförde även till en ökad kunskap inom ämnet katastrofmedicin
och traumaomhändertagande inom den civila sjukvården.
Även i dag kvarstår det faktum att Försvarsmakten utbildar legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal utifrån krigets krav. Skillnaden
mot förr är att det inte sker på samma bredd och inte med samma
systematik. Det är ett antal läkare och sjuksköterskor som tjänstgjort i de utlandsmissioner som Sverige deltagit i sedan mitten på
1990-talet. Dessa har fått utbildning i framför allt prehospital vård
och traumaomhändertagande. Försvarsmakten bedriver också ett utbyte med Sydafrika där läkare med någon anknytning till Försvarsmakten kan tjänstgöra på civila sjukhus under en begränsad tid för
att öka sin förmåga att ta hand om ett annat skadepanorama än vad
vi ser i Sverige.
Varje region utbildar och övar efter egen förmåga
I dag saknas en nationell utbildnings- och övningsplan inom katastrofmedicin riktad till regionerna, det saknas även en nationell vägledning för vilka kurser och utbildningar som varje region bör genom-
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föra. Regionerna deltar i stor utsträckning vid MBS:s utbildningar
inom krisberedskap, men som tidigare påpekats saknar dessa utbildningar i många fall en koppling till hälso- och sjukvård.
Ett fåtal regioner och universitet, t.ex. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, bedriver fortbildningar som riktar sig
till hälso- och sjukvårdspersonal över hela landet. Övriga katastrofmedicinska utbildningar inklusive utbildning i krisstödsarbete för personalen planeras och genomförs i regionernas egen regi. Innehållet i
utbildningarna och genomförandet av dem skiljer sig mellan olika
regioner. I många regioner, framför allt de mindre, är det ett fåtal personer på små enheter som arbetar med kris- och katastrofmedicinsk
beredskap som även har till uppgift att utbilda och arrangera övningar.
Även övningsverksamhetens omfattning varierar mellan regionerna. Att planera, genomföra och utvärdera övningar är tidskrävande,
kostsamt och kräver kunskap och erfarenhet. Som tidigare nämnts
har MSB olika övningskoncept som kommuner och regioner kan
använda, men de avser generella förmågor och innehåller inte de specifika förmågekrav som ställs inom hälso- och sjukvården Att planera
en övning för hälso- och sjukvården kräver många gånger speciella
kunskaper, framför allt vad gäller utvärdering av hur patienterna påverkas kopplat till olika åtgärder och beslut.
Det finns ett fåtal utbildningar där regionerna utbildar och övar
enligt ett likartat koncept, t.ex. traumaomhändertagande av enstaka
patient på akutmottagning och konceptet för prehospital sjukvårdsledning för ambulanssjukvården.
Det är ovanligt att kommuner och regioner tillsammans genomför övningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Antalet övningar
där deltagare från både kommunernas och regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet ingår bör öka. Vid stora samhällsstörningar med påverkan på hälso- och sjukvårdsområdet är det betydelsefullt att hela
hälso- och sjukvårdskedjan fungerar. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan kommuner och regioner som behöver lösas genom samarbete och samverkan. Vid höjd beredskap och krig kommer detta
beroende sannolikt att öka. Genom att öva kan eventuella brister åtgärdas.
Socialstyrelsen genomförde år 2016, på uppdrag av regeringen, en
övning av hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig
händelse med många skadade. Ett antal regioner i Mellansverige del-
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tog i övningen. I rapporten som presenterades efter övningen konstaterar Socialstyrelsen som sammanfattande slutsats att myndigheten
ska verka för att etablera en funktion för nationell samordning med
syfte att ge förutsättningar till en bättre behovs- och resursmatchning vid stora skadeutfall.16
Regeringen skriver i budgetpropositionen för år 2020 att övningar
stärker beredskapen och det är betydelsefullt att genomföra övningar.
En sammanställning av regionernas risk- och sårbarhetsanalyser från
år 2018 visar att 12 av de 21 regionerna har en utbildnings- och övningsplan, 11 regioner har övat sin krisledningsnämnd under året samt
att 17 regioner har övat sin krishanteringsorganisation exempelvis särskild sjukvårdsledning under året17. Det finns alltså utrymme för förbättring.
Den totalförsvarsövning, som genomförs under 2020 involverar
alla kommuner och regioner. Socialstyrelsen är sammanhållande för
hälso- och sjukvårdens deltagande i övningen vad avser regionerna.
Regionen avgör vad som är en rimlig katastrofmedicinsk beredskap
I dag finns inte tydligt angivet vilken förmåga hälso- och sjukvården
ska ha vid fredstida kriser och vid krig, varken för kommunernas eller
regionernas hälso- och sjukvård. Samtidigt står det klart att hälso- och
sjukvården i sådana särskilt svåra situationer inte kan upprätthålla all
den vård som ges i ett normalläge i fred.
Socialstyrelsens katastrofmedicinska föreskrifter beskriver bl.a.
ledning och organisation samt vilken övergripande förmåga regionerna ska ha att hantera allvarliga händelser. Med utgångspunkt i riskoch sårbarhetsanalysen ska regionerna själva bedöma vad som är nödvändigt för att uppnå den förmågan. En region bedömer därför själv
vad som är en rimlig nivå på katastrofmedicinsk förmåga. Det har medfört att regionerna organiserar sig på olika sätt och har olika katastrofmedicinsk förmåga. Socialstyrelsen genomför under år 2020 tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg, i det följande förkortat IVO, ett projekt där myndigheterna följer upp regionernas
katastrofmedicinska beredskap utifrån kvalitetsindikatorer kopplade
till de katastrofmedicinska föreskrifterna.
16

Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig händelse med många
skadade, Erfarenheter och lärdomar av Övning TYKO, Artikelnummer 2016-10-7.
17
Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1, Uppgiftsområde 6, s. 79–80).
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Regionerna gör också olika bedömningar av vad som är en extraordinär händelse enligt LEH. Det är inte heller tydligt hur hälso- och
sjukvårdslagens krav på katastrofmedicinsk beredskap förhåller sig
till bestämmelserna om extraordinära händelser och höjd beredskap
i LEH. Eftersom det saknas nationella vägledningar och riktlinjer på
flera områden utbildar och övar regionerna på olika metoder, olika
organisationer och använder olika terminologi. Detta kan försvåra
samverkan mellan regionerna, men även samverkan mellan regionerna
och andra aktörer, exempelvis Försvarsmakten. Utredningen avser att
återkomma till denna fråga i slutbetänkandet.
Övning i kommunerna avseende hälso- och sjukvård
Kommunernas ansvar för krisberedskap utifrån LEH preciseras i en
överenskommelse mellan MSB och SKR.18 I överenskommelsen anges bl.a. att kommunen ska ha ett styrdokument för arbetet med krisberedskap som ska beslutas av fullmäktige. Styrdokumentet ska inrikta de olika verksamheternas arbete med krisberedskap, där vård
och omsorg är en av kommunens större verksamheter. Vidare ska
kommunen ha en utbildnings- och övningsplan. Kommunerna ska
genomföra minst två övningar per mandatperiod. MSB har tagit fram
vägledningar för både styrdokument och utbildnings- och övningsplan.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård är en del av dess samhällsviktiga verksamhet men de omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagens krav på en katastrofmedicinsk beredskap. Kommunen
bestämmer själv om metoder och former för sitt krisberedskapsarbete.
MSB ger ut en rad vägledningar gällande utbildning och övning vid
samhällsstörningar, som kommunerna rekommenderas att använda.
Specifika utbildningar och övningar för kommunerna kopplat till
hälso- och sjukvårdsfrågor saknas i dag. Samverkansövningar mellan
kommuner och regioner med hälso- och sjukvårdsperspektiv förekommer sällan.

18

MSB och SKR, Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 2019–2022
(SKR dnr 18/01807 MSB dnr 2018–05681).
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Den ökade specialiseringen inom sjukvården skapar behov
av särskilda utbildningsinsatser för kris och krig
Krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap är utgångspunkt
för hälso- och sjukvårdens förmåga vid kris och krig. Krisberedskapen bygger i sin tur på att det finns en fungerade hälso- och sjukvård
i vardagen. De senaste 20 åren har stora förändringar skett inom vården både avseende kunskapen i katastrofmedicin och utveckling av
vårdmetoder. Allt mer hälso- och sjukvård ges utanför sjukhusen och
regeringen har en uttalad ambition att stärka primärvården. Allt mer
sjukvård bedrivs också inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Samtidigt pågår arbete med att koncentrera den högspecialiserade vården, både på nationell och regional nivå, för att uppnå en
bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Detta har medfört att högspecialiserad vård bedrivs på färre platser i landet. Det gäller bl.a.
brännskadevård och traumavård.
Den ökade specialiseringen inom vården skapar förutsättningar
för hög kompetens hos vårdpersonalen inom relativt smala specialistområdet, där också subspecialiteter förekommer, men medför också
en sårbarhet eftersom det finns risk för att personalen blir ovan vid
att arbeta med annan vård.
Med en avancerad specialisering kan det vara svårt att även upprätthålla genaralistkunskaper inom akutsjukvård inklusive traumaomhändertagande. Vid masskadehändelser, men framför allt i krig,
förefaller det troligt att alla akutsjukhus i en händelses närområde
måste kunna ta emot och behandla skadade. Därför måste också samtlig personal i akutsjukvården ha en grundläggande kunskap i katastrofmedicin för att kunna agera i situationer när det akuta vårdbehovet
överstiger tillgängliga resurser. Det kan t.ex. röra sig om grundläggande kunskaper om metoder för prioriteringar vid olika skadetyper
eller förenklade behandlingsmetoder.
Det behövs utbildning och övning i varje kommun och region
För att uppnå en ökad kunskap om katastrofmedicin och hälso- och
sjukvårdens roll i totalförsvaret behöver det genomföras omfattande
utbildnings- och övningsinsatser. Kommuner och regionerna bör t.ex.
varje år öva delar av sin krigsorganisation mot de krav som totalförsvaret ställer. Detta kan göras genom exempelvis, simuleringsövningar,
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ledningsövningar samt fältövningar tillsammans med Försvarsmakten.
Detta arbete bör ske på ett systematiskt sätt och innehållet i den nationella utbildnings- och övningsplanen som Socialstyrelsen ska ta fram
bör anpassas till den egna kommunens och regionens förutsättningar.
Det är rimligt att staten finansierar sådana utbildningar och övningar.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att det behöver avsättas 30 miljoner kronor årligen för kommuners och 70 miljoner kronor årligen för regionernas
arbete med att planera och genomföra utbildning och övning inom
hälso- och sjukvård för totalförsvarets behov.
9.2.5

Katastrofmedicin bör ingå i grundutbildningen
för hälso- och sjukvårdspersonal

Utredningens bedömning: All hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha grundläggande kunskaper i katastrofmedicin. Det är en
förutsättning för en fungerande krisberedskap och för befolkningens säkerhet och trygghet i krig. Det är också en förutsättning för
tillhandahållandet av en jämlik vård över hela landet. Ämnesområdet katastrofmedicin bör därför införas som en obligatorisk del
i grundutbildningen till läkare och sjuksköterska. Lärosäten bör
tillsammans med Socialstyrelsen ta fram kunskapsmål för sådan
grundutbildning.
All hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha en grundläggande kunskap i katastrofmedicin. Detta är en förutsättning för en fungerande
krisberedskap i vardagen och för befolkningens säkerhet och trygghet i krig. Det är också en förutsättning för tillhandahållandet av en
jämlik vård över hela landet. All hälso- och sjukvårdspersonal behöver också ha en mental förberedelse och vissa grundläggande verktyg
med sig från grundutbildningen för att kunna hantera masskadehändelser, som kan inträffa både i fredstid och i krig, samt ha kunskap
om hur sjukvård bedrivs under förhållanden med svår resursbrist. De
krav som ställs på hälso- och sjukvården vid t.ex. masskadesituationer kräver specifika kunskaper utöver vad som krävs för rutinmässig
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sjukvård, och det ställer krav på att personalen måste kunna utföra
vissa insatser utanför sitt specialområde.
Tidigare ingick katastrofmedicin som en obligatorisk del av grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor. Numera är ämnet inte obligatoriskt och vid de lärosäten där det förekommer sker utbildning
endast i begränsad omfattning. Det gör att en stor del av den yngre
hälso- och sjukvårdspersonalen i regionerna saknar basala kunskaper
inom området. Regioner och kommuner ansvarar för att anställd personal och förtroendevalda får den utbildning och övning som krävs,
men privata sjukvårdsaktörer omfattas inte av någon skyldighet att
utbilda och öva sin personal för kris eller höjd beredskap i andra fall
än om det avtalats med kommuner och regioner.
Den kunskap som inhämtas under grundutbildningen ligger till
grund för påbyggnadsutbildningar för olika roller och befattningar
vid fredstida kriser och krig. För att kunna bedriva en likvärdig, effektiv och meningsfull påbyggnadsutbildning i regionerna måste grundutbildningen således vara enhetlig och uppfylla väl definierade kunskapsmål. I dag måste regionerna många gånger även ansvara för
utbildning i det mest fundamentala inom ämnesområdet katastrofmedicin på grund av att personalen inte har kunskapen med sig från
sina grundutbildningar.
Socialstyrelsen föreslog redan år 2015 att katastrofmedicin ska införas i grundutbildningarna för läkare och sjuksköterskor. Detta förslag har dock hittills inte fått någon effekt på lärosätenas utbildningsplaner. Den 1 juli 2020 införs en ny läkarutbildning. Inte heller i den
nya läkarutbildningen är katastrofmedicin ett obligatoriskt inslag.
Utredningen anser att ämnesområdet katastrofmedicin bör införas som en obligatorisk del i grundutbildningen till läkare och sjuksköterska. Det är en viktig del i att stärka hälso- och sjukvårdens
beredskap för allvarliga händelser både i fredstid och i krig. Kunskap
i katastrofmedicin, som ger en mental förberedelse och metoder för
hur arbete kan bedrivas med otillräckliga resurser, kan även bidra till
ökad patientsäkerhet vid olika samhällsstörningar i fredstid. Det kan
både gälla vid masskadeutfall, men också vid t.ex. längre elbortfall när
teknisk utrustning som sjukvården arbetar med till vardags kanske
inte finns tillgänglig. Därför behöver det finnas en grundläggande kunskap i hur sjukvården kan bedrivs enligt alternativa metoder.
Ett sätt att få till stånd katastrofmedicinsk utbildning i grundutbildningen är att lämna förslag om en ändring i högskoleförord-
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ningens examensbeskrivningar för läkar- och sjuksköterskeexamen.
Utredningen anser dock i nuläget att det i första hand bör ges möjlighet för lärosätena att på frivillig basis i samverkan med Socialstyrelsen ta fram kunskapsmål för sådan utbildning och se till att det införs
i grundutbildningarna för läkare och sjuksköterskor. Utredningen
kommer dock att följa denna fråga och vid behov återkomma med förslag kring detta i slutbetänkandet.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram
de förutsättningar som krävs för att tillsammans med lärosätena ta
fram kunskapsmål är förknippade med en kostnad på 1 miljon kronor.
9.2.6

Utbildning och övning behöver utgå ifrån den vård
som ska bedrivas

Utredningens bedömning: Det behöver återinföras nationella utbildningar som utgår från krigets krav i traumavård, krigskirurgi
och kroppsskador relaterade till CBRN-händelser. Sådana utbildningar ska ta sin grund i de civila och militära skador som uppkommer i krig samt beakta behovet av resursbesparande metoder.
Socialstyrelsen bör därför, tillsammans med Försvarsmakten, ges
i uppdrag att genomföra och finansiera sådana utbildningar för
regionerna.
En grundläggande förutsättning för utbildning och övning är att den
som ska utbilda och öva vet vad man ska utbilda i och vad man ska
öva på. Även om det är kommuner och regioner som ansvarar för att
personalen får relevant utbildning och övning behöver det anges på
nationell nivå vilken vård som ska bedrivas i kris och krig och hur
ledning och samverkan ska ske mellan olika aktörer. Utredningen
förslår i kapitel 4 att det i den kommande försvarspolitiska propositionen anges en målsättning för den civila hälso- och sjukvården i
kris och krig. När det gäller frågan om ledning och samordning har
Utredningen om civilt försvar i uppdrag att lämna förslag till en
sådan organisation senast den 1 mars 2021. Utredningen avser därför
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att återkomma till den frågan för hälso- och sjukvårdsområdet i slutbetänkandet.
Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att det på
nationell nivå bör tas fram utbildningsprogram för vårdprinciper i
kris och krig och att det är Socialstyrelsen som bör ansvara för att ta
fram detta i samverkan med kommuner och regioner. Socialstyrelsen
har ett uppdrag från regeringen att senast den 1 juni 2020 ta fram en
nationell modell för utbildning och övning som också omfattar vårdprinciper i kris och krig.
Utredningen delar också Försvarsberedningens förslag att beredskapsplaneringen inom sjukvården bör ta sin utgångspunkt i beräkningar av skadetyper samt antal skadade och döda i krig, samtidigt som
utredningen vill framhålla att beredskapsplaneringen även måste utgå från andra förhållanden som påverkar hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen framhåller exempelvis i sin delrapport av det ovan nämnda
regeringsuppdraget att kris och krig kan medföra förändrade boendeoch levnadsförhållanden för stora delar av befolkningen bl.a. genom
utrymningar och inkallelser. Infektionssjukdomar kan spridas lättare
till följd av försämrade hygieniska förhållanden. Tillströmning av interna- eller externa flyktingar kan medföra en ökad belastning på sjukvården.
Utredningen konstaterar att ett visst arbete har påbörjats avseende
att identifiera skadetyper vid kris och krig under nutida förhållanden.
Socialstyrelsen har sedan år 2017 tillsammans med regionerna bedrivit
ett arbete för att studera hur tänkbara kris- och krigsmiljöer kan påverka hela hälso- och sjukvården (Projekt hotbild). I det arbetet har
det identifierats möjliga konsekvenser och gemensamma dilemman
som resultat av både krigshandlingar och antagonistiska hot. Försvarsmakten bedriver också ett projekt tillsammans med Försvarshögskolan för att analysera skadetyper och konsekvenser för militär personal.
Utredningen bedömer att det behöver återinföras nationella utbildningar i traumavård, krigskirurgi och för att ta hand om skador
relaterade till CBRN-händelser som utgår från krigets krav. Sådana
utbildningar ska ta sin grund i de civila och militära skador som uppkommer i krig samt beakta behovet av resursbesparande metoder.
Socialstyrelsen bör därför ges i uppdrag att finansiera och genomföra
sådana utbildningar för regionerna.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att ta fram kurser i traumavård och krigskirurgi beräknas till en miljon under 2021. Därutöver bedöms det behövas 1 miljon i årliga förvaltningskostnader samt ytterligare 5 miljoner per år
för 10 årliga kurstillfällen under åren 2022–2025. Sammantaget innebär detta en kostnad på 25 miljoner kronor för försvarsbeslutsperioden.
Motsvarande koncept behövs för CBRN-utbildningar och skulle
bedöms sammantaget kosta 21 miljoner kronor under perioden. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen tilldelas anslag för detta.

9.3

Allmänhetens kunskap i första hjälpen bör öka

Utredningens bedömning: Allmänhetens kunskaper i första hjälpen och psykologisk första hjälpen behöver stärkas, både genom
utbildning i skolor, hos arbetsgivare och som fristående utbildningar i kommunerna öppna för allmänheten. För detta krävs en
välorganiserad och systematisk utbildningsinsats som når ut till
hela befolkningen.
Ansvaret för att genomföra en sådan insats bör vila på MSB.
Insatsen kan genomföras inom ramen för den uppdragsersättning
till ideella organisationer som redan ges i dag. Som komplement
kan en riktad satsning genomföras i samband med krisberedskapsveckan. MSB bör tilldelas medel och ansvara för att denna systematiska utbildningsinsats kommer till stånd.
Vid omhändertagande av svårt skadade personer är tiden från skada
till kvalificerat omhändertagande av sjukvårdspersonal den faktor som
har störst betydelse för patientens överlevnad, se även avsnitt 5.2.4.
Inom Försvarsmakten ska initiala livräddande åtgärder utföras av
stridsparskamrat eller stridssjukvårdare och de får därför utbildning
för att klara dessa åtgärder. Vid fredstida allvarliga händelser kan den
kvalificerade civila sjukvården sällan nå den skadade inom de första
kritiska tio minuterna från skadetillfället. Störst chans till överlevnad
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i dessa situationer är om icke-skadade personer i dess närhet har nödvändiga kunskaper.19
Arbetsgivare har sedan länge en skyldighet att se till att det finns
kunskap på arbetsplatsen om första hjälpen. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd anges att med
hänsyn till verksamhetens art, omfattning, och de särskilda risker som
finns ska det finnas ett tillräckligt antal personer som kan ge första
hjälpen tillgängliga på arbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. I de allmänna
råden till föreskrifterna anges att det framför allt vid hinder i luftvägarna med andningsstopp, vid hjärtstillestånd eller stora blödningar
gäller att komma igång med hjälpen omedelbart. Redan efter några
minuter kan tillståndet bli kritiskt för den skadade och risken för
bestående hjärnskador ökar snabbt. Det anges också att det är viktigt
att även skolelever är införstådda med rutinerna för första hjälpen. I
skolornas läroplan finns inskrivet att hjärt-lungräddning, i det följande förkortat HLR, är ett centralt innehåll i åk 7–9, men utbildning
varierar runt om i landet. På Gotland har Röda Korset uppdraget att
utbilda alla elever i årskurs nio.
Det finns, vad utredningen känner till, ingen uppföljning av i vilken utsträckning och i vilken omfattning utbildning hos olika arbetsgivare genomförs. Arbetsgivare som har ett stort inslag av administrativ verksamhet utför viss utbildning men enligt vad utredningen
erfarit ligger fokus då i första hand på HLR. Det är således oklart om
nuvarande kunskapsnivå på arbetsplatser är tillräckliga för att möta
de krav som följer av nämnda förskrifter.
MSB har årligen avsatt cirka 8,5 miljoner kronor som har gått till
olika aktörer för att genomföra utbildning av allmänheten inom
HLR och första hjälpen. Röda Korset har haft det mest omfattande
uppdraget och utbildade år 2019 cirka 11 000 personer i HLR. Övriga
organisationer har haft första hjälpen och HLR som en del i sina utbildningar i exempelvis vattensäkerhet och brandskydd. Dessa uppdrag har inte riktat sig till arbetsgivare.
Redan i dag utförs således utbildningar i HLR och första hjälpen
genom ideella organisationer och på arbetsplatser. Tyngdpunkten i
utbildningarna är HLR. Första hjälpen är dock också ett nödvändigt
19

Försvarsmakten och Socialstyrelsen, Totalförsvarets sjukvårdssystem – En civilmilitär förmågeutveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn genom hela hotskalan, bilaga till FM2016-16189:15
och SoS 11.1-30361/2017, s. 11.
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inslag för att kunna hantera andra situationer t.ex. stoppa livshotande
akuta blödningar. Enligt utredningens bedömning är den kunskap
och efterföljande förmåga till insatser inom områdena HLR och
första hjälpen som olika utbildningsinsatser åstadkommit av stort
värde. De utbildningsinsatser som genomförs räcker dock inte för
att tillgodose de stora behov som skulle finnas vid krig. En ambitionshöjning på detta område är därför önskvärd. MSB har lyft fram att
befolkningens förmåga att hantera svåra samhällsstörningar, och ytterst
en krigssituation, är avgörande för att uppnå ett starkt civilt försvar.20
Ökade kunskaper i första hjälpen hos allmänheten skulle bidra till
ökade överlevnadsmöjligheter för svårt skadade. En ökad förmåga
att utföra akuta och livräddande åtgärder i fred skulle också stärka
samhällets beredskap för kris och krig. Ökade kunskaper i psykologisk första hjälpen kan göra att färre som råkat ut för svåra händelser
senare drabbas av psykiatrisk sjuklighet.
Enligt utredningens bedömning bör allmänhetens kunskaper i
första hjälpen och psykologisk första hjälpen stärkas, både genom
utbildning i skolor, hos arbetsgivare och som fristående utbildningar
i kommunerna öppna för allmänheten. För detta krävs en välorganiserad och systematisk utbildningsinsats som når ut till hela befolkningen. Ansvaret för att genomföra en sådan insats bör vila på MSB.
Detta kan lämpligen genomföras inom ramen för den uppdragsersättning till ideella organisationer som redan ges i dag. Som komplement kan en riktad satsning genomföras i samband med den krisberedskapsvecka som anordnas årligen.
Vad gäller arbetsgivares skyldighet att säkerställa att det finns kunskaper i första hjälpen på arbetsplatserna behöver detta följas upp
närmare av Arbetsmiljöverket. Sådan utbildning kan, med hänsyn till
statsstödsregler m.m. vara svår att finansiera med offentliga medel.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för en stor utbildningsinsats av elever i exempelvis årskurs
nio uppskattas till ca 300 kronor per elev. En ökad satsning kräver att
antalet instruktörer i de olika organisationerna utökas och utbildas.
Det är därför rimligt att en insats utvecklas över flera år. Kostnaderna
20

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Så skapar vi motståndskraft – Skrivelse med underlag till försvarsbeslutsperioden 2021–2025, Dokumentnr MSB 2020-02262, s. 5.
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för en sådan satsning har beräknats till totalt 85 miljoner kronor
genom en stegvis ökning från 10 miljoner kronor 2021 till 25 miljoner kronor 2025. Utredningen föreslår därför att MSB tillförs anslag
i motsvarande omfattning. Arbetsmiljöverkets uppföljning av kravet
i föreskrifterna bedöms rymmas inom ramen för befintlig tillsyn.
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Ekonomiska konsekvenser
och prioritering av åtgärder

Utredningen har i anslutning till bedömningarna i respektive kapitel
beskrivit kostnader och budgeteffekter inom respektive område. I detta
kapitel redogör utredningen på en övergripande nivå för aggregerade
kostnader, budgeteffekter och konsekvenser av föreslagna åtgärder.
Därefter beskriver utredningen vilka åtgärder som är högst prioriterade att genomföra under den kommande försvarsbeslutsperioden.
Eftersom utredningen i detta delbetänkande inte lämnar några förslag, utan endast bedömningar, blir det inte aktuellt att i nuläget
redogöra för andra konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474). Sådan redovisning kommer att lämnas i utredningens slutbetänkande.

10.1

Krisberedskap eller totalförsvar

Som Försvarsberedningen framhåller bör de förmågor, resurser och
ledningsstrukturer som byggs upp inom totalförsvaret även kunna
nyttjas av den fredstida krisberedskapen. De åtgärder som vidtas
inom det civila försvaret bidrar därför även till att stärka samhällets
förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid.
Samtidigt som satsningar på det civila försvaret stärker krisberedskapen ska krisberedskapen utgöra grunden för det civila försvaret.
Regeringen uttrycker i den nationella säkerhetsstrategin att en fortsatt utveckling av krisberedskapen och en återuppbyggnad av det civila
försvaret är ömsesidigt förstärkande.1 Detta gör det synnerligen svårt
att dra gränsen när det gäller finansiering avseende krisberedskap och
civilt försvar. Detta är särskilt tydligt på hälso- och sjukvårdsområdet där ansvaret för finansiering av verksamheten i vardagen enligt
1

Regeringen (2017): Nationell säkerhetsstrategi, s. 17.
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hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), i det följande förkortad HSL, till
största delen åvilar kommuner och regioner, ansvaret för krisberedskapen enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
i det följande förkortad LEH, är delat mellan kommuner/regioner
och staten, medan ansvaret för civilt försvar åvilar staten.
10.1.1

Finansieringsansvaret för krisberedskapen är otydligt

Regionernas arbete med katastrofmedicinsk beredskap utgår från HSL.
Katastrofmedicinsk beredskap innebär som tidigare konstaterats beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera negativa
konsekvenser vid en händelse som är så omfattande eller krävande att
resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Verksamhet som bedrivs utifrån HSL är kommunernas och regionernas ansvar. HSL gäller i hela hotskalan, dvs. även i krig.
I LEH regleras kommuners och regioners arbete med förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid
(2 kap.) och förberedelse för och verksamhet under höjd beredskap
(3 kap.). En extraordinär händelse definieras i lagen som en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.
I 5 kap. 1 § LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför
enligt 2 och 3 kap. Sådan ersättning ska enligt förordningen betalas
ut av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i det följande förkortad MSB. I 5 kap 1 § LEH anges också att
uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen
av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som
allvarligt kan påverka kommunens respektive regionens verksamhet.
Det finns enligt utredningen två gränsdragningsfrågor som bidrar
till att finansieringsansvaret för krisberedskapen blir otydligt på hälsooch sjukvårdsområdet. Det första är att förhållandet mellan katastrofmedicinsk beredskap enligt HSL och sådan verksamhet som avser
extraordinära händelser enligt LEH är otydligt. Det andra är att det
är otydligt vilka delar av verksamheten utifrån LEH som ska berät-
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tiga till ersättning från staten. Det är inte all verksamhet inför extraordinära händelser som ska finansieras av staten utan bara det som
är av nytta för mycket omfattande och svåra extraordinära händelser.
Eftersom en ökad robusthet i vardagen kan skapa bättre förutsättningar för att hantera extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap riskerar det att skapa otydlighet kring vem som ska ansvara
för finansiering av sådana åtgärder. I slutändan kan detta leda till att
nödvändiga åtgärder inte vidtas.
10.1.2

Finansieringen av krisberedskap och civilt försvar

I dag betalar MSB, men inte Socialstyrelsen, ut medel till kommuner
och regioner för arbete utifrån LEH. Detta görs från anslaget 2:4 Krisberedskap, anslagspost 5. Ersättningen avser både arbete enligt 2 och
3 kap. LEH, dvs. både extraordinära händelser och civilt försvar. Inte
heller här går det alltså att separera kostnaderna. Arbetet regleras i
överenskommelsen om regionernas arbete med krisberedskap och
civilt försvar mellan MSB och SKR.2
I utredningens arbete med att uppskatta kostnader för arbete med
civilt försvar har de ovanstående oklarheterna bidragit till att det är
svårt att presentera bedömningar av ekonomiska konsekvenser. Utredningen har i denna del haft i uppgift att ta fram underlag inför en försvarspolitisk inriktningsproposition. Utredningen har därför försökt
hålla sig till just sådana bedömningar och kostnader som är förknippade med civilt försvar. Det är dock ofrånkomligt att även till viss
del komma in på krisberedskapsfrågor eftersom dessa ligger till grund
för arbetet i höjd beredskap. Detta får dock inte uppfattas som att utredningen presenterat bedömningar av alla åtgärder och alla kostnader
som är förknippade med behovet av att höja nivån i krisberedskapen.
Utredningen är väl medveten om att det behöver vidtas ytterligare
åtgärder för att tillgodose olika krisberedskapsbehov i hälso- och sjukvården. För sådana åtgärder kommer såväl kommuner och regioner
samt staten med största sannolikhet att behöva tillskjuta medel.
I de beräkningar som gjorts har utredningen så långt möjligt försökt separera kostnaderna så att statens del avser de satsningar som
stärker just civilt försvar, men i vissa fall har utredningen ändå valt
att ta med kostnader som egentligen är en del av krisberedskapen, då
2

MSB och SKR (2018): Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2018–2020 (SKR dnr 18/0265, MSB dnr 2018–05682).
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denna verksamhet anses vara avgörande för förmågan i höjd beredskap.
Ett sådant exempel är arbete med masskadeplaner. Utredningen har
också valt att uppskatta och separat presentera kostnader förknippade
med en utökad hemberedskap och utökad lagerhållning av läkemedel
och sjukvårdsmateriel i regionerna då detta är en del av det i kapitel 8
presenterade systemet för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel.
10.1.3

Hälso- och sjukvården är bara en del i kommuners och
regioners kostnader för krisberedskap och civilt försvar

Utredningens uppdrag är, med avseende på detta delbetänkande, avgränsat till att lämna förslag till en övergripande inriktning för hälsooch sjukvården inom civilt försvar. Hälso- och sjukvården är en av flera
verksamheter som kommuner och regioner ansvarar för. Utredningens
bedömningar och kostnadsberäkningar är således också avgränsade
till åtgärder som rör hälso- och sjukvårdsverksamheten i kommuner
och regioner och de utgör således inte bedömningar av kommunernas och regionernas samlade kostnader för arbetet med civilt försvar.

10.2

Sammanställning av budgeteffekter

Staten och regionerna behöver avsätta medel för att finansiera de olika
satsningar som utredningen har bedömt bör genomföras. Nedan redovisas en sammanfattning av de budgeteffekter som bedöms uppkomma
för staten och i vissa avseenden för regionerna. För en närmare redogörelse om åtgärdernas olika effekter hänvisas till respektive kapitel
där åtgärderna avhandlas.
10.2.1

Budgeteffekter för staten

För genomförande av samtliga åtgärder som presenteras i detta betänkande bedöms det att staten behöver reservera medel om totalt
3 785 miljoner kronor under försvarsbeslutsperioden 2021–2025. En
grov uppskattning av budgeteffekter för försvarsbeslutsperioden 2026–
2030 lämnas också. Hur budgeteffekterna för staten fördelar sig mellan
de olika åtgärderna framgår av tabellen nedan.
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Kommuner och
regioners arbete med
krigsorganisation
Utökning av
vårdplatser
Prehospitala
förstärkningsresurser
Laboratorieresurser
Masskadeplanering
Programmet SSIK
Skyddade vårdlokaler
Samordning av
sjuktransporter
Förstärkning av
sekundärtransporter
Kartläggning av produktion av läkemedel
och sjukvårdsmateriel
Lagringsskyldighet för
läkemedela
Beredskapslagring
av läkemedel och
sjukvårdsmateriel
Tillverkningsberedskap
för läkemedel och sjukvårdsmateriel
Förstärkningar av
blodverksamheten
Nationell samordning
av utbildning och
övning
Regional och lokal
utbildning och övning
Kunskapsmål för
katastrofmedicin i
grundutbildningar
Nationella kurser i
krigskirurgi och CBRN
Utbildning av allmänheten i första hjälpen
Totalt
a Även
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2021

2022

2023

2024

2025

200

200

200

200

200

1 000

1 000

12

132

120

120

120

504

600

3

3

3

28

28

63

63

3
2
4
1

14
2
29
50
5

3
12
54
50
5

3
12
104
50
2

3

13

204
50
20

24
28
395
201
32

1 020

2

2

20

18

42

90

2

2

6

5

2

134

2021–2025 2026–2030

319

19

328

95
77

15

15

15

15

195

4

4

4

100

112

4

26

26

26

26

108

11

2

52

50

115

100

100

100

100

100

500

500

100

1

1

2

11

11

11

11

46

55

10

15

15

20

25

85

100

489

612

674

1 034

989

3 785

3 718

sjukvårdsmateriel behöver lagras men utredningen saknar underlag i denna del.
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Vissa ekonomiska effekter för staten för hemlagring
som inte rör försvarsbeslutet

Utredningen presenterar som en del i systemet för lagerhållning av
läkemedel och sjukvårdsmateriel en utökad hemlagring. Uppskattad
påverkan på läkemedelsförmånen, egenavgifter samt budgeteffekter
redovisas i tabell 10.2 nedan. För ett utförligare resonemang, se avsnitt 8.6.2.

Ökade kostnader för
läkemedelsförmånen
Egenavgifter
Budgeteffekter för
staten

10.2.3

2021

2022

2023

2024

2025

2021–2025 2026–2030

571

81

81

81

81

896

407

161
571

23
81

23
81

23
81

23
81

253
896

115
407

Vissa ekonomiska effekter och kostnader för regioner
vid utökad lagring

Utredningen presenterar som en del i systemet för lagerhållning av
läkemedel och sjukvårdsmateriel betydelsen av regionernas egen lagerhållning. I nedanstående tabell redovisas uppskattade budgeteffekter
och kostnader för regionerna förknippade för en sådan lagerhållning.
Uppgifterna inkluderar inte kostnader för själva lagerhållningen och
hanteringen av lager.

2021
Budgeteffekt för
regioner
Kostnad för
regionera
a

2022

2023

2024

2025

30

30

30

30

2021–2025

2026–2030

995
30

150

Avser enbart kostnader för kapitalbindning. Kostnader för lagring och hantering tillkommer.
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Budgeteffekter per åtgärdsområde

Hälso- och sjukvårdens förmåga
Utredningen bedömer att det sammantaget under försvarsbeslutsperioden behöver avsättas 2 215 miljoner kronor för åtgärder inom civilt
försvar relaterade till hälso- och sjukvårdens förmåga (kapitel 5), se
tabell 10.4.
Den enskilt största posten, 1 miljard kronor, utgörs av statlig ersättning till kommuner och regioner för åtgärder kopplat till planering och förvaltning av krigsorganisation för hälso- och sjukvården.
I detta ingår att arbeta med att genom avtal, planering för omställning
av verksamheter m.m. säkra tillgång till privata sådana aktörer som
det allmänna är särskilt beroende av.
För att ytterligare höja regionernas förmåga att bedriva vård i krig
bedöms staten behöva avsätta 24 miljoner kronor för inventering av
vårdplatser och 480 miljoner för investeringar för att öka antalet vårdplatser i samtliga regioner. Vidare bör staten avsätta 87 miljoner kronor för myndigheternas och regionernas arbete med och investeringar
i olika förstärkningsresurser. Det bedöms också att 28 miljoner kronor
behöver avsättas för Socialstyrelsens och regionernas arbete med att
påbörja arbetet med masskadeplanering.
Inom ramen för förmågehöjande åtgärder finns också två investeringsstöd, dels programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig
(SSIK) för robusta byggnader, dels ett investeringsstöd för att renovera befintliga lokaler med särskilt skydd. Båda dessa investeringsprogram innebär statligt stöd till regionernas investeringar där staten går
in med en del av investeringen. Budgeteffekterna av dessa investeringsstöd uppgår tillsammans till totalt 596 miljoner kronor under försvarsbeslutsperioden.
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Kommuner och regioners arbete med
krigsorganisation
Utökning av
vårdplatser
Prehospitala
förstärkningsresurser
Laboratorieresurser
Masskadeplanering
Programmet SSIK
Skyddade vårdlokaler
Totalt
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2021
200

2022
200

2023
200

2024
200

2025 2021–2025 2026–2030
200
1 000
1 000

12

132

120

120

120

504

600

3

3

3

28

28

63

63

3
2
4
1
225

14
2
29
50
430

3
12
54
50
442

3
12
104
50
517

3

24
28
395
201
2 215

13

204
50
605

1 020
2 696

Sjuktransporter
Utredningen bedömer att det under försvarsbeslutsperioden behöver
avsättas 74 miljoner kronor för åtgärder avseende sjuktransporter enligt tabell 10.5. Framför allt uppdraget kring förstärkningstransporter
bedöms innebära behov av en större satsning avseende uppbyggnad
och genomförande i slutet av, och under nästkommande, försvarsbeslutsperiod.

2021
Samordning av sjuktransporter
Förstärkning av
sekundärtransporter
Totalt

2022
5

2023
5

2024
2

2025 2021–2025
20
32

2026–2030

2

2

20

18

42

90

7

7

22

38

74

90

Förnödenhetsförsörjning
Läkemedels- och sjukvårdsmaterielförsörjningen bedöms under perioden behöva förstärkas med totalt 2 640 miljoner kronor, se tabell 10.6.
Av detta utgör merparten inköp av förnödenheter endera för omsätt-
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ningslagring eller beredskapslagring. I denna redovisning ingår alla
delar av det föreslagna systemet för lagerhållning, oavsett om det är
regionernas grundläggande lagerhållning, hemberedskap eller statlig
lagerhållning. De reella kostnaderna förknippade med lagerhållningen
utgörs i huvudsak av kapitalbindningskostnader, den eventuella kassation som sker i omsättningslagren, avskrivningskostnaden för beredskapslagren samt lager- och hanteringskostnader. Kostnaderna beskrivs
mer ingående i de olika avsnitten i kapitel 8.
Utöver medel för lagerhållning bedömer utredningen att det behöver avsättas 112 miljoner kronor för att utreda och förbereda en tillverkningsberedskap samt 108 miljoner kronor för att vidta åtgärder
som förstärker blodförsörjningen.

2021

2022

2023

Kartläggning av pro2
duktion av läkemedel
och sjukvårdsmateriel
Hemlagring av
571
läkemedela
Grundläggande
995
lagerhållning
i regionerb
Lagringsskyldighet
för läkemedelc
Beredskapslagring
134
av läkemedel och
sjukvårdsmateriel
Tillverkningsberedskap
för läkemedel och
sjukvårdsmateriel
Förstärkningar av
4
blodverksamheten
Totalt
1 706

2

2

81

81

2024

81

2025 2021–2025 2026–2030

81

6

5

896

407

995

319

19

328

95
77

15

15

15

15

195

4

4

4

100

112

26

26

26

26

108

128

128

445

241

2 640

584

Hemlagring av läkemedel skapar budgeteffekter för staten men ska inte ses som en del av civilt
försvar.
b Grundläggande lagerhållning i regionerna medför budgeteffekter för regionerna men ska inte ses som
en del av civilt försvar.
c Även sjukvårdsmateriel behöver lagras men utredningen saknar i nuläget underlag för beräkning.
a
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Utbildning och övning
Området utbildning och övning bedöms behöva ett tillskott på 747 miljoner kronor under försvarsbeslutsperioden. Nationellt bedöms det
behöva avsättas 115 miljoner kronor för framtagande av nationella
utbildnings- och övningsplaner inklusive 100 miljoner kronor för
hälso- och sjukvårdssektorns deltagande i två nationella samverkansövningar motsvarande TFÖ. Vidare bedöms kommuner och regioner behöva tillföras 500 miljoner kronor under perioden för utbildning
och övning kopplat till civilt försvar.
Utredningen bedömer vidare att det behöver avsättas 46 miljoner
kronor för att kunna genomföra konkreta utbildningar i krigskirurgi
och vård kopplat till effekterna av CBRN-stridsmedel.
För att ytterligare öka kunskapen om och förmågan till första hjälpen hos allmänheten bedömer utredningen att det behöver avsättas
85 miljoner kronor till utbildning.

2021
Nationell samordning
av utbildning och
övning
Regional och lokal
utbildning och övning
Kunskapsmål för
katastrofmedicin i
grundutbildningar
Nationella kurser i
krigskirurgi och CBRN
Utbildning av allmänheten i första hjälpen
Totalt

10.3

2022

2023

11

2

52

100

100

100

2024

100

2025 2021–2025 2026–2030
50

115

100

100

500

500

1

1

2

11

11

11

11

46

55

10

15

15

20

25

85

100

124

128

178

131

186

747

755

Sammanställning av kostnader

De olika satsningar som utredningen har bedömt bör genomföras
medför, utöver ovan redovisade budgeteffekter, även kostnader för
staten, kommuner och regioner. Nedan redovisas en sammanfattning
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av dessa kostnader. För en närmare redogörelse om de olika kostnadseffekterna hänvisas till respektive kapitel där åtgärderna avhandlas.
Genomförs samtliga åtgärder som presenteras i detta betänkande
bedöms kostnader om totalt 568 miljoner kronor uppkomma för staten under försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Under samma period
bedöms genomförandet av åtgärderna totalt medföra kostnader för
kommuner med 650 miljoner kronor och för regionerna med
1 210 miljoner kronor.
De kostnader som redovisas består bl.a. av kostnader för sådant
utrednings-, planerings- och utbildningsarbete som behöver genomföras under perioden, men även kapitalbindningskostnader och av
avskrivningskostnader för sådana investeringar som bedöms behöva
genomföras. Utgångspunkten är att staten ersätter kommuner och
regionerna för sådana kostnader som uppkommer med anledning av
civilt försvar. Det ligger i sakens natur att ett statligt investeringsstöd är förknippat med avskrivningskostnader hos kommuner och
regionerna när de genomfört investeringen. Sådana investeringskostnader kopplade till de stöd som föreslås är inkluderade i tabellerna
men föreslås inte ersättas av staten.
Hur kostnaderna fördelar sig mellan de olika åtgärderna framgår
av tabellerna nedan.
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Kommuner och regioners
arbete med krigsorganisation
Utökning av vårdplatser
Prehospitala
förstärkningsresursera
Laboratorieresurser
Masskadeplanering
Programmet SSIK
Skyddade vårdlokaler
Samordning av sjuktransporter
Förstärkning av sekundärtransporter
Kartläggning av produktion
av läkemedel och
sjukvårdsmateriel
Lagringsskyldighet för
läkemedelb
Beredskapslagring av
läkemedel och sjukvårdsmaterielc
Tillverkningsberedskap för
läkemedel och sjukvårdsmateriel
Förstärkningar av blodverksamheten
Nationell samordning av
utbildning och övning
Regional och lokal utbildning
och övning
Kunskapsmål för
katastrofmedicin i
grundutbildningar
Nationella kurser i krigskirurgi
och CBRN
Utbildning av allmänheten i
första hjälpen
Totalt

SOU 2020:23

2021

2022

2023

2024

2025

2021–2025

2026–2030

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

13

13

3
2
4
1
-

3
2
4
-

3

3

3

4
2

4
-

4
20

15
4
20
22

20
-

-

2

2

2

-

6

-

2

2

2

-

-

6

-

-

-

-

19

19

38

95

17

15

15

15

15

78

77

-

4

4

4

100

112

-

4

1

1

1

1

8

-

11

2

52

-

50

115

100

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

11

11

11

11

46

55

10

15

15

20

25

85

100

60

64

114

82

251

568

460

Den årliga kostnaden är 2,5 miljoner kronor men i tabellen redovisas detta avrundat till heltal.
b Även sjukvårdsmateriel behöver lagras men utredningen saknar i nuläget underlag för beräkning. Kostnaden baserad
på en ersättning motsvarande en kapitalbindningskostnad på 2 procent.
c Kostnaden baseras på en medelavskrivningstid på 15 år.
a
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Kommuner och regioners arbete med
krigsorganisation
Utökning av vårdplatser
Prehospitala
förstärkningsresurser
Laboratorieresurser
Masskadeplanering
Programmet SSIKb
Skyddade vårdlokalerb
Samordning av sjuktransporter
(Förstärkning av sekundärtransporter
Kartläggning av produktion av läkemedel
och sjukvårdsmateriel
Lagringsskyldighet
för läkemedela
Beredskapslagring
av läkemedel och sjukvårdsmateriel
Tillverkningsberedskap
för läkemedel och sjukvårdsmateriel
Förstärkningar av blodverksamheten
Nationell samordning av
utbildning och övning
Regional och lokal utbildning och övning
Kunskapsmål för
katastrofmedicin i
grundutbildningar
Nationella kurser i
krigskirurgi och CBRN
Utbildning av allmänheten i första hjälpen
Totalt
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2021

2022

2023

2024

2025 2021–2025 2026–2030

100

100

100

100

100

500

500

12
-

20
-

16
-

24
13

32
14

104
28

280
46

-

1
2
5

12
3
4
3

12
7
6
2

15
8
-

24
26
20
10

195
40
-

-

-

-

18

18

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

12

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

25

100

-

-

-

-

-

-

-

-

70

70

70

70

70

350

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

223

233

283

288

1 210

1 440

Även sjukvårdsmateriel behöver lagras men utredningen saknar i nuläget underlag för beräkning.
b Kostnaden baseras på en medelavskrivningstid på 25 år.
a
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Kommuner och regioners arbete med
krigsorganisation
Utökning av vårdplatser
Prehospitala
förstärkningsresurser
Laboratorieresurser
Masskadeplanering
Programmet SSIK
Skyddade vårdlokaler
Samordning av
sjuktransporter
Förstärkning av
sekundärtransporter
Kartläggning av produktion av läkemedel
och sjukvårdsmateriel
Lagringsskyldighet för
läkemedela
Beredskapslagring
av läkemedel och
sjukvårdsmateriel
Tillverkningsberedskap
för läkemedel och sjukvårdsmateriel
Förstärkningar av
blodverksamheten
Nationell samordning av
utbildning och övning
Regional och lokal
utbildning och övning
Kunskapsmål för
katastrofmedicin i
grundutbildningar
Nationella kurser i
krigskirurgi och CBRN
Utbildning av allmänheten i första hjälpen
Totalt
a
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2021

2022

2023

2024

2025 2021–2025 2026–2030

100

100

100

100

100

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

150

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

130

130

130

130

650

650

Även sjukvårdsmateriel behöver lagras men utredningen saknar i nuläget underlag för beräkning.
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Ekonomiska effekter och konsekvenser för myndigheter

Socialstyrelsen
En stor del av det arbete som utredningen bedömt behöver utföras på
nationell nivå, föreslås genomföras av Socialstyrelsen. Ansvaret för
en del av detta arbete framgår redan tydligt i myndighetens uppdrag
enligt förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen,
en del av dessa uppdrag skulle kunna tolkas in i instruktionen och
andra kräver specifika uppdrag. Därutöver har myndigheten redan i dag
regeringsuppdrag inom detta område som ska slutredovisas under
år 2020.
Utredningen bedömer att den återupptagna totalförsvarsplaneringen medför att Socialstyrelsen behöver ta en mer aktiv roll som samordnande aktör på flera områden inom katastrofmedicin och hälso- och
sjukvård i kris och krig. För att möjliggöra detta kan myndighetens
förvaltningsanslag behöva utökas i viss mån. En sådan ökning kan
lämpligen utformas på liknande sätt som har gjorts gentemot länsstyrelserna, dvs. en delfinansiering av tjänster som kopplas till krav
på uppföljning. Det kan inte heller uteslutas att en del av det arbete
som behöver genomföras initialt kan lösas genom specifika regeringsuppdrag, men utredningen avser i sitt fortsatta arbete att se över behoven att ändra myndighetens instruktion.
Utredningen om civilt försvar, som ska redovisa sitt uppdrag senast
den 1 mars 2021, ska lämna förslag till en sektorsindelning för civilt
försvar. Detta kan komma att påverka omfattningen av Socialstyrelsens framtida uppdrag.
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor
per år i förvaltningsanslaget för arbete med totalförsvar och ytterligare 2,5 miljoner kronor per år för förvaltningen av den nationella
förstärkningsresursen. Utöver detta bedöms Socialstyrelsen behöva
få 100 miljoner kronor för särskilda regeringsuppdrag under försvarsbeslutsperioden.
Andra myndigheter
Utredningen bedömer att MSB behöver tilldelas 11 miljoner och Försvarsmakten och Sjöfartsverket en (1) miljon vardera samt Läkemedelsverket sex (6) miljoner kronor för särskilda uppdrag. Vidare bör
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MSB tilldelas 85 miljoner kronor för att utbilda allmänheten i första
hjälpen. Folkhälsomyndigheten bör tilldelas medel för investering i
en mobil laboratorieresurs. För förvaltningen av denna behöver myndigheten få en förstärkning av förvaltningsanslaget med 2,5 miljoner
kronor per år.
Den myndighet som regeringen bedömer lämplig bör inrätta programmet SSIK. Utredningen bedömer att det för programmets förvaltning behöver avsättas 4 miljoner kronor årligen. Därutöver behöver den aktuella myndigheten tilldelas 375 miljoner kronor som efter
ett ansökningsförfarande fördelas som stöd för robust byggande samt
200 miljoner kronor för att användas för upprustning av skyddade
lokaler.
10.3.2

Kostnader för kommuner och regioner

Hälso- och sjukvården bedrivs i till den allra största delen i kommuner och regioner. Det är därför naturligt att många av de åtgärder
som behöver vidtas på ett eller annat sätt påverkar kommuner och
regioner. Utredningen bedömer att kommuner och regionerna behöver tillföras medel för fortsatt arbete med krigsorganisation. Det
behöver under perioden avsättas total 500 miljoner vardera för kommunernas och regionernas arbete med planering och förvaltning av
krigsorganisationer. I detta ingår att arbeta med att genom avtal, planering för omställning av verksamhet m.m. säkra tillgången till privata aktörer till vilka det finns ett stort beroende.
Regionerna behöver också stöd för att kunna öka kapaciteten genom att dubblera antalet vårdplatser. Utredningen bedömer att det behöver avsättas 24 miljoner för kartläggning och 480 miljoner kronor
behöver tillföras och investeras under perioden. För att ytterligare
förstärka den prehospitala verksamheten bör regionerna få dela på
50 miljoner kronor för att bygga upp prehospitala förstärkningsresurser mot slutet av försvarsbeslutsperioden. En annan viktig åtgärd
under perioden är återinrättandet av programmet SSIK som innebär
att rådgivning, vägledning och investeringsstöd återupptas. Utredningen föreslår att 375 miljoner avsätts för investeringsstöd under
perioden. Därtill bör ytterligare 200 miljoner avsättas för upprustning kopplat till befintliga skyddade lokaler.
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Utredningen bedömer vidare att regionerna behöver tillföras 10 miljoner för arbete med att kartlägga förmågan avseende sjuktransporter
och ytterligare 36 miljoner för att påbörja arbetet med att bygga upp
förmågan till sekundärtransporter mot slutet av perioden.
På försörjningsområdet behöver beredskapen stärkas generellt. Utredningen föreslår i kapitel 8 ett system för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i stort. Det är utredningens bedömning att
regionerna själva behöver vidta vissa åtgärder, framför allt avseende
försörjningen i vardagen för att leva upp till bl.a. hälso- och sjukvårdslagens krav. I kapitel 8 framgår vad det skulle innebära för regionerna
att utöka lagerhållningen till en månads omsättningslagring. Inköp
av omsättningslager innebär kapitalbindning, men om lagren kan användas effektivt, och kassationen minimeras, är kostnaderna relativt
små. En månads omsättningslagring skulle innebära att regionerna
behöver köpa in läkemedel och sjukvårdsmateriel för motsvarande
en knapp miljard, men kostnaden för lagret bedöms till cirka 30 miljoner kronor årligen. Därutöver tillkommer kostnader för lagring och
hantering. Utredningen avser att i slutbetänkandet återkomma till frågan om lagringsskyldighet som bör ersättas av staten. För detta ändamål har utredningen bedömt att medel för att köpa in läkemedel för
290 miljoner kronor behöver reserveras mot slutet av försvarsbeslutsperioden.
Utredningen bedömer också att regionerna under försvarsbeslutsperioden bör tillföras 100 miljoner kronor för arbete med att stärka
blodverksamheterna.
Utbildning och övning inför de särskilda krav som kriget medför
är eftersatt. Utredningen bedömer därför att kommuner tillförs 150 miljoner kronor och regionerna 350 miljoner kronor för utbildning och
övning.
10.3.3

Övriga kostnader

Utredningen har bedömt att det behöver avsättas 12 miljoner kronor
för ett inledande utredningsarbete kring tillverkningsberedskap och
100 miljoner kronor i slutet av försvarsbeslutsperioden för genomförande. Dessa projekt behöver med stor sannolikhet genomföras brett
mellan Läkemedelsverket och berörda branschorganisationer och företag. Formerna för detta behöver utredas vidare.
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Kostnader för områden som tagits upp av andra aktörer

Utredningen noterar att Försvarsberedningen har beräknat kostnaderna för föreslagen organisation och ledningsstruktur för civilt försvar till cirka 550 miljoner kronor årligen från 2021.3 Dessa kostnader
omfattar organisation och ledning hos MSB, sektorsansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner, men inte motsvarande kostnader
hos regioner. Skälen till att regionernas kostnader inte inkluderades
i denna beräkning framgår inte av Försvarsberedningens beräkningar.
Utredningen kan konstatera att inte heller MSB har kommenterat
detta i sin analys av Försvarsberedningens förslag.
MSB har i sitt underlag också begärt pengar för genomförande av
två nationella samverkans- och totalförsvarsövningar under kommande
försvarsbeslutsperiod. Även i detta sammanhang omnämns kommunerna separat, men finansieringen av regionernas deltagande nämns
inte. Det är därför oklart om detta ska finansieras på annat sätt.

10.4

Konsekvenser av att inte vidta åtgärder

De bedömningar som utredningen gör pekar på flera konkreta behov
av åtgärder hos myndigheter, kommuner och regioner. De pekar också
på flera ytterligare utredningsbehov. Dessa åtgärder och utredningar
kräver finansiering. Som alltid råder en konkurrens om tillgängliga
resurser. Det är därför viktigt att försöka skapa största möjliga nytta
av de resurser som tas i anspråk. Beredskap är en försäkringslösning
som många gånger inte kommer till användning och innebär per se
att resurser binds upp från dess alternativa användning. Alternativkostnaderna för att inte avsätta resurser för en tillräcklig beredskap
kan dock bli höga. En dålig beredskap kan också på ett mänskligt
plan leda till svåra konsekvenser. Givet det säkerhetspolitiska läget
och förändringarna i vår omvärld står det ändå helt klart att beredskapen inom hälso- och sjukvården behöver förbättras. Detta har inte
minst framkommit genom de utmaningar som hälso- och sjukvården
nu ställs inför under den pågående pandemin. Samtidigt är det viktigt
att de resurser som används inte urholkar möjligheterna att utföra
den sjukvård som behöver utföras i vardagen. Sjukvårdens möjligheter
att ur ett kunskaps- och verksamhetsperspektiv erbjuda mer och
3

Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66), s. 103.
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bättre vård till fler är i princip oändliga. Detta begränsas av tillgängliga medel och tillgången på personal. Det är ändå utredningens uppfattning att de åtgärder som tas upp i betänkandet är sådana som till
stor del inte bara har betydelse för civilt försvar utan också för vardagen, krisberedskapen och den katastrofmedicinska beredskapen.
Flera av åtgärderna är också sådana att de innebär förbättringar i vardagen, även om utredningen inte nu kunnat kvantifiera detta i ekonomiska termer. Förmågan att hantera skottskador, att stå emot försörjningsstörningar och kunna växla upp under en pandemi kommer
bli bättre. Detta är också händelser som är fullt realistiska ur ett vardagsperspektiv.
Hälso- och sjukvården konkurrerar inte bara med sig själv avseende tillgången på tillgängliga medel. Det är också en konkurrens
mellan olika sektorer inom ramen för civilt försvar. Hälso- och sjukvård är ytterst en garanti för befolkningens överlevnad. Hälso- och
sjukvårdens förmåga har avgörande betydelse för tilltron till vårt samhälle och statsledningen. Därmed har hälso- och sjukvården jämte
Försvarsmakten en särställning i krig. Försvarsmakten är helt beroende av hälso- och sjukvårdens stöd i händelse av krig. Det innebär
att det också är rimligt att avsätta en stor del av de medel som finns
för civilt försvar för just hälso- och sjukvårdens behov.

10.5

Prioritering av åtgärder

Utredningen bedömer det som högt prioriterat att i det kommande
försvarsbeslutet fastställa en målsättning för den civila hälso- och
sjukvården vid fredstida kriser och i krig. En sådan målsättning är
central och vägledande för kommuners, regioners, privata aktörers
och statliga myndigheters fortsatta arbete med civilt försvar och ger
en gemensam utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet.
Utredningen bedömer vidare att det är mycket viktigt att regionerna snarast påbörjar arbetet med att stärka den egna försörjningsberedskapen. Brister i försörjningen har visat sig både för läkemedel
och sjukvårdsmateriel i vardagen. Det globala beroendet i försörjningskedjan har aktualiserats än mer under den senaste tidens smittutbrott med Coronavirus. Genom en god egen beredskap minskar
regionerna direkt risken att påverkas av olika störningar, satsningar
som med stor sannolikhet också direkt ger vinster i vardagen, inte
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minst bland personalen som lägger mycket tid på att söka efter ersättningsvaror. Utredningen framhåller att det också behöver vidtas
andra åtgärder på statlig nivå, men att delar av dessa kräver ett fortsatt utredningsarbete och därför inte kan genomföras nu. Det finns
dock skäl att påbörja arbete med vissa statliga delar av det system som
utredningen föreslår.
Utredningen bedömer också satsningar på att ta fram nationellt
stöd för utbildning och övning som högt prioriterade. Dessa stöd ger
det ramverk som krävs för att alla kommuner och regioner ska arbeta
i samma riktning. Utredningen vill särskilt framhålla vikten av ett införande av obligatorisk utbildning i katastrofmedicin i läkar- och sjuksköterskeutbildningen. Ett sådant införande ger i framtiden en gemensam lägstanivå där andra nationella och regionala utbildningar kan ta
vid, men det tar tid. Från det att utbildningen införs tar det 4–6 år
innan de första studenterna når arbetsmarknaden.
Regionernas möjligheter att öka sin förmåga i situationer när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag är naturligtvis också högt
prioriterad. Utredningen har lämnat förslag på flera åtgärder på området. Att bygga förmåga tar tid och måste därför genomföras succesivt. Det kan dock konstateras att med rätt utbildad och övad personal, tillgång på läkemedel och sjukvårdsmateriel samt nödvändig
medicinteknisk utrustning kan mycket åstadkommas även under enkla
förhållanden.
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Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och
vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska göra en översyn av hälso- och sjukvårdens
beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att
hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.
Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen
på de åtgärder som behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser
i fredstid och höjd beredskap. Vidare är syftet att föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, säkerställa att det finns ett
ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid behov förtydliga statens, landstingens och privata aktörers ansvar. I översynen ingår även att se över nuvarande ordning för att säkerställa att
det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap.
Utredaren ska bl.a.
– analysera behoven av insatser för att säkerställa hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap,
– analysera behoven av insatser för att stärka beredskapen mot
smittsamma sjukdomar och andra hälsohot,
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– lämna förslag på såväl övergripande inriktning som konkreta insatser för hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kunna utvecklas,
– se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång
till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap,
– med utgångspunkt i ansvarsprincipen pröva om det finns skäl att
förtydliga landstingens, kommunernas, statens eller privata aktörers ansvar,
– pröva om det finns behov av en närmare samverkan mellan landstingen, vilken inriktning en sådan samverkan bör ha samt hur den
skulle kunna organiseras,
– se över om det samarbete som landstingen i dag har med andra
aktörer inom beredskapssystemet behöver utvecklas,
– utarbeta en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälsooch sjukvården ska utvecklas på kort och lång sikt,
– analysera om befintliga författningar av betydelse för beredskapen inom hälso- och sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid
och under höjd beredskap är ändamålsenliga och vid behov lämna
förslag till ändringar, samt
– lämna de förslag till författningsändringar som uppdraget fordrar.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
Bakgrund
Regeringen beslutade i januari 2017 om en nationell säkerhetsstrategi där säkerhet definieras utifrån ett brett helhetsperspektiv och
där det framhålls att Sveriges säkerhet i större utsträckning än någonsin påverkas av vad som sker utanför våra gränser. Den förändrade
hotbilden när det gäller terroristattentat samt hälsohot i form av
smittsamma sjukdomar eller andra typer av biologiska, kemiska och
nukleära hot ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdens beredskap.
Utredningar och myndighetsrapporter på senare år har bl.a. lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samord-
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ningen mellan landstingen och på nationell nivå samordna utbildning
och övning.
Utöver detta finns sedan 2015 ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut (prop. 2014/15:109), vilket innebar en återupptagen planering för
totalförsvaret, där hälso- och sjukvården ingår som en del av det civila
försvaret. Försvarsmaktens förväntan på stöd från den civila sjukvården har också ökat. För att möta de nya kraven om planering av totalförsvaret behöver arbetet med beredskapsfrågor förbättras inom hälsooch sjukvården.
Regeringen bedömer att den svenska hälso- och sjukvårdens
beredskap och förmåga vid allvarliga händelser i fredstid och höjd
beredskap behöver förstärkas. Hälso- och sjukvårdens organisation
är i grunden densamma i fredstid och vid höjd beredskap. En god
krisberedskapsförmåga baseras på en väl fungerande ordinarie verksamhet som kan ta höjd för extra belastning. Planering, resurser och
organisation som finns för den ordinarie krishanteringen bör sedan
utgöra grunden för den ytterligare planering som krävs för det civila
försvaret. I stort är detta förmågor som finns i landstingen men även
staten har ett ansvar för vissa specifika frågor. Till detta kommer även
försörjning av läkemedel och annan sjukvårdsmateriel som behövs för
att kunna säkerställa hälso- och sjukvårdens funktionalitet.
Den svenska krisberedskapens grundprinciper
Krisberedskapsförmågan behöver finnas hos många olika aktörer i
samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. En kris påverkar ofta flera verksamheter och samhällssektorer, vilket gör att förberedelser måste ske både inom en sektor och över sektorsgränser.
Detta ställer krav på samverkan och samordning mellan olika aktörer.
Arbetet med det svenska samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krisoch krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för
varje aktör att samverka med andra.
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Ansvaret för hälso- och sjukvården vid kris och krig
Hälso- och sjukvårdslagen
Med hälso- och sjukvård avses enligt 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
Målet för hälso- och sjukvården är enligt 3 kap. 1 § en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Av 8 kap. HSL följer att huvudansvaret för att bedriva hälso- och
sjukvård i Sverige vilar på landstingen. Undantag gäller den hälsooch sjukvård som kommunerna enligt 12 kap. 1 § ansvarar för. Kommunerna får även enligt 12 kap. 2 § erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende.
Landstinget ska enligt 7 kap. 2 § HSL planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av
landstingets ansvar för hälso- och sjukvård. Vid planeringen ska även
den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare beaktas.
Landstingen ska också planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.
Några bestämmelser som närmare anger vilket ansvar huvudmännen har för förberedelser inför och verksamhet under höjd beredskap finns inte i HSL. Enligt 6 kap. 1 § 2 får regeringen emellertid meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller
under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig
eller krigsfara. Enligt 6 kap. 2 § 3 får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av
katastrofmedicinska insatser. Denna möjlighet har dock aldrig utnyttjats.
I övrigt finns det i HSL inga särskilda bestämmelser om hälsooch sjukvården i kris och krig.
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Smittskyddslagen
Utöver ansvaret för hälso- och sjukvård enligt HSL har landstingen
ansvar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar enligt
smittskyddslagen (2004:168). Lagen innehåller bl.a. bestämmelser
om anmälningsplikt och handläggning av vissa smittsamma sjukdomar samt bestämmelser om smittskyddsåtgärder. Smittskyddsläkaren i landstinget har det samlade ansvaret för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet.
Smittskyddslagen omfattar samtliga smittsamma sjukdomar som
kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett
inte ringa hot mot människors hälsa. I smittskyddslagen klassificeras
smittsamma sjukdomar utifrån allvarlighetsgrad och möjlighet att
förebygga smittspridning. Många av lagens bestämmelser gäller vilka
rättigheter och skyldigheter som den som är eller misstänks vara
smittad har samt vilka skyldigheter som landstingen har att vidta åtgärder. Lagen reglerar även möjligheter till tvångsåtgärder mot enskilda
och andra långtgående åtgärder, såsom att spärra av geografiska områden, i samband med sjukdomar som kan få en spridning i samhället
och innebära en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.
I enlighet med 9 kap. 5 § får regeringen meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet om landet kommer i krig eller krigsfara eller
om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av krig eller av krigsfara som landet har befunnit sig i. Regeringen får
även enligt 9 kap. 6 § meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd, finns behov av
samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av
andra särskilda insatser inom smittskyddet.
Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap. Katastrofmedicinsk beredskap innebär enligt föreskrifterna beredskap att bedriva
hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse. Enligt 4 kap. 1 § ska varje landsting vid allvarlig händelse eller
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vid risk för sådan händelse ha förmåga att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna berörda hälso- och
sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra sjuktransporter och på vårdenhet omhänderta drabbade samt
samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
I varje landsting ska det enligt 5 kap. 3 och 4 §§ finnas en regional
katastrofmedicinsk beredskapsplan. Av denna ska framgå hur nödvändiga funktioner i hälso- och sjukvården ska larmas och aktiveras
vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse, vem som ska
leda och samordna hälso- och sjukvården vid allvarlig händelse och
vilka andra aktörer som landstinget vid behov ska samverka med.
Vidare framgår enligt 5 kap. 9 § att landstinget ska planera så att
hälso- och sjukvårdens försörjning av medicinteknisk utrustning,
förbrukningsmateriel och läkemedel anpassas till de behov som kan
uppstå vid allvarlig händelse. Enligt 7 kap. 1 § ska landstinget systematiskt följa upp och utvärdera den katastrofmedicinska beredskapen. Detta ska göras med den frekvens och i den omfattning som
krävs för att upprätthålla beredskapen.
Läkemedelslagen
Läkemedelslagen (2015:315) innehåller de grundläggande svenska
bestämmelserna om läkemedel. Syftet med den EU-rättsliga regleringen, som läkemedelslagen i allt väsentligt återspeglar, är att värna
om den enskilda konsumentens intressen och säkerställa att läkemedlen är säkra, effektiva och av god kvalitet. Förutom regler kring
godkännande av läkemedel innehåller lagen bestämmelser kring bl.a.
säkerhetsövervakning, tillverkning och import av läkemedel. I ett
antal bemyndiganden ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter. Ett exempel på detta
är att regeringen enligt 18 kap. 11 § bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om läkemedelskontrollen i krig, vid krigsfara eller
under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig
eller av krigsfara som Sverige befunnit sig i.
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Lagen om handel med läkemedel
Lagen (2009:366) om handel med läkemedel innehåller bestämmelser om detaljhandel och partihandel med läkemedel och om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Lagen innehåller bestämmelser om
krav på dessa verksamheter och i fråga om detaljhandel och partihandel krav på tillstånd. En inrättning där detaljhandel bedrivs kallas
öppenvårdsapotek. Bland de krav som ställs på öppenvårdsapoteken
märks skyldigheten att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel,
och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. Något krav på att vissa kategorier läkemedel
alltid ska lagerhållas på apoteken finns emellertid inte.
I 5 kap. finns bestämmelser om sjukhusens läkemedelsförsörjning.
Enligt 5 kap. 1 § ska vårdgivarna organisera läkemedelsförsörjningen
till och inom sjukhus på ett sådant sätt att den bedrivs rationellt och
så att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. För dessa
ändamål ska det finnas sjukhusapotek. Vårdgivaren ska enligt 5 kap.
2 § anmäla till Läkemedelsverket hur läkemedelsförsörjningen till
och inom sjukhus ska vara organiserad. Om det uppstår eller riskerar
att uppstå allvarliga brister i läkemedelsförsörjningen till eller inom
sjukhus, ska vårdgivaren enligt 5 kap. 3 § snarast anmäla detta till
Läkemedelsverket. I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8)
om sjukhusens läkemedelsförsörjning finns ytterligare regler kring
denna verksamhet.
Lagen om läkemedelsförmåner m.m.
I lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns regler om läkemedelsförmånen, t.ex. utformningen av högkostnadsskyddet för läkemedel och vissa andra varor, vilka priser som ska tillämpas av apoteken vid inköp och försäljning av läkemedel och utbyte av läkemedel
på apotek.
De föreskrifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
meddelat med stöd av bemyndiganden i lagen och tillhörande förordning rör bl.a. apotekens in- och utpriser och därmed den så
kallade handelsmarginalen samt utbytet av läkemedel på apotek. Av
de nuvarande föreskrifterna kring detta utbyte, som infördes i samband med omregleringen av apoteksmarknaden, framgår att enbart
den vara som har det lägsta priset inom en viss angiven grupp av
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utbytbara läkemedel och som är tillgänglig ska säljas under en viss
månad.
Övrig lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet
Även annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet har betydelse för hälso- och sjukvårdens beredskap, exempelvis patientsäkerhetslagen (2010:659), lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,
lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa.
Övergripande bestämmelser om fredstida kriser
och höjd beredskap
Regeringsformen
I 15 kap. regeringsformen finns bestämmelser om rikets styre vid
krig och krigsfara. I 15 kap. finns bl.a. bestämmelser om sammankallande av riksdagen, förutsättningarna för krigsdelegationen att
träda i riksdagens ställe samt om bildande av regering och om regeringens arbetsformer samt regeringens befogenheter om varken riksdagen eller krigsdelegationen till följd av krig eller krigsfara kan fullgöra sina uppgifter. Vidare framgår bl.a. att regeringen under vissa
förutsättningar med stöd av bemyndigande i lag genom förordning
kan meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag
annars ska meddelas genom lag. Regeringen kan även med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att vissa uppgifter som enligt grundlag
ska fullgöras av regeringen i stället ska fullgöras av en annan myndighet.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
De ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt
försvar. Enligt 2 kap. 1 § ska kommuner och landsting bl.a. i en risk-
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och sårbarhetsanalys analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Kommuner ska enligt 2 kap. 7 § inom sitt geografiska
område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet.
I kommuner och landsting ska det enligt 2 kap. 7 § finnas en nämnd
för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid
(krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden får fatta beslut om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
kommunen eller landstinget i den utsträckning som det är nödvändigt.
Enligt 3 kap. 1 § ska kommuner och landsting också vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).
Kommuner och landsting får enligt 4 kap. 1 § på begäran lämna
hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om en kommun eller ett landsting har
en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden
som orsakats av krig eller krigsfara, är enligt 4 kap. 2 § kommuner
och landsting skyldiga att lämna hjälp. I lagen finns även bestämmelser om vilken ersättning som den kommun eller landsting som
lämnat hjälpen ska kunna få samt hur denna ersättning ska beräknas
och betalas ut.
Lagen om totalförsvar och höjd beredskap
I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap anges att
totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för
krig. Totalförsvar består enligt 1 § av militär verksamhet (militärt
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). För att stärka landets
försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är
totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.
Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om vilka särskilda åtgärder
som vid höjd beredskap ska vidtas av kommuner och landsting samt
de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse
eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig.
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Åtgärder ska vidtas avseende bl.a. planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning
av tillgängliga resurser.
Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters
åtgärder vid höjd beredskap
Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap innehåller bl.a. bestämmelser om att vissa utpekade myndigheter har ett särskilt ansvar för
att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera
en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Bestämmelserna gäller de myndigheter som anges i en bilaga till förordningen,
länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen
meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I förordningen regleras bl.a.
dessa aktörers samverkan, att de ska beakta behovet av forskningsoch utvecklingsinsatser och annan kunskapsinhämtning samt att de
ska beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i nödvändiga tekniska system.
Övriga författningar som styr krisberedskapen och totalförsvaret
Det finns annan lagstiftning med bäring på beredskapsområdet och
flera av dessa författningar kan ha bäring på hälso- och sjukvårdens
beredskap. Exempelvis reglerar ransoneringslagen (1978:268) bl.a.
handel i krig och ransoneringsbevis. I förfogandelagen (1978:262)
finns regler kring förfogande av t.ex. fastigheter, lageranläggningar
och transportmedel för att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens behov i krig.
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Myndigheter med uppgifter som rör hälsooch sjukvårdens beredskap
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är enligt förordning (2015:284) med instruktion för
Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälsooch sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om
alkohol och missbruksmedel. Enligt 8 § har myndigheten ett samlat
ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap
sprids om katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens
verksamhetsområde.
Vidare ska myndigheten enligt 9 § 1 medverka i krisberedskap
och i totalförsvaret i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap, samt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den civila
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.
Enligt 9 § 3 ska myndigheten på regeringens uppdrag samordna
förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk
beredskap. Myndigheten har bl.a. övertagit vissa uppgifter som innan
apoteksomregleringen utfördes av Apoteket AB enligt verksamhetsavtalet mellan staten och Apoteket AB. Sedan 2009 har myndigheten
i uppdrag att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.
I nuläget har avtal tecknats med Apoteket Scheele i Stockholm, som
ingår i Apoteket AB, om att utföra dessa uppgifter.
Socialstyrelsen ansvarar för de beredskapslager som byggdes upp
under kalla kriget. Verksamheten grundar sig i regeringsbeslut från
1999 om att de lager som Överstyrelsen för civilberedskap hade byggt
upp skulle överlåtas till Socialstyrelsen (S1999/4418/HS). Sedan slutet
av 1990-talet har lagren anpassats till den då rådande hotbilden och
successivt avvecklats.

241

Bilaga 1

SOU 2020:23

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt 1 kap. 7 § smittskyddslagen
(2004:168) för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska
ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.
Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet samt
följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt.
Enligt 8 § förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska myndigheten övervaka planläggningen av smittskyddets beredskap och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och
andra allvarliga hälsohot i kris och under höjd beredskap. Vidare ska
myndigheten samordna beredskapen mot allvarliga hälsohot enligt
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa.
Enligt 9 § i instruktionen ska myndigheten på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel inför allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar. Som en del i beredskapen lagerhåller Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag bl.a.
vissa antivirala läkemedel och antibiotika samt har tecknat avtal för
att säkerställa möjligheten att vid behov köpa in influensavaccin vid
en influensapandemi.
Enligt 12 § ska myndigheten bl.a. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker och upprätthålla diagnostisk beredskap.
Övriga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet med uppgifter
som kan ha betydelse för hälso- och sjukvårdens beredskap
Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsyn inom hälsooch sjukvård och därmed jämförlig verksamhet i enlighet med bl.a.
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och smittskyddslagen. Även bl.a. Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten har enligt sina instruktioner
uppgifter som skulle kunna vara av betydelse vid allvarliga händelser
i fredstid och höjd beredskap.
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Statliga bolag inom hälso- och sjukvårdsområdet
Apoteket AB är numera det enda statliga bolag som bedriver verksamhet på apoteksmarknaden. Apoteket AB bedriver verksamhet på
öppen-, sluten- och dosmarknaderna enligt samma villkor som övriga
apoteksaktörer. I bolagets ägaranvisning ges bolaget dock ett särskilt
ansvar för driften av apoteksombud. Varken bolaget eller andra apoteksaktörer har något utpekat ansvar för läkemedelsberedskap.
Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL) ägs av staten och
har ett särskilt samhällsuppdrag att tillhandahålla extemporeläkemedel
(individanpassade läkemedel) och lagerberedningar till öppenvårdsapotek och hälso- och sjukvård.
SOS Alarm Sverige AB ägs till hälften av staten och till hälften av
Sveriges Kommuner och Landsting. Bolagets huvudsakliga uppgift
är att ansvara för upprätthållandet av nödnumret 112.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
I enlighet med 1 § förordningen (2008:1002) med instruktion för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har myndigheten ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och
civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har
ansvaret. MSB ska enligt 2 § i samverkan med myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara
särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans med de ansvariga
myndigheterna genomföra en övergripande planering av åtgärder som
bör vidtas. Myndigheten ska värdera, sammanställa och rapportera
resultatet av arbetet till regeringen. MSB ska även enligt 7 § ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och
kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder
vid en kris.
Vidare ansvarar MSB enligt 14 a § för att upprätthålla beredskap
för att besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med
Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).
MSB disponerar även anslaget 2:4 Krisberedskap. Från anslaget
utbetalas årligen bidrag om sammanlagt 60 miljoner kronor utifrån
lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
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och vid höjd beredskap, för landstingens arbete med att stärka arbetet med krisberedskap och civilt försvar.
Försvarsmakten
I 1 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
framgår att Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för
Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid.
Inom Försvarsmakten finns ett sjukvårdssystem som är byggt för att
stödja internationella insatser. Till skillnad från kalla krigets omfattande krigsorganisation har Försvarsmaktens sjukvårdssystem betydande begränsningar.
Länsstyrelserna
Länsstyrelserna är geografiskt områdesansvariga myndigheter, vilket
regleras i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap samt i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap. Länsstyrelserna ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter
en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.
Pågående processer
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om bl.a. sjukvårdens arbete med civilt försvar
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade den
21 december 2017 beslut om en överenskommelse om insatser för ökad
tillgänglighet i barnhälsovården m.m. (S2017/07519/FS). I överenskommelsen finns ett särskilt avsnitt om sjukvårdens arbete med civilt
försvar. Av överenskommelsen framgår bl.a. att parterna är överens
om att landstingen tillsammans med berörda myndigheter ska delta
i planeringen av totalförsvaret och att landstingen under 2018 ska
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påbörja arbetet med den återupptagna planeringen för civilt försvar
inom hälso- och sjukvården. I det ingår bl.a. att delta i den nationella
och regionala planeringen av totalförsvaret, kartlägga vilka samarbetsytor som krävs inom landstinget för att nå önskad förmågeförhöjning
i hela traumavårdskedjan, kartlägga vilka delar av den egna hälso- och
sjukvårdsverksamheten som mest berörs av den återupptagna planeringen för civilt försvar, göra bedömningar av i vad mån verksamheterna kan behöva anpassas för att möta de krav som ställs inom
ramen för det civila försvaret och identifiera vilka insatser som
bedöms vara mest prioriterade. Under 2018 har regeringen avsatt
30 miljoner kronor för de insatser landstingen genomför till följd av
överenskommelsen.
Pågående arbete inom berörda myndigheter
Regeringen har mot bakgrund av bl.a. den nationella säkerhetsstrategin och beslutet om den återupptagna totalförsvarsplaneringen
beslutat om en rad uppdrag till berörda myndigheter. Flera av dessa
berör utvecklingen av beredskapen inom hälso- och sjukvården direkt
eller indirekt.
Regeringen har bl.a. gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa
upp myndighetens föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap
(SOSFS 2013:22). Uppföljningen ska bl.a. kunna utgöra ett underlag
för planering av tillsynsinsatser med stöd av föreskrifterna. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag av regeringen att stödja landstingen
i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering inför
civilt försvar inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att göra
en förstudie av vilka kunskapsunderlag som landstingen har behov
av som stöd för sin planering samt inventera vilka behov av övningsoch utbildningsinsatser som det finns inom landstingen. En plan för
övnings- respektive utbildningsinsatser för de kommande fem åren
(2019–2024) ska presenteras.
Socialstyrelsen driver tillsammans med Skåne läns landsting ett
projekt om resursförstärkt läkemedelsförsörjning vid kris, höjd beredskap och krig. Inom ramen för projektet kartläggs läkemedelsförsörjningen i landet. Projektet beräknas avslutas i maj 2019.
Socialstyrelsen och Försvarsmakten inledde 2015 projektet Totalförsvarets sjukvårdssystem för att identifiera sårbarheter och nöd-
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vändiga förändringar för att möta samhällets samlade behov av sjukvård vid stora olyckor, katastrofer och krig. I projektets rapport från
december 2017 ger myndigheterna förslag på utvecklingsområden.
Myndigheterna har tagit fram rapporten på eget initiativ.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisade i december 2017 ett uppdrag om hur den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och
landsting. Förslagen knyter an till det arbete inom krisberedskapen
som redan pågår i kommuner och landsting och utgår från de krav
som finns angivna i lagen (2006:544) och förordningen (2006:637)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret
Den 20 december 2017 överlämnade Försvarsberedningen i sin rapport
Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen
av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) förslag till planeringsförutsättningar för totalförsvaret. I rapporten bedömer Försvarsberedningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.
I rapporten lämnas förslag som innebär att totalförsvaret ges en förbättrad förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och
krig på svenskt territorium samt situationer med så kallad gråzonsproblematik. Förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets
funktionalitet under tre månader samt krig under del av denna tid ska
vara utgångspunkten för planeringen och grunden för totalförsvarets
samlade förmåga. Förslagen bedöms också stärka den fredstida krisberedskapen.
Enligt rapporten är Försvarsmaktens sjukvårdsförmåga begränsad och det saknas utvecklade rutiner för samverkan mellan militär
verksamhet och civil sjukvård i händelse av ett väpnat angrepp. Kapaciteten att ställa om den svenska sjukvården i händelse av krig måste
förstärkas. Hänsyn bör även tas till möjliga störningar i försörjningen
av el, vatten och läkemedel samt inom transportsektorn. Planeringen
bör utgå från ett perspektiv där vården bedrivs enligt de särskilda
vårdprinciper som gäller vid kris och krig. Vidare anser Försvarsberedningen att det krävs tydliga krav på landsting angående lager-
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hållning för att säkerställa försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial.
Försvarsberedningen påtalar att det, i syfte att åstadkomma en
välavvägd helhet i det samlade totalförsvaret, måste göras en avvägning
mellan förslagen i rapporten och de förslag som kommer lämnas i beredningens slutrapport senast den 14 maj 2019. I slutrapporten kommer en uppdaterad bedömning göras av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvarsoch säkerhetspolitik samt utvecklingen av det militära försvaret under
perioden 2021–2025.
Behov av en översyn
Behov av åtgärder vad gäller katastrofmedicin, traumavård
och beredskap mot hälsohot
Händelser de senaste åren har aktualiserat frågan om hälso- och sjukvårdens beredskap. Terroristattentatet på Drottninggatan i april 2017,
terroristattentaten i andra europeiska länder, bl.a. Norge, Frankrike,
Belgien och Storbritannien, samt andra allvarliga händelser i fredstid,
t.ex. i Japan 2011, visar att hälso- och sjukvården behöver kunna
hantera situationer utanför den planerade verksamheten samt att
landstingen snabbt måste kunna samverka med varandra för att ta
hand om ett stort antal skadade personer. Detta förutsätter en god
beredskapsplanering där ordinarie verksamhet är dimensionerad och
strukturerad för att klara en snabb omställning.
Socialstyrelsen beskriver i rapporten Traumavård vid allvarliga
händelser (november 2015) att det finns brister inom hälso- och sjukvårdens beredskap. Myndigheteten föreslår att landstingen vidtar ett
antal åtgärder för att stärka traumavården och för att utveckla och
förbättra samordningen mellan landstingen. Även för statens del föreslås ett antal nationella insatser som kan förbättra beredskapen för
allvarliga händelser.
I Socialstyrelsens rapport Hälso- och sjukvårdens förmåga att
hantera en allvarlig händelse med många skadade (oktober 2016) redogörs för resultaten av den övning som genomfördes i april 2016 på
regeringens uppdrag. Lärdomar som lyftes från övningen var bl.a.
behovet att ha gemensamma termer för dokumentation och lägesbilder samt mobilisering och dirigering av resurser.
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Stockholms läns landsting har utvärderat insatserna vid attentatet
på Drottninggatan den 7 april 2017. I rapporten påpekas bl.a. att det
ur ett ledningsperspektiv finns en grundläggande robusthet inom
sjukvården, men att ett antal områden kan förbättras. Det finns t.ex.
behov av att skapa en helhetssyn inom hela landstinget för att förbättra ledningssystemet vid en allvarlig eller extraordinär händelse.
Bilden bekräftas av den utvärdering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisade för regeringen den 30 april
2018. MSB menar att samhällets samlade hantering i stort fungerade
väl, men pekar på brister i larmkedjan och i aktörernas förmåga att
ta fram och dela lägesbilder.
Beredskapen mot hälsohot bedöms generellt vara god. Erfarenheterna från influensapandemin 2009–2010 visade på en i huvudsak
tydlig ansvarsfördelning och välfungerande samordning och samverkan. Regeringen ser därmed ingen anledning att se över organisationen för smittskyddets beredskap. Däremot framkom i samband
med ebolautbrottet i Västafrika 2014–2015 att förmågan till högisoleringsvård av patienter med allvarliga högsmittsamma infektioner var en begränsad resurs samt att möjligheten till internationell
evakuering var begränsad.
Under influensapandemin 2009–2010 framkom att behovet av
smittskyddsåtgärder och möjligheterna att vidta dem kan vara annorlunda vid utbrott som får stora samhällskonsekvenser än under mer
normala förhållanden. Det kan t.ex. av resursskäl vara svårt för hälsooch sjukvården att tillämpa alla de bestämmelser som finns när det
gäller allmänfarliga sjukdomar. Behovet av smittskyddsåtgärder kan
också skilja sig från behoven under mer normala förhållanden. Exempelvis kan behovet av att söka läkare och få en diagnos vara annorlunda vid en omfattande smittspridning. Det kan också vara olämpligt
att personer som misstänker att de är smittade tvingas uppsöka hälsooch sjukvård endast på grund av reglerna och på så sätt ökar risken
för att smitta såväl andra patienter som hälso- och sjukvårdspersonal.
Återupptagen totalförsvarsplanering
I propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–
2020 (prop. 2014/15:109) redovisar regeringen en inriktning för att
stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa för-
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mågan i krigsförbanden från och med 2016 till och med 2020. I och
med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet återupptogs planeringen för totalförsvaret, där hälso- och sjukvården ingår som en del
av det civila försvaret. Detta medför att både det militära försvaret
och det civila försvaret behöver återuppta sin planering. Enligt propositionen bör planeringsarbetet utgå ifrån att förmågan att hantera
kriser i samhället i fredstid också ger en grundläggande förmåga att
hantera krigssituationer. Strukturer och processer som används inom
krisberedskapen bör så långt möjligt användas i planeringen av det
civila försvaret.
Ett väpnat angrepp mot Sverige och ett krig på svenskt territorium skulle resultera i förluster av människoliv samt masskadeutfall.
En sådan situation skulle innebära en mycket stor belastning på sjukvården. Om det uppstår störningar i viktiga samhällsfunktioner som
el- och vattenförsörjning samt transporter skulle det medföra en
allvarlig inverkan på vårdens kvalitet och påverka möjligheterna att
genomföra sjuktransporter. Förmågan att bedriva sjukvård och tillgången till sjukvårdsresurser är identifierat som ett strategiskt område för det civila och militära försvaret. Försvarsmaktens strategiska
inriktning utgår ifrån att en gemensam planering för militär och civil
samordning av medicinska resurser är nödvändig. Hälso- och sjukvården behöver således planera för att kunna tillhandahålla sjukvård
vid höjd beredskap, dels för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin operativa förmåga och dels för att möta befolkningens behov av vård.
Återuppbyggnaden av det civila försvaret är en utmaning för samhället. Sedan 1990-talet har det skett omfattande förändringar. Vissa
funktioner som tidigare var statliga utförs i dag av privata företag.
Tillgången till samhällsviktiga produkter, som exempelvis livsmedel,
drivmedel och läkemedel, styrs ofta numera av just-in-time-filosofin,
vilket innebär en strävan att producera och leverera varor i precis den
mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Lagerhållningen är därför mycket begränsad.
Planeringen av hälso- och sjukvården som en del av totalförsvaret
har länge varit nedprioriterad. Detta har medfört att mycket av den
kompetens som tidigare fanns har försvunnit.
Enligt Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–
2025 (Ds 2017:66), som överlämnades till regeringen i december 2017,
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bör det byggas upp en förmåga att motstå allvarliga störningar i
samhällets funktionalitet under tre månader, med krig under del av
denna tid. Försvarsberedningen betonar att inom denna ram ska ambitionen vara att upprätthålla den nödvändigaste funktionaliteten i
samhället. Det innebär en avsevärt lägre ambition inom de flesta samhällssektorer jämfört med normalläget. Det innebär också stora begränsningar och en stor kraftansträngning i hela samhället och från
alla invånare för att klara en sådan situation. För att möta dessa krav
om planering av totalförsvaret kommer landstingen att behöva anpassa verksamheten till att endast erbjuda nödvändig vård. Under sådana förhållanden kommer landstingen också att ställas inför högre
krav på prioritering än i fredstid.
Kapaciteten inom den svenska sjukvården för att kunna ställa om
verksamheten i syfte att ta hand om ett stort antal skadade måste
enligt Försvarsberedningen förstärkas avsevärt. Landstingen och övriga
berörda sjukvårdshuvudmän måste enligt beredningen börja planera
för höjd beredskap och krig i enlighet med vad som föreskrivs i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Planeringen för höjd beredskap och krig bör enligt Försvarsberedningen utgå från ett perspektiv där vården inte bedrivs enligt fredstida krav utan utförs enligt de vårdprinciper som gäller i kris och
krig. Detta innebär att behandlingsmetoder, ambition och prioriteringar ska kunna anpassas efter antalet patienter, skadenivåer och tillgången till sjukvårdsresurser för att kunna ge tillräcklig vård för att så
många som möjligt ska överleva. Detta kommer enligt Försvarsberedningen att innebära avsteg från de prioriteringsprinciper som normalt används i vården – en omställning som behöver förberedas och
övas.
Beredskapsplaneringen behöver enligt Försvarsberedningen omfatta planer för den omdisponering som måste göras för att tillgodose
behovet av vårdplatser för ett större antal skadade. Detta omdisponeringsarbete kommer att kräva prioritering av bl.a. vårdplatser och
intensivvårdsresurser. Möjligheten att ställa om vårdinrättningar för
omhändertagande av traumapatienter ska också övervägas och planeras. Planeringen ska även omfatta privata vårdgivare.
Beredskapsplaneringen måste enligt Försvarsberedningen även
innefatta rutiner och strukturer för ledning och samordning mellan
Försvarsmakten och den civila sjukvården vid höjd beredskap och
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krig. Ansvars- och ledningsförhållanden mellan landstingen, militärregionerna och den högre civila regionala ledningsnivå som föreslås
av Försvarsberedningen i rapporten behöver inom ramen för detta
arbete tydliggöras.
Pågående förändringar av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården är till sin natur och organisation omfattande
och komplex. En mängd olika aktörer är iblandade eller berörs, både
inom offentlig och privat sektor. De sammantagna resurserna är omfattande, men kan vara svåra att överblicka, framför allt på nationell
nivå. Detta förutsätter en god beredskapsplanering där ordinarie verksamhet är dimensionerad och strukturerad för att klara en snabb omställning. I flera avseenden finns det goda förutsättningar för hälsooch sjukvården att ha en god beredskap för allvarliga händelser. Även
i vardagen hanteras t.ex. akuta situationer, svåra prioriteringar och
mindre omfördelningar av resurser.
Regeringen har tagit flera steg för att omstrukturera svensk hälsooch sjukvård. Syftet är bl.a. att möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande, ökad kvalitet och bättre tillgänglighet. Att mer hälso- och
sjukvård ges utanför sjukhusen, t.ex. i form av kommunal hemsjukvård, är en utveckling som redan pågår. För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete, där en del handlar
om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. I mars 2017 tillsatte exempelvis regeringen utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Utifrån utredningens första delbetänkande beslutade regeringen i januari 2018 att
överlämna propositionen Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (prop. 2017/18:83) till riksdagen.
Regeringen arbetar även för att högspecialiserad vård ska koncentreras till färre enheter i landet för att uppnå en mer jämlik och
säker hälso- och sjukvård. I november 2017 beslutade regeringen
propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (prop. 2017/18:40). Regeringens förslag innebär att en ny beslutprocess införs för nationell högspecialiserad vård, som ersätter dagens
samordning av rikssjukvården och den nationella nivåstruktureringen
av cancervården. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens pro-
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position och ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) trädde
i kraft den 1 juli 2018.
Hälso- och sjukvårdens beredskapsförmåga
Hälso- och sjukvårdens beredskap för allvarliga händelser bygger till
stor del på landstingens förmåga att hantera akutsjukvård i vardagen.
Det som skiljer en allvarlig händelse från normalt läge är oftast omfattningen av händelsen. Socialstyrelsen definierar i sina katastrofmedicinska föreskrifter att allvarligt läge är en ”händelse som är så
omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och
användas på särskilt sätt”. Vid allvarliga händelser och vid höjd
beredskap måste landstingen kunna agera både självständigt och i
samverkan med varandra och andra aktörer. Det förutsätter att det
finns en upparbetad förmåga att samordna insatser, skapa gemensamma lägesbilder och bedriva effektiv ledning. För att upprätthålla
dessa förmågor behövs en utbildnings- och övningsverksamhet som
leder till att akutsjukvården bedrivs likriktat avseende rutiner, begrepp
och dokumentation.
Utifrån ett totalförsvarsperspektiv har både Försvarsmakten och
den civila sjukvårdspersonalen ett stort behov av simuleringsövningar
både på regional och nationell nivå. Dessutom krävs samträning och
samövning med polisen och räddningstjänsten för att kunna arbeta
effektivt i hotfulla miljöer i fredstid, vid gråzonsscenarion samt vid
höjd beredskap och krig. En betydande skillnad mellan hur sjukvården bedrivs i fredstid respektive höjd beredskap avgörs i det läge
man väljer att tillämpa särskilda vårdprinciper i krig. Det är en omställning som får stor betydelse för vilken vård som ska prioriteras.
Transporter är en av de resurser som riskerar att vara begränsade
vid allvarliga händelser i fredstid och än mer vid höjd beredskap.
Möjligheterna till såväl primär- som sekundärtransporter av skadade
är av stor betydelse för att ge en effektiv vård.
Sjukvårdens beredskap är också beroende av att det finns en
robusthet i den infrastruktur som vården verkar i. Ett sådant exempel är it-systemen som hanterar uppgifter om bl.a. journaler, läkemedel och recept, vilka är viktiga ur ett beredskapsperspektiv. Att
det finns en grundläggande informationssäkerhet på plats är avgörande för att verksamheten ska fungera vid en högre hotnivå.
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Beroenden i förhållande till andra sektorer
Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap är i hög grad beroende av en robusthet
i den grundläggande tekniska infrastrukturen med el, vatten och
värme. Därutöver finns behov av transporttjänster för att hälso- och
sjukvårdens delar ska kunna fungera tillsammans. Ytterligare beroenden finns avseende bl.a. livsmedelsförsörjning, tvättservice, renhållning och destruktion av farligt avfall samt begravningsväsendet.
För att kunna fullgöra sina uppgifter vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap behöver hälso- och sjukvården samverka med
många olika aktörer i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Kommunerna respektive länsstyrelserna, som har det geografiska områdesansvaret på lokal respektive regional nivå, har viktiga uppgifter för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården
att fungera.
Landstingens ansvar vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd
beredskap är uppdelad på flera olika lagar
Ansvaret för att bedriva hälso- och sjukvård i Sverige vilar enligt
8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet på landstingen. Utifrån ansvarsprincipen samt skrivningar i HSL om katastrofmedicinsk beredskap innebär det att landstingen har ett omfattande ansvar för
hälso- och sjukvården under kris, höjd beredskap och krig. I HSL
finns bestämmelser om att landstingen ska planera sin hälso- och
sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Några
bestämmelser som närmare anger vilket ansvar huvudmännen har för
förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap finns inte i
HSL.
I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap anges att
totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för
krig. Enligt 7 § ska kommuner och landsting vid höjd beredskap
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de
rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom total-
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försvaret. Några bestämmelser om att landstingen ska förbereda sig
inför höjd beredskap finns dock inte heller i denna lag.
Enligt 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH) har kommuner och landsting ett ansvar för förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. Enligt 3 kap.
1 § ska kommuner och landsting vidta de förberedelser som behövs
för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).
I förarbetena i propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare
samhälle (prop. 2005/06:133) konstateras att med beredskapsförberedelser avses alla de åtgärder som normalt sett behövs för att kunna
hantera verksamheten under höjd beredskap. Vidare framgår av 5 kap.
1 § att staten har ett ersättningsansvar för förberedande uppgifter
som kommuner och landsting vidtar enligt 3 kap.
Sammantaget innebär detta att landstingen har ett långtgående
ansvar för att förbereda sig för allvarliga händelser i fredstid och höjd
beredskap. Det grundläggande åtagandet att förbereda sig inför höjd
beredskap finns i LEH medan det huvudsakliga materiella innehållet
av vad landstingen behöver kunna hantera under allvarliga händelser
i fredstid och höjd beredskap främst är reglerat i HSL och annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Samordning på nationell nivå
I nuläget har såväl Socialstyrelsen som Folkhälsomyndigheten olika
former av samordningsansvar för frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd
beredskap. De uppgifter som Socialstyrelsen har är främst reglerade
i myndighetens instruktion och är bl.a. inriktade på att samordna
och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens beredskap och att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Folkhälsomyndighetens ansvar för samordning av
smittskyddet på nationell nivå är reglerat i smittskyddslagen. Vidare
ska myndigheterna, inom sina respektive ansvarsområden, samordna
förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel.
I förarbetena till smittskyddslagen (prop. 2003/04:30, s. 172) konstaterar regeringen att Socialstyrelsen, som var den myndighet som
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vid tidpunkten hade dessa uppgifter, genom att ansvaret regleras i
lagen får ett uttryckligt ansvar för att initiera och samordna smittskyddsarbetet vid större utbrott som berör hela landet eller flera
landsting. I ansvaret för att samordna smittskyddet på nationell nivå
ligger att den ansvariga myndigheten ska initiera ett utvecklingsarbete i syfte att öka samarbetet och samordningen mellan olika
huvudmän. Detta innebär dock inte att den ansvariga myndigheten
får direktivrätt över andra myndigheter som ansvarar för smittskyddsåtgärderna. Några motsvarande förarbetsuttalanden finns inte i fråga
om de uppgifter som bl.a. Socialstyrelsen har för att samordna beredskapsinsatser. Ytterst begränsas dock dessa uppgifter av de mer övergripande bestämmelser som finns i regeringsformen och kommunallagen (2017:725).
I rapporten Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets
säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (RiR 2018:6) konstaterar
Riksrevisionen (RiR) att ansvariga myndigheters åtgärder behöver
utvecklas och förutsättningarna för arbetet förtydligas. En av de rekommendationer som RiR lämnar till regeringen är inriktad på att
förtydliga vad man förväntar sig av de myndigheter som har samordningsansvar inom livsmedelsområdet och läkemedelsområdet.
Det finns således behov av att se över och eventuellt förtydliga
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Förändringar i försörjningskedjan för läkemedel och annan
sjukvårdsmateriel
I regeringens nationella säkerhetsstrategi framgår att samhällets beroende av fungerande flöden för försörjning har ökat och i såväl vardag som i kris är fungerande sjukvård och läkemedelsförsörjning
nödvändigt för att trygga människors liv och hälsa.
Att säkerställa tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter är centralt i en fungerande hälso- och sjukvård. När det gäller
läkemedelsförsörjningen till slutanvändare i Sverige utgörs den av
två kanaler. Läkemedel till den öppna vården säljs på öppenvårdsapotek och läkemedel till slutenvården ansvarar sjukvårdshuvudmännen
för.
Omregleringen av apoteksmarknaden har inneburit att det inte
längre finns en utpekad aktör med beredskapsuppgifter på läke255
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medelsområdet. I propositionen Omreglering av apoteksmarknaden
(prop. 2008/09:145) gjorde den dåvarande regeringen bedömningen
att apoteksaktörerna inte skulle överta det ansvar för beredskapsfrågor som Apoteket AB fram till dess hade haft. Försvarsmakten
och övriga berörda myndigheter bedömdes i stället kunna upphandla
dessa tjänster. Enligt dåvarande regerings bedömning borde det
finnas intresse bland aktörerna på apoteksmarknaden att mot affärsmässig ersättning utföra tjänsterna.
Samtidigt innebar apoteksomregleringen att landstingen fick större
frihet att själva organisera sin läkemedelsförsörjning. Som anförts
ovan har ett stort antal landsting valt att upphandla de tjänster som
utgör sjukhusens läkemedelsförsörjning. Detta har lett till en utveckling av olika försörjningsmodeller i landstingen utifrån bedömningar
av vad som passar respektive landsting
Under de senaste åren har det även skett en rad andra förändringar som påverkar försörjningen av läkemedel vid kris och krig. En
sådan faktor är den pågående utvecklingen mot just-in-time-leveranser. Det har även skett förändringar av utbudet av läkemedel. Det
är inte heller ovanligt att det sker snabba förändringar av vilka läkemedel som är de rekommenderade behandlingsalternativen. En annan
sådan förändring är systemet för generiskt utbyte av läkemedel på
apoteken enligt vilket ett läkemedel tilldelas hela marknaden under
en månad. Sammantaget leder dessa förändringar till att det i dag
finns fler faktorer att ta ställning till när det gäller för vilka läkemedel
som försörjningen behöver säkerställas.
Marknaden för läkemedelsdistributionen i Sverige domineras
alltjämt av två aktörer. Dessa aktörer har sina lager på ett begränsat
antal platser i landet. Leveranserna av läkemedel till apoteken sköts
med lastbil och äger i normalfallet rum på vardagar. I samband med
att apoteksmarknaden omreglerades bedömde regeringen i
prop. 2008/09:145 att förutsättningarna ändrades och att en konkurrenssituation mellan flera olika distributörer torde uppkomma.
Någon större förändring av marknadssituationen har dock inte setts
sedan omregleringen. Partihandeln omfattas av en leveransskyldighet som innebär att den som har tillstånd att bedriva partihandel med
läkemedel är skyldig att leverera till öppenvårdsapoteken de läkemedel som omfattas av tillståndet.
Det företag som innehar godkännandet för försäljning av ett
läkemedel har ingen författningsreglerad skyldighet att tillhanda-
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hålla läkemedlet. Undantaget är de aktörer som ska tillhandahålla en
s.k. periodens vara inom ramen för systemet för utbyte av läkemedel.
Det är inte troligt att man vid en kris eller allvarlig händelse kan
förlita sig på den leveransskyldighet som finns i nuvarande läkemedelslagstiftning. Det saknas såväl krav om specifika lagernivåer
som incitament för ökad lagerhållning. Regeringen bedömer att
robustheten i läkemedelsförsörjningen behöver vara god.
Läkare har rätt att förskriva läkemedel på medicinska grunder.
Systemet skulle kunna överutnyttjas genom att stora mängder läkemedel förskrivs till t.ex. närstående. Även patienter skulle kunna
utnyttja möjligheten att träffa flera förskrivare och på så sätt få flera
recept. Genom att inskränka möjligheten att förskriva vissa läkemedel
skulle hamstring kunna undvikas och bättre prioritering uppnås.
Merparten medicintekniska produkter upphandlas av hälso- och
sjukvården. I de flesta landsting finns ingen central funktion för upphandling av medicintekniska produkter. Upphandling sker i stället i de
flesta fall på klinik- eller sjukhusnivå. Detta leder till att det till stor
del saknas en överblick över försörjningen av medicintekniska produkter redan under normala förhållanden. En viss kategori medicintekniska produkter, s.k. förbrukningsartiklar, distribueras dock även
genom öppenvårdsapoteken.
Förändringar i statens roll
Det har under en längre period skett en neddragning av planeringen
avseende höjd beredskap. Under 2000-talet togs beslut som bl.a.
medförde att Försvarsmaktens förmåga att tillhandahålla sjukvård i
stort sett upphörde och den civila sjukvården bedömdes i stället ensamt få ansvara för att tillgodose eventuella sjukvårdsbehov vid höjd
beredskap. Försvarsmaktens tidigare sjukvårdsförmåga byggde på en
egen uppbyggd verksamhet som stöddes av ett välutvecklat samarbete
med den civila sjukvården. För att kunna upprätthålla denna förmåga
behövdes tillgång till personal som hade adekvat utbildning och var
övade att tillhandahålla den sjukvård som är efterfrågad vid höjd
beredskap. Försvarsmakten hade egen anställd personal men den stora
volymen bestod av krigsplacerad personal från den civila sjukvården.
På läkemedelsområdet hade tidigare det statliga apoteksmonopolet en central roll i att upprätta en fungerande försörjningsbe-
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redskap. Den svenska apoteksmarknaden omreglerades den 1 juli
2009. Innan dess styrdes Apoteket AB:s verksamhet av ett avtal med
staten där det bl.a. framgick att Apoteket AB skulle ha den lageroch leveransberedskap som krävs för att tillgodose allmänhetens och
vårdens berättigade krav. Vidare skulle Apoteket AB planera för att
kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk
situation samt åta sig att fullgöra uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning. Bolaget omfattades även av de uppgifter som bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
höjd beredskap. Vid omregleringen ersattes det tidigare monopolet
med ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får
bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som tidigare omfattades av Apoteket AB:s ensamrätt. Samtidigt fråntogs Apoteket
AB sitt ansvar för läkemedelsberedskap och ingen av de nuvarande
apoteksaktörerna har givits något motsvarande ansvar.
Ytterligare en uppgift som staten tagit ansvar för rör de beredskapslager som från början skapades under det kalla kriget. Avsikten
var att kunna behandla ett stort antal krigsskadade civila, från det
primära omhändertagandet på förbandsplats till vård på sjukhus.
Innehållet i lagret var inriktat på kirurgiska ingrepp med stora mängder
operationsinstrument, blodpåsar, förbrukningsmateriel och vårdplatsutrustning. Uppbyggnaden av beredskapslagret avslutades 1995–1996.
Sedan slutet av 1990-talet har lagret anpassats till den förändrade
hotbilden och successivt avvecklats. År 1999 övertog Socialstyrelsen
ansvaret för lagren från Överstyrelsen för civil beredskap. Efter försvarsbeslutet 2005–2006 påbörjades en ny avvecklingsfas. Målsättningen var att all materiel som inte kunde användas vid katastrofer i
fred skulle avvecklas och lagerytorna minskas.
År 2010 redovisade Socialstyrelsen en rapport till regeringen om
lagrens värde, omfattning och hållbarhet. I rapporten konstateras att
det finns goda skäl att Socialstyrelsen fortsätter att ha läkemedel i
beredskap för stora utbrott av smittsamma sjukdomar inklusive pandemi och allvarliga händelser med kemiska, biologiska, radiologiska
eller nukleära ämnen (CBRN-ämnen). Socialstyrelsen föreslår att
övriga grupper avvecklas. Den 30 juni 2018 redovisade Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, en förnyad bedömning av hur innehållet i myndighetens kvarvarande beredskapslager av läkemedel och
medicinteknik bör hanteras framgent. I rapporten bedömer Social-
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styrelsen att merparten av nuvarande beredskapslagrad materiel är
användbar i fredstida beredskap och i det återupptagna arbetet med
totalförsvar. Beredskapslagrets framtida innehåll, omfattning och
standard bör enligt rapporten bedömas utifrån de gränssättande faktorer och den dimensionering som kartläggs för akutsjukvården inom
ramarna för totalförsvarsplaneringen.
Sedan år 2005 har det tagits vissa initiativ när det gäller att säkerställa försörjningen av läkemedel i första hand inriktade på utbrott
av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen) har bl.a. haft att köpa in och lagerhålla antivirala läkemedel
som en beredskap inför kommande influensapandemier. Under senare
år har beredskapslagret även kompletterats med läkemedel mot olyckor
med kemiska ämnen och terroristhandlingar samt strålskyddsinstrument och skyddsutrustning.
Vidare har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att
genom avtal med vaccintillverkare säkerställa tillgång till vaccin för
hela befolkningen vid en influensapandemi. Kostnaden för att upprätthålla beredskapen för leverans av vaccin har legat på staten. Kostnaden för inköp av vaccin har legat på landstingen. Regeringen har
uttalat att staten bör ta ett ansvar även för inköpen av vaccinerna.
Landstingen kommer även fortsatt att vara ansvariga för utförandet
av vaccinationerna. Förändringarna av åtagandena för staten och
huvudmännen för hälso- och sjukvården har reglerats i enlighet med
den kommunala finansieringsprincipen. I nuläget har inte denna förändring av statens och landstingens ansvar reglerats rättsligt.
Beredskapsbemyndiganden på hälso- och sjukvårdsområdet
I 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) finns bemyndigande
som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om hälso- och
sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Regeringen får
med stöd av bemyndigandet meddela bestämmelser för krigssituationer som tar över den lagstiftning rörande sjukvården som gäller
under fredstid. Liksom i fråga om annan beredskapslagstiftning kan
sådana författningar utfärdas redan i fredstid (se prop. 1981/82:97
s. 137).
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Enligt 6 kap. 2 § 3 HSL får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården
i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser (se prop. 2001/02:158, s 74–76). Denna möjlighet
har dock aldrig utnyttjats.
Av 18 kap. 11 § läkemedelslagen framgår att regeringen får meddela föreskrifter om läkemedelskontrollen i krig, vid krigsfara eller
under sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig
eller av krigsfara som Sverige befunnit sig i. Någon bestämmelse som
uttryckligen ger regeringen rätt att meddela liknande föreskrifter om
läkemedelskontrollen för fredstida krissituationer finns inte i läkemedelslagen, men enligt 18 kap. 12 § samma lag får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter i frågor som rör lagen och som behövs för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön. Regeringen har, som framgår av
9 kap. 11 § läkemedelsförordningen (2015:458), bemyndigat Läkemedelsverket att meddela sådana ytterligare föreskrifter.
Enligt 9 kap. 5 § smittskyddslagen får regeringen meddela särskilda
föreskrifter om smittskyddet om landet kommer i krig eller krigsfara
eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som landet har befunnit sig i. Enligt
9 kap. 6 § smittskyddslagen får regeringen även meddela särskilda
föreskrifter om smittskyddet, om det vid en fredstida kris som har
betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt
smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur
ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet (se prop. 2003/04:30, s. 247).
För närvarande finns det alltså bemyndiganden att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården om landet kommer i krig eller
krigsfara i tre lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet, varav två har
bemyndiganden som särskilt avser allvarliga händelser i fredstid. Det
saknas i dag möjlighet att meddela särskilda förskrifter med stöd av
uttryckliga beredskapsbemyndiganden i övrig lagstiftning inom
hälso- och sjukvårdsområdet. De aktuella lagarna innehåller emellertid andra bemyndiganden. Bestämmelser som meddelas med stöd av
sådana bemyndiganden kommer i normalfallet även att gälla under
krig, krigsfara eller allvarliga händelser i fredstid.
Inget av de redovisade beredskapsbemyndigandena har legat till
grund för några föreskrifter. Det råder viss osäkerhet kring vad som
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krävs för att rekvisiten i bemyndigandena för allvarliga händelser i
fredstid ska anses vara uppfyllda. Det utvecklas exempelvis inte närmare i förarbetena hur man ska avgöra om det finns ett ”nationellt
perspektiv” på det sätt som krävs enligt dessa bemyndiganden. Förarbetsuttalandena till bemyndigandet i 6 kap. 2 § 3 HSL är kortfattande och ger inte mycket ledning kring hur bemyndigandet är avsett
att tillämpas. Som utgångspunkt gäller att beredskapsföreskrifter kan
meddelas i förväg. Utifrån det aktuella bemyndigandets ordalydelse
kan man dock få intrycket att behovet av katastrofmedicinska insatser måste ha uppstått innan föreskrifterna får meddelas. Det är inte
heller klart i alla delar hur beredskapsbemyndigandena förhåller sig
till övriga bemyndiganden på hälso- och sjukvårdsområdet.
I nuläget råder det också osäkerhet kring hur de bemyndiganden
som finns i bl.a. 6 kap. HSL skulle kunna tillämpas i praktiken och
vilka effekter som de skulle kunna ge upphov till. En faktor som
spelar in är tidsaspekten. Detta kan vara en begränsade faktor då
många händelser kräver omedelbara insatser. I sådana situationer kan
det, med tanke på den beslutsprocess som finns för ett meddela
föreskrifter, vara svårt att hinna meddela föreskrifter som är anpassade för den händelse som inträffat. Slutligen kan det i ifrågasättas
om det är lämpligt att en aktör, i detta fall staten, som saknar vana
att operativt styra hälso- och sjukvården under normala förhållanden
skulle ta på sig denna uppgift vid kris eller krig.
Det måste säkerställas att hälso- och sjukvården i krigssituationer
och i fredstida krissituationer fungerar. Det är därför viktigt att de
förutsättningar som finns vad gäller hälso- och sjukvården i krigssituationer och fredstida krissituationer är tillräckligt tydliga och att
bestämmelserna på detta område kan tillämpas i praktiken. I annat
fall finns det en risk att det skapas förväntningar på åtgärder som
sedan aldrig kan genomföras. Det bör därför noga övervägas om de
nu redovisade särskilda bemyndigandena för krigs- och fredstida
krissituationer är tillräckliga för de föreskrifter som krävs för att
hantera sådana situationer. Dessa särskilda bemyndigandena måste
analyseras tillsammans med övriga bemyndiganden som finns i lag
och förordning och som kan ha relevans i nyss nämnda krissituationer. Nödvändiga bemyndiganden ska utformas så att de är tydliga.
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Uppdraget
Övergripande om uppdraget
En särskild utredare ska göra en översyn av hälso- och sjukvårdens
beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd
beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga
att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.
Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen
på de åtgärder som bör vidtas inför och vid allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap. Vidare är syftet att föreslå en långsiktig
och tydlig ordning för dessa insatser, säkerställa att det finns ett
ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid
behov förtydliga statens, landstingens och privata aktörers ansvar.
Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren beakta de erfarenheter som finns från terroristattentatet på Drottninggatan i april 2017,
terroristattentaten i andra europeiska länder, bl.a. Norge, Frankrike,
Belgien och Storbritannien, samt andra allvarliga händelser fredstid,
t.ex. Japan 2011.
I uppdraget ingår också att beakta den nationella säkerhetsstrategin
samt de beslut som riksdag och regering fattat om återupptagandet
av planeringen av totalförsvaret. Vid genomförandet av uppdraget
ska utredaren beakta tidigare utredningar och kartläggningsarbeten
som kan vara av betydelse för uppdraget.
Beredskap och förmåga inom hälso- och sjukvården i fredstid
behöver stärkas
Utredaren ska analysera behoven av insatser för att säkerställa hälsooch sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid respektive vid höjd beredskap. Vidare ska utredaren
analysera om det finns behov av utvecklade insatser för att vid allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap bedriva katastrofmedicin och traumahantering. Analysen ska också avse i vad mån det
finns behov av särskilda förmågor för att hantera specifika händelser
inför allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap och i
vad mån den behöver utvecklas. Utredaren ska även analysera förmågan att leda verksamheten vid kris och krig, förmågan att lämna
lägesbilder, förmågan att samverka med varandra samt förmågan att
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vid behov omfördela patienter mellan landsting. Vidare ska analysen
innefatta frågor som rör planering samt vilka övningar och utbildningar som landstingen behöver genomföra.
I uppdraget ingår även att analysera i vad mån den pågående strukturreformen av hälso- och sjukvården får konsekvenser för hälso- och
sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga kriser i fredstid och vid
höjd beredskap och vid behov lämna förslag på hur detta bör hanteras. I relevanta delar bör även de behov som finns inom den kommunala hälso- och sjukvården beaktas.
Mot denna bakgrund ska utredaren lämna förslag på såväl övergripande inriktning som konkreta insatser och åtgärder för hur
hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga
händelser i fredstid ska kunna utvecklas.
Beredskap mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
Utredaren ska analysera behoven av insatser för att ha en god beredskap mot smittsamma sjukdomar, inkl. zoonoser, och andra hälsohot. Analysen ska utgå från de utvärderingar som har gjorts av bl.a.
hanteringen av ebolautbrottet i Västafrika 2014–2015 och influensapandemin 2009–2010. Analysen bör bl.a. belysa behoven av högisoleringsvård och förmåga att transportera högsmittsamma patienter.
Vidare bör utredaren beakta de erfarenheter och det utvecklingsarbete som genomförts internationellt de senaste åren, främst inom
WHO, i syfte att stärka förmågan att hantera utbrott av smittsamma
sjukdomar.
Mot denna bakgrund ska utredaren lämna förslag på såväl övergripande inriktning som eventuella konkreta insatser och åtgärder
för en god beredskap och förmåga att hantera smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.
Hälso- och sjukvården som en del av totalförsvaret behöver utvecklas
Utredaren ska analysera hur hälso- och sjukvårdens planering inför
och förmåga under höjd beredskap ska utvecklas. I uppdraget ingår
insatser och åtgärder som behövs för att skydda civilbefolkningen,
säkerställa viktiga samhällsfunktioner och de behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser som Försvarsmakten har.
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Utredaren ska i sitt arbete beakta de förslag avseende hälso- och
sjukvården som Försvarsberedningen lämnat i rapporten Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025. Utredaren ska analysera, vidareutveckla och vid
behov pröva ändamålsenligheten i de förslag och bedömningar som
lämnas i rapporten. Särskild vikt ska läggas vid genomförbarheten
och kostnadsuppskattningarna av de förslag som beredningen lämnat samt ansvaret för genomförandet av de olika delarna i förslagen.
Utredaren ska även analysera övriga förslag som lämnas i rapporten
och på vilket sätt som de kan påverka förutsättningarna för att
utveckla beredskapen inom hälso- och sjukvården, t.ex. i fråga om
kritiska beroenden samt samordnings- och samverkansfrågor.
Vidare ska utredaren analysera behoven av rutiner och strukturer
för ledning och samordning mellan Försvarsmakten och den civila
sjukvården vid höjd beredskap och krig. Utredaren ska därvidlag beakta de förslag som Försvarsberedningen lämnat vad gäller regional
organisation för det civila försvaret samt utvecklingen av de statliga
myndigheters arbete och det fortsatta utredningsarbetet av bl.a. den
planerade utredningen om ansvar, ledning och samordning inom
civilt försvar i dessa frågor.
Mot denna bakgrund ska utredaren lämna förslag på såväl övergripande inriktning som konkreta insatser och åtgärder för hur
hälso- och sjukvårdens förmåga under höjd beredskap ska kunna
utvecklas.
Försörjningen av läkemedel och annan sjukvårdsmateriel
Utredaren ska se över nuvarande ordning för att säkerställa att det
finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel
vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap.
I uppdraget ingår att analysera de förändringar som skedde i samband med omregleringen av apoteksmarknaden och de förändringar
som apoteksmarknaden genomgått sedan dess. Utredaren ska även
analysera de förändringar som i övrigt skett vad gäller landstingens
försörjning av läkemedel i slutenvården och vad gäller medicintekniska produkter.
Mot denna bakgrund ska utredaren se över behoven av insatser
för att säkerställa tillgången till läkemedel och annan hälso- och
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sjukvårdsmateriel som är nödvändig inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utgångspunkten ska vara att behoven så långt det är möjligt bör tillgodoses i den ordinarie försörjningskedjan. I uppdraget ingår att se över behoven av insatser för att
inom såväl sluten- som öppenvården samt på grossistnivå och hos
läkemedelsföretagen öka motståndskraften mot störningar i försörjningen av läkemedel och medicinteknik och dessutom få en försörjningskedja som kan ta höjd för ökade och specifika behov vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.
Vidare ska utredaren analysera behoven av och ändamålsenligheten hos den beredskapslagring som i dag sker i Socialstyrelsens,
Folkhälsomyndighetens respektive i landstingens regi. I detta ingår
att identifiera och pröva ändamålsenligheten hos alternativa modeller för att säkra tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel.
I uppdraget ingår att analysera vilka principer som bör gälla vid
beslut om inriktning och dimensionering av insatserna för att säkerställa tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel.
Utredaren ska särskilt beakta de principer som i stort styr prioriteringar inom hälso- och sjukvården, den s.k. etiska plattformen. Vidare
ska utredaren lämna förslag på en ordning som möjliggör för samhället att ta ställning till vilka läkemedel som bör tillhandahållas och
hur tillhandahållandet bör ske.
I uppdraget ingår att pröva om befintliga författningar som reglerar tillgång till och användning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga och vid behov lämna förslag till ändringar.
I detta ingår också att pröva om det finns skäl att förtydliga statens,
landstingens och privata aktörers ansvar att säkra tillgången till nödvändiga läkemedel eller annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga hälsohot i fredstid och höjd beredskap.
Utredaren ska analysera om det finns behov av att enligt författning kunna begränsa förskrivningsrätten eller kunna vidta andra åtgärder som syftar till att de läkemedel som det finns brist på kan användas på ett optimalt sätt vid allvarliga händelser i fredstid respektive
under höjd beredskap.

265

Bilaga 1

SOU 2020:23

I uppdraget ingår att lämna förslag på lagreglering av statens ansvar vad gäller försörjningen och finansieringen av vacciner vid influensapandemier.
Uppdraget omfattar inte läkemedel för djur.
Behov av att förtydliga huvudmännens ansvar för hälsooch sjukvårdens beredskap
Med utgångspunkt i ansvarsprincipen ska utredaren se över om
landstingens ansvar för att vidta insatser och åtgärder inför, under
och efter allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap bör
förändras eller förtydligas. Vid behov ska utredaren även lämna förslag rörande förtydliganden eller förändringar av kommunernas ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i dessa situationer. Utredaren
ska särskilt beakta den uppdelning som i dag finns mellan lagstiftning inom hälso- och sjukvård och den lagstiftning som styr kommuners och landstings ansvar vid extraordinära händer i fredstid och
inför och under höjd beredskap. Särskilt vikt bör läggas vid landstingens ansvar att vidta förberedande insatser och åtgärder avseende
allvarlig händelse i fredstid respektive höjd beredskap.
Behov av utökade möjligheter till samordning och samarbete mellan
landstingen samt i förhållande till andra aktörer
Utredaren ska analysera det samarbete som landstingen i dag har med
varandra vad gäller allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
och göra en bedömning av om detta samarbete är tillräckligt. Vid
behov ska utredaren lämna förslag till hur detta samarbete bör utvecklas
samt om nuvarande rättsliga förutsättningar för huvudmännen att
samarbeta i denna typ av frågor är tillräckliga. Vid behov ska utredaren
lämna förslag på en tydligare ordning för samarbete mellan landstingen inför, under och efter en händelse.
Utredaren ska även analysera det samarbete som landstingen
i dag har med andra aktörer i beredskapssystemet. Utredaren ska
bl.a. analysera om och i så fall hur samarbetet mellan landstingen och
länsstyrelserna utifrån deras respektive ansvar för beredskapsfrågor
bör utvecklas samt hur samarbetet mellan landsting och kommuner
bör utvecklas, bl.a. i fråga om den kommunala hälso- och sjukvården.
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Utredaren ska även analysera hur samarbetet mellan landstingen och
centrala myndigheter som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samt Försvarsmakten bör utvecklas.
Utredaren ska särskilt beakta de förslag som Försvarsberedningen
lämnat i fråga om regionalt samarbete samt i fråga om utvecklingen
av vilket ansvar som statliga myndigheter bör har för beredskapsfrågor.
Behov av att se över statens ansvar för hälso- och sjukvårdens
beredskap
Utredaren ska, med utgångspunkt i ansvarsprincipen, se över statens
ansvar för beredskapen inom hälso- och sjukvården och vid behov
lämna förslag till förändringar eller förtydliganden av det statliga ansvaret. I detta ligger bl.a. att se över de statliga myndigheternas uppdrag inom området och vid behov lämna förslag till förändringar eller
förtydliganden. Vidare ska utredaren se över behoven av att tydliggöra vilket stöd från staten som landstingen kan förvänta sig i arbetet
med att förbättra beredskapen inom hälso- och sjukvården och vid
behov lämna sådana förslag.
Privata aktörers ansvar för hälso- och sjukvårdens beredskap
behöver ses över
Utredaren ska se över ansvaret för de delar av hälso- och sjukvården
där privata aktörer har ett direkt ansvar, främst vad gäller för försörjningen av läkemedel i öppenvården och delar av den övriga läkemedelskedjan. Vid behov ska utredaren lämna förslag till förtydliganden
eller förändring av ansvaret i läkemedelskedjan för läkemedelstillverkare, partihandlare samt öppenvårdsapotek och andra privata aktörer
i apoteksledet.
Utredaren ska kartlägga i vilken utsträckning hälso- och sjukvården i övrigt är beroende av privata aktörer för att kunna hantera
allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap. Kartläggningen ska bl.a. belysa om det finns områden, t.ex. transporter, försörjningen av läkemedel till sjukhus, försörjningen av medicinteknisk
utrustning och försörjning av andra varor, där beroendet är särskilt
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stort. Kartläggningen bör även avse sjukhus och andra hälso- och
sjukvårdsinrättningar som drivs av privata aktörer.
Utredaren ska kartlägga vilka krav landstingen i nuläget ställer på
privata aktörer vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap samt om och i så fall hur dagens situation påverkar hälso- och
sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser. Vid behov ska utredaren se över vilka krav som bör ställas på privata aktörer i denna
typ av situationer och vilka förutsättningar som gäller för landstingen
om de vill ställa sådana krav. Vid behov ska utredaren lämna förslag
till förändringar.
En ändamålsenlig reglering för allvarliga händelser i fredstid
respektive höjd beredskap
Utredaren ska analysera om befintliga författningar av betydelse för
beredskap inom hälso- och sjukvården i fredstid och under höjd
beredskap är ändamålsenliga. Vid behov ska utredaren lämna förslag
till ändringar i syfte att säkerställa att det finns ett ändamålsenligt
regelverk för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.
I uppdraget ingår att se över behoven av en mer flexibel lagstiftning vid allvarliga hälsohot med konsekvenser för samhället. Utredaren ska bl.a. pröva om enbart vissa av smittskyddslagens bestämmelser bör vara tillämpliga vid en viss allmänfarlig sjukdom i vissa situationer.
I uppdraget ingår att se över behovet av beredskapsbemyndiganden. I detta ingår särskilt att analysera vilka praktiska, tidsliga och
andra förutsättningar som bör vara uppfyllda för att bemyndigandena ska kunna tillämpas. Utredaren ska analysera konsekvenserna
om staten tar över eller styr prioriteringar i frågor som normalt sett
ligger inom huvudmännens ansvarsområde. Vidare ska utredaren överväga alternativa åtgärder för att hantera de behov som bemyndigandena
är tänkta att tillgodose.
Utredaren ska, mot denna bakgrund, pröva om de beredskapsbemyndiganden som för närvarande finns i hälso- och sjukvårdslagen,
smittskyddslagen och läkemedelslagen är ändamålsenligt utformade
och tillräckliga. Vid behov ska utredaren lämna förslag till förändringar eller förtydliganden av bemyndigandena eller föreslå nya bemyndiganden. Vid analysen av hur bemyndigandena bör utformas
ska utredaren beakta att det kan finnas behov av olika regelverk vid
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allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap. Förhållandet till övriga bemyndiganden på hälso- och sjukvårdsområdet ska
belysas. Utredaren ska, så långt det är möjligt, utgå från den ansvarsprincip som ligger till grund för krisberedskapen. Vidare ska utredaren pröva om det finns behov av beredskapsbemyndiganden i någon
annan lag inom hälso- och sjukvårdsområdet och vid behov lämna
sådana förslag.
Utredaren ska föreslå en beredskapsreglering med stöd av respektive bemyndigande. Utredaren ska i detta arbete skilja på bestämmelser som kan behövas vid allvarliga händelser i fredstid och sådana
som kan behövas under höjd beredskap.
Förslag till färdplan
Utredaren ska, utifrån kartläggning och analys, utarbeta en nationell
färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska kunna
utvecklas avseende allvarliga händelser i fredstid, inklusive hälsohot
och terroristattentat, respektive höjd beredskap. Färdplanen ska innehålla dels förslag på en långsiktig och övergripande inriktning för
arbetet, dels förslag på prioriterade insatser och åtgärder på kort sikt.
Syftet med färdplanen ska vara att stödja landstingens arbete med att
stärka sin förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under
höjd beredskap och underlätta återupptagandet av planeringen för
det civila försvaret.
Kommunala självstyret
Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta det
kommunala självstyret. I detta ligger bl.a. att analysera eventuella förslag i förhållande till regeringsformen och kommunallagen.
Författningsförslag
Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar som uppdraget kräver.
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Konsekvensbeskrivningar
I uppdraget ingår att lämna konsekvensbedömningar av de förslag
som ges. I synnerhet ska konsekvenserna för huvudmännen, patienterna och staten beskrivas. Om förslagen påverkar kostnaderna eller
intäkterna för staten, landstingen eller kommunerna ska en beräkning
av dessa konsekvenser redovisas. Om förslagen medför kostnadsökningar för stat, landsting eller kommuner ska utredaren föreslå
hur dessa ska finansieras. Om något av förslagen kommer att påverka
det kommunala självstyret ska dess konsekvenser samt de särskilda
avvägningar som föranlett förslaget särskilt redovisas. Utredningen
ska, vid sina avvägningar, beakta den administrativa börda och de
ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma för privata aktörer.
Om förslagen har betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och
män, eller särskilt berör kvinnor eller män, flickor eller pojkar, ska
konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§ kommittéförordningen (1998:1474). Om betänkandet innehåller förslag
till nya eller ändrade regler ska förslagens kostnadsmässiga och andra
konsekvenser anges i enlighet med 15 a § samma förordning.
Samråd och redovisning av uppdraget
Arbetet ska präglas av ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt.
Utredaren ska samråda med myndigheter med uppgifter som berör
uppdraget och andra berörda aktörer. Utredaren ska samråda med
Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för landstingen samt
företrädare för patienter och professionen. I relevanta delar ska utredaren även samråda med företrädare för den kommunala hälsooch sjukvården och privata aktörer som bedriver verksamhet inom
hälso- och sjukvårdsområdet.
Utredaren ska samråda med Utredningen om näringslivets roll i
totalförsvaret (dir. 2018:64), Utredningen om samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:1) och andra pågående utredningar med
betydelse för uppdraget.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:83

Tilläggsdirektiv till
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
(S 2018:09)
Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2019
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 kommittédirektiv om hälsooch sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). Enligt direktiven
ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2020.
Utredaren får nu även i uppdrag att överväga och analysera vilka
åtgärder som behövs för att förebygga och hantera situationer med
brist på hälso- och sjukvårdsmaterial under förhållanden då inte
någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen. Uppdraget omfattar även motsvarande frågor när det gäller läkemedel. Utredaren
får vidare i uppdrag att analysera vissa frågor om hanteringen av jodtabletter inom ramen förkärnenergiberedskapen. Utredaren får också
förlängd tid för uppdraget till den 30 september 2021 och ska lämna
en delredovisning senast den 1 april 2020.
Utvidgning av uppdraget
Under oktober 2019 uppstod problem med hälso- och sjukvårdens
materialförsörjning i fem landsting i samband med att en ny leverantör, som hade upphandlats av landstingen gemensamt, övertog ansvaret för leveranser av förbrukningsmaterial. Den omfattande mate-
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rialbristen medförde snabbt konsekvenser för vården och ledde bl.a.
till att planerade operationer ställdes in och att flera av de berörda
landstingen gick in i stabsläge. Även statliga myndigheter involverades i hanteringen av situationen, exempelvis arbetade Socialstyrelsen
med att göra lägesbedömningar och anordna samverkanskonferenser.
Även andra myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berördes.
Materialbristen och dess följder visar på en generell sårbarhet i
hälso- och sjukvårdens materialförsörjning och på att det finns ett
behov av att se över vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att dels förebygga att liknande situationer inträffar igen, dels stärka förmågan att
hantera situationer som trots allt uppstår. Den grundläggande materialförsörjningen är också grunden till hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.
Exempel på frågor som behöver belysas är betydelsen av kravställning
och utformning i övrigt när det gäller landstingens upphandlingar,
planering och genomförande av leverantörsbyten och behovet av
lagerhållning hos hälso- och sjukvården. Det kan inte uteslutas att
liknande problem kan uppstå i läkemedelsförsörjningen, även om det
finns skillnader i regelverk och distributionsvägar jämfört med distributionen av hälso- och sjukvårdsmaterial.
Utredningens uppdrag enligt de ursprungliga direktiven
(dir. 2018:77) handlar om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.
Regeringen bedömer att uppdraget bör utvidgas till att omfatta situationer där det inte finns några yttre störningar i samhället som inverkar negativt på försörjningen av läke-medel och hälso- och sjukvårdsmaterial. Utredaren ska därför
– analysera och överväga åtgärder för att stärka försörjningskedjorna
till hälso- och sjukvården under mer vardagliga förhållanden och
inte enbart kopplat till allvarliga händelser i fredstid eller höjd beredskap,
– i fråga om läkemedel lägga tyngdpunkten på åtgärder som kan vidtas av landstingen och de aktörer som svarar för försäljning och
distribution av läkemedel till hälso- och sjukvården, och
– föreslå de åtgärder inklusive eventuella förslag till författningsändringar som översynen föranleder.
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Det finns därtill behov av att ytterligare utvidga uppdraget till att omfatta vissa frågor kring hantering av jodtabletter inom ramen för
kärnenergiberedskapen. En bakgrund till utvidgningen av uppdraget
i denna del finns i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner. Utredaren ska därför
– analysera rättsläget kring hantering av jodtabletter inom ramen för
kärnenergiberedskapen genom att utreda ansvaret för upphandling,
lagerhållning, kompletterings- och extrautdelning samt rätten att
rekommendera intag av jodtabletter, och
– föreslå hur dessa frågor ska lösas.
Förlängd tid för uppdraget och delredovisning av vissa frågor om det
civila försvaret
Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den
31 december 2020. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället
redovisas senast den 30 september 2021. Om utredaren anser att det
är lämpligt får dock vissa frågor eller delar av uppdraget redovisas vid
en tidigare tidpunkt. En delredovisning med följande innehåll ska
lämnas senast den 1 april 2020:
– Utredaren ska redovisa en analys av de åtgärdsförslag avseende det
civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat när det gäller hälso- och sjukvården.
– I detta ligger att utredaren ska göra en bedömning av den övergripande inriktning som hälso- och sjukvården behöver för att
möta de utmaningar som finns för det civila försvaret.
– Utredningen ska bl.a. föreslå en prioritetsordning för de områden
där det krävs insatser t.o.m. 2025 samt vilka kostnader och övriga
konsekvenser detta ger upphov till.
– I de fall där det är möjligt ska utredaren beräkna och redovisa kostnadsbedömningar för de föreslagna åtgärderna och bedöma i vilken
utsträckning respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt skalbart.
– Om utredaren bedömer att ytterligare underlag behöver tas fram
ska det anges.
(Socialdepartementet)
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1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.

Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Finansdepartementet

Näringsdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]

Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]

Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]

Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Socialdepartementet

Grönt sparande. [17]
Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]
Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]
Infrastrukturdepartementet
Framtidens järnvägsunderhåll. [18]
Justitiedepartementet
Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]
Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]
Kulturdepartementet
Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]
Miljödepartementet
Hållbar slamhantering. [3]
Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]
Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]

Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]
En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]
Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1327
19 maj 2020

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Plantera fler träd i Visby
Förslag till beslut

•

I enlighet med Tekniska nämndens beslut föreslår Regionstyrelsen att motionen
avslås.

Sammanfattning

Motionens yrkande är att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in
Cities, vilket innebär ett åtagande om att under år 2020 plantera ett bestämt antal träd
i staden. Vidare beskrivs i motionen de ekonomiska, sociala och miljömässiga
fördelar nyttor som träd i staden ger. Där nämns koldioxidlagring, bättre lokalklimat,
luftrening, ökat välmående, större biologisk mångfald, starkare samhällen, ökade
fastighetsvärden. Men träd i staden utsätts också för stark konkurrens av
infrastruktur ovan och under mark. Det finns goda motiv till att arbeta vidare med
och prioritera motionens intentioner om fler träd i stadsmiljö, men plantering av
stadsträd bör ske enligt en noggrann planering, så att träden kommer att kunna
leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas. Eftersom en trädvårdsplan för Visby
ännu inte finns framme, en trädinventering bara är påbörjad och då avsatt budget för
att genomföra motionens förslag under 2020, föreslås att motionen avslås.
Ärendebeskrivning

För en mer omfattande ärendebeskrivning hänvisas till tekniska förvaltningens
skrivelse i ärendet, TN 2019/3851.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömningar och motivering
av förslaget till beslut, närmare beskrivna i teknikförvaltningens skrivelse. Motionens
förslag gäller år 2020. När motionen skrevs var budget för 2020 redan fastställd. Det
saknas budget och underliggande planering innevarande år för att genomföra
förslaget. Därför föreslås avslag. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och
miljömässiga fördelar med träd och grönska i städer och andra tätbebyggda miljöer,
även med tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål 2020-2023,
varför att arbetet med planering för och investering i nyplantering av träd i bebyggda
miljöer, trädinventeringar och trädvårdsplaner är väl motiverat.
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Beslut Tekniska nämnden § 39, 2020-02-19



Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen, TN 2019/3851, 2020-01-17



Motion 2019-11-18 Lisbeth Bokelund m. fl. (MP). Plantera Träd



Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13
SLU Alnarp.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Miljöpartiet på Gotland
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Till: Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Plantera fler träd i Visby
FNs ekonomiska kommission UNECE uppmanar till trädplantering i sin globala kampanj Trees in
Cities Challange. Den riktar sig till oss som har ansvar för stadsbyggnad och som vill främja en
hållbar stadsutveckling.
Att plantera fler träd i städer är ett enkelt, förhållandevis billigt och ändå mycket effektivt sätt att
stävja klimatförändringar. Detta är några av de viktiga värden som uppnås genom trädplantering:
-Minskade klimatförändringar och bättre resiliens.
Träd absorberar C02 och ger lövskugga. Klimatförändringarna minskar och vi får en naturlig
luftavkylning som kan spara energi och ge behagligare och jämnare temperaturer. Om man
dessutom använder biokol vid planteringen skapas en kolfälla och kolet binds i marken.
-Renare luft och miljö
Träd utbyter gaser med atmosfären och fångar partiklar och urbana föroreningar.
-Ökat välmående
Förekomsten av träd i stadsområden har en positiv effekt på människors hälsa genom att minska
stressnivåer, förebygga fetma och påskynda tillfrisknandet efter sjukdomar.
-Större biologisk mångfald
Träd ger skydd, mat och hem till djur och växter och bidrar till den urbana biologiska
diversiteten.
-Starkare samhällen
Ökad förekomst av urbana grönområden har visat sig ha en positiv inverkan på den sociala
sammanhållningen och kan bidra till att bilda starkare samhällen.
-Ökade fastighetsvärden
Uppvuxna och vitala träd kan öka fastigheters värde med 2-10%.
Genom att anta utmaningen Trees in Cities förbinder man sig till att plantera ett bestämt antal
träd i staden från och med nu och fram till och med 2020. Staden håller under projekttiden
UNECE informerad om hur planteringarna framskrider och på UNECES hemsida
treesincities.unece.org visas det rapporterade antalet planterade träd samt stadens erhållna
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Efter att uppdraget är slutfört kommer UNECE
att ge staden en lägesrapport och öppna för möjligheter att dela sina erfarenheter på ett
internationellt forum inom FN.
Exempelvis har Helsingborgs stad har lovat att plantera 8000 träd innan 2020 är slut.

Det bästa tillfället att plantera träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu.
/Kinesiskt ordspråk
1

Vi yrkar:
Vi yrkar att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in Cities;
och därmed också definierar ett mål avseende antalet planterade träd.

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)

2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3851
17 januari 2020

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

RS Remiss på Motion. Plantera fler träd i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om
att anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett
bestämt antal träd i staden.

Sammanfattning

Miljöpartiet på Gotland har 2019-11-18 i en motion föreslagit att Region Gotland
skall anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att man förbinder sig att plantera
ett visst antal träd i staden fram till och med 2020. En utmaning som innebär att man
håller organisationen UNECE informerad om projektets genomförande under
projekttiden. I motionen anges att syftet är att på ett förhållandevis billigt och ändå
effektivt sätt stävja klimatförändringarna. Teknikförvaltningen delar den uppfattning
som anges i motionen men menar att det förutsätter att det avsätts medel för detta
samt att det kräver mycket planeringsarbete vilket gör det orealistiskt att anta
utmaningen för år 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar den uppfattning och den motivering som anges i motionen
men ser det samtidigt som angeläget att trädplantering sker enligt en genomtänkt och
långsiktig plan samt att det finns medel avsatt för detta så att de nyplanterade träden
har en möjlighet att etablera sig. Kostnaden för ett stadsträd i planterings- och
etableringskostnader är mellan 15 000-25 000 kronor beroende på om det är ett parkeller gatuträd (Källa: Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen,
Rapport nr 2013:13 SLU, Alnarp). Kostnaden för ett nytt träd är cirka 7 500 kronor
beroende på plantskolestorlek. Mindre och billigare plantskolestorlekar innebär dock
högre etableringskostnader. En samlad bedömning är att en genomsnittlig kostnad
för ett nytt stadsträd i Visby är cirka 30 000 kronor/träd. I motionen görs en
jämförelse med Helsingborg stad som antagit utmaningen och fram till år 2020 skall
plantera 8000 nya träd. Helsingborgs stad är ungefär 4,5 ggr så stort som Visby stad.
Om Visby proportionsmässigt skulle plantera lika många träd, cirka 1800 st, så skulle
detta innebära en kostnad på 54 miljoner kronor. Även om Visby skulle sänka antalet
planterade träd till 100 st så skulle det innebära en kostnad på 3 miljoner kronor. Då
motionen skrevs 2019-11-18 var budget för 2020 redan fastställd. Att anta
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utmaningen Trees in Cities utan en budget för detta och endast plantera några få träd
inom ordinarie driftbudget bedömer Teknikförvaltningen som orealistiskt och
omotiverat.
Träd i staden är mycket viktiga element av flera olika skäl, i motionen anges t ex
minskade klimatförändringar, renare luft och miljö, ökat välmående större biologisk
mångfald, starkare samhällen, ökade fastighetsvärden. Träd i staden utsätts också för
stark konkurrens med vår infrastruktur både ovan och under mark. Därför bör
trädplantering i större skala föregås av en noggrann planering så att träden ges
förutsättningar att etablera sig på platsen, bli gamla och kunna leverera de
ekosystemtjänster som efterfrågas. Detta planeringsarbete regleras i en trädvårdsplan.
En trädvårdsplan måste föregås av en trädinventering och Teknikförvaltningen har
under 2019 påbörjat arbetet med en trädinventering och hunnit med ungefär halva
Visby. Hela Visby beräknas bli klart under 2020. Med denna trädinventering som
grund är ambitionen att en politiskt förankrad trädplan/trädpolicy skall kunna antas
under 2021 för att utifrån denna kunna arbeta fram en trädvårdsplan.
Generellt tas alltför många träd bort i förtid av skäl som kunnat undvikas om det
fanns en långsiktig plan och medel för en säkrare etableringar. Att plantera träd utan
att ha råd med etableringen är ett slöseri med medel och resurser som måste
undvikas.
Teknikförvaltningen bedömer att trädplantering i större skala skall genomföras när
en trädinventering har genomförts och en trädvårdsplan har tagits fram.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033: Motionen
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
etc är även ett verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. Men det är
kanske framförallt målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 som motiverar att
arbeta vidare med och prioritera motionens intentioner. I detta målområde står det i
Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad och Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i staden påverkar
positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
Barn- och genusperspektiv: Motionen 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 mycket viktigt och grönare städer med fler
träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv: Motionen avser att plantera fler träd i Visby. Ett långsiktigt
arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt Teknikförvaltningens
bedömning omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys: Motionens förslag innebär initialt mycket höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering. Kostnaderna är förvisso i förhållande till
2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3851
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Förord  
Denna  skrift  är  utarbetad  för  att  möjliggöra  en  ekonomisk  värdering  av  urbana  träd  och  utgår  ifrån  trädens  
marknadsvärden  som  representeras  av  priser  från  plantskolorna.  Modellen  är  därför  egentligen  inte  en  
trädvärderingsmodell  utan  en  modell  för  att  beräkna  kostnaden  för  att  reparera/återställa  något  som  blivit  
skadat,  vilket  därmed  är  en  förenklad  modell  för  beräkning  av  ersättningskostnaden.    
Modellen  är  utvecklad  av  Institutionen  för  landskapsarkitektur,  planering  och  förvaltning  vid  SLU  Alnarp  
med  samarbete  från  Glasgow  University.  Detta  arbete  hade  inte  varit  möjligt  utan  de  många  partners  som  
bistått  med  tid,  finansiering  och  kunnande.  Vi  vill  därför  tacka:  AB  Svenska  Bostäder,  Bostads  AB  
Poseidon,  FSK  (Föreningen  Sveriges  Kyrkogårdschefer),  Gävle  kommun,  Göteborgs  stad,  Helsingborgs  
stad,  Jönköpings  kommun,  Karlshamns  kommun,  Malmö  stad,  STAF  (Trädgårdsanläggarna  i  Sverige),  
Trafikkontoret  Stockholm  stad,  Svenska  Trädföreningen,  Umeå  kommun,  Växjö  kommun,  Örebro  
kommun  och  Movium  partnerskap.    
  
  
Alnarp,  den  4  april,  2013  
Johan  Östberg  
Johan  Sjögren  
Anders  Kristoffersson  
  

  

Sammanfattning  
Betydelsen  av  att  kunna  ekonomiskt  värdera  urbana  träd  har  alltid  varit  ett  viktigt  redskap  för  att  dels  
kunna  försvara  trädens  betydelse,  men  även  för  att  hindra  skadegörelse  eller  sätta  viten  vid  byggnation.  
Denna  rapport  redogör  för  arbetet  med  en  ny  värderingsmodell,  Alnarpsmodellen,  som  är  tänkt  att  
användas  som  en  nationell  värderingsmodell  för  träd  i  urban  miljö.  Modellen  bygger  på  den  
prisutveckling  som  finns  för  olika  trädstorlekar  i  plantskolorna  och  värdet  justeras  sedan  endast  på  grund  
av  eventuella  skador  eller  minskad  vitalitet,  tills  sist  adderas  ett  schablonvärde  för  planterings  och  
etableringskostnaden.  Modellen  bygger  därmed  på  mycket  få  parametrar  som  samtliga  är  väl  förankrade  i  
verkliga  prissättningar  av  träd.    
Modellen  fungerar  för  samtliga  trädslag  som  finns  att  tillgå  i  plantskolor  och  den  bygger  endast  på  
objektiva  värden.  Förhoppningen  är  därmed  att  Alnarpsmodellen  ska  fungera  väl  i  rättsliga  sammanhang  
där  subjektiva  värden  ofta  ifrågasätts.    
  
  

  

Abstract  
The  importance  of  being  able  to  economically  evaluate  urban  trees  has  always  been  an  important  tool  in  
defending  the  importance  of  urban  trees,  but  also  to  prevent  vandalism  or  put  penalties  during  
construction.  This  report  describes  work  on  a  new  valuation  model,  the  ´Alnarp  model´,  which  is  meant  to  
be  used  as  a  national  valuation  model  for  trees  in  urban  environments.  The  model  is  based  on  the  price  
trends  for  different  tree  sizes  in  nurseries  and  then  adjusted  solely  on  damages  or  loss  of  vitality,  until  
finally  added  a  standard  value  for  planting  and  establishment  costs.  The  model  is  accordingly  based  on  
very  few  parameters,  all  of  which  are  based  on  nursery  prices.  
The  model  works  for  all  species  available  in  nurseries  and  it  is  based  only  on  objective  values.  We  
therefore  hope  that  the  Alnarp  model  will  work  well  in  the  legal  context  in  which  subjective  values  are  
often  questioned.  
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1   Bakgrund  
Arbetet  med  trädfrågor  handlar  inte  bara  om  vilka  trädarter  som  ska  planteras  och  vilken  jord  dessa  ska  
ha,  utan  många  gånger  måste  befintliga  träd  skyddas  under  byggprocesser  och  mot  olika  typer  av  åverkan  
från  allmänheten  eller  vid  byggnation.  Ett  viktigt  redskap  i  detta  arbete  är  att  ha  möjlighet  att  sätta  ett  vite  
i  ekonomiska  termer  på  träden  så  att  de  verkligen  skyddas  under  byggprocessen  och  att  privatpersoner  
som  skadar  träden  får  betala  ett  skadestånd  som  åtminstone  gör  det  möjligt  att  ersätta  det  skadade  trädet.    
I  dagsläget  finns  det  ett  flertal  värderingsmodeller  för  träd  som  används  i  både  Sverige  och  internationellt.  
Detta  tydliggörs  ibland  annat  i  Stjernberg  (2011)  där  ett  flertal  värderingsmetoder  presenteras  och  
diskuteras.  En  viktig  del  i  arbetet  med  att  sätta  ett  ekonomiskt  värde  på  träden  är  att  samma  modell  
används  i  hela  Sverige.  I  dagsläget  förekommer  det  ett  flertal  olika  modeller  vilket  gör  att  det  finns  en  
brist  på  rättsfall  (prejudikat)  från  de  olika  modellerna.  Detta  gör  det  svårt  för  domstolarna  att  använda  
tidigare  domslut  som  vägledning,  samtidigt  som  det  är  svårt  för  branschen  att  göra  eventuella  
korrigeringar  i  modellen  efter  dessa  domslut.  För  att  kunna  samordna  användandet  av  modeller  till  en  
värderingsmodell  är  det  viktigt  att  samtliga  intressenter  kan  enas  om  en  modell  som  tillgodoser  de  
enskilda  intressenternas  behov.    
Mot  denna  bakgrund  har  en  nationell  ersättningsmodell  för  urbana  träd  skapats,  som  fungerar  för  både  
skadeståndsärenden  och  för  förebyggande  arbete,  till  exempel  vid  byggande  nära  träd.  Utgångspunkten  är  
att  värdet  ska  spegla  kostnaden  för  att  ersätta  ett  träd  av  jämförbar  art  och  storlek  på  samma  plats.  

2   Inledning  
Denna  rapport  ger  en  grundlig  förklaring  till  utformningen  av  den  ekonomiska  modell  som  finns  i  bilaga  
1  och  som  är  avsedd  att  fungera  för  träd  i  urban  miljö.  Under  arbetet  har  tre  grundprinciper  använts  som  
vägledning  genom  arbetet:  
1.   Enkelhet,  både  gällande  förståelse  för  modellen  och  att  uppdatera  den  med  nya  arter/sorters  träd.  
2.   Modellen  ska  inte  övervärdera  trädets  värde.  
3.   Modellen  ska  utgå  från  trädets  marknadsvärde.    
Rapporten  är  uppbyggd  av  kapitel  där  olika  delar  av  modellen  beskrivs  och  ett  resonemang  förs  kring  
vilka  avväganden  som  gjorts,  kapitlen  avslutas  sedan  med  en  kort  slutsats  utifrån  det  förda  resonemanget.    
I  de  flesta  av  diagrammen  används  medelvärdet  för  de  trädarter  och  plantskolor  som  framkommit  genom  
den  enkätundersökning  som  beskrivs  i  kapitlet  nedan.  Som  jämförelse  med  medelvärdet  redovisas  även  
värdet  för  parklind  (Tilia  x  europaea)  då  denna  genom  en  undersökning  visat  sig  vara  det  vanligaste  
trädslaget  i  Norden  (Sjöman  et  al.,  2012).    
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3   Metod  
3.1   Syfte  och  mål  
Ersättningsmodellen  ska  fungera  som  en  nationell  modell  för  beräkning  av  ersättningskostanden  för  träd  i  
urbana  miljöer,  både  för  träd  som  har  tagits  bort  helt  och  för  träd  som  har  skadats.  Modellen  ska  kunna  
användas  vid  exempelvis  byggprocesser  och  skötselentreprenader  där  avtal  finns  skrivna,  och  i  de  fall  där  
inget  avtal  finns,  såsom  vid  åverkan  av  privatpersoner.    

3.2   Val  av  metod  
Då  arbetet  baseras  på  de  tre  grundprinciperna  1)enkelhet  2)ingen  övervärdering  av  trädets  värde  och  3)  
utgå  från  trädets  marknadsvärde,  användes  dessa  tre  principer  vid  granskningen  av  ett  stort  antal  
befintliga  modeller.  Slutsatsen  av  denna  granskning  var  att  katalogmetoden  (bruksvärdesmetoden)  är  lätt  
att  förstå  då  den  utgår  ifrån  de  faktiska  priserna  i  plantskolorna  och  för  förvaltaren.  Katalogmetoden  går  
ut  på  att  det  skadade/nedsågade  trädets  ersättningskostnad  beräknas  genom  att  ett  träd  av  samma  art  och  
sort  köps  in  från  en  plantskola,  planteras  och  sköts  på  den  specifika  platsen  fram  till  dess  att  ett  nytt  träd  
har  etablerats.  Metoden  övervärderar  därmed  inte  trädens  värde  då  den  utgår  från  de  faktiska  kostnadernas  
som  är  förknippade  med  att  ersätta  ett  nedtaget/skadat  träd.    
Metoden  fungerar  emellertid  inte  för  träd  som  är  större  än  de  som  finns  i  plantskolorna  och  den  har  därför  
modifieras  för  att  även  fungera  för  större  träd,  utan  att  för  den  skull  mista  sin  enkelhet  eller  att  
övervärdera  trädens  värde.  Detta  betyder  att  i  olika  valsituationer  vid  utformning  av  modellen  har  det  
lägre  alternativet  i  princip  alltid  valts.  Olika  tester  genomfördes  för  att  undersöka  hur  marknadspriset,  
representerat  av  plantskolornas  priser,  förändras  i  och  med  ökande  storlek  för  träden.  En  justering  av  
trädets  värde  på  grund  av  skador  och  minskad  vitalitet  formulerades  även  med  grund  från  bland  annat  
CAVAT  (2010).  

3.3   Val  av  plantskolor  
Basvärdet  för  träden  beräknas  baserat  på  plantskolornas  priser  på  ett  liknande  sätt  som  i  VAT03  (Randrup  
2005),  CAVAT  (2010)  and  Revised  Burnley  Method  (Moore  1991).  Data  samlades  in  från  sex  
plantskolor  (tre  tyska  och  tre  svenska).  Plantskolorna  valdes  ut  baserat  på  en  enkät  till  14  organisationer  
som  visat  stort  intresse  för  värdering  av  träd  och  representerar  parkförvaltningar  i  svenska  städer,  
bostadsföretag  och  kyrkogårdsförvaltningar.  Svarsfrekvensen  blev  drygt  50  procent  med  inkomna  åtta  
svar.  
De  sex  plantskolorna  valdes  ut  bland  svaren  för  att  representera  internationella  plantskolor  och  de  mest  
populära  svenska  plantskolorna.  Plantskolorna  presenteras  nedan  tillsammans  med  plantskolekatalogens  
tryckår,  angivet  inom  parentes  efter  namnet.    
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Billbäcks,  (2012)  
Bruns  Pflanzen,  (2011)  
Lappen,  (2012)  
Lorenz  von  Ehren,  (2012)  
Splendor  Plant,  (2012)  
Stångby,  (2012)  
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4   Modell	
  för	
  ekonomisk	
  beräkning	
  av	
  ersättningsvärde	
  
Modellen  för  ekonomisk  beräkning  av  ersättningsvärde  bygger  på  det  beräknade  värdet  av  det  
nedtagna/skadade  trädet,  om  denna  storlek  var  möjlig  att  köpa  från  plantskolan,  samt  planterings-  och  
etableringskostanden  för  det  aktuella  trädet.  Värde  relateras  sedan  till  de  eventuella  skador  och/eller  
vitalitetsnedsättningar  som  trädet  har  eller  kan  ha  fått.  Varje  del  av  modellen  beskrivs  i  var  sitt  kapitel,  
men  innan  dessa  beskrivningar  vill  vi  visa  hur  modellen  ser  ut  så  att  ni  som  läsare  vet  hur  de  olika  delarna  
är  relaterade  till  varandra.    
Formeln  ser  ut  enligt  följande:    

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+   ݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ   
Varje  del  av  formeln  beskrivs  utförligt  i  styckena  nedan.  Formeln  för  att  beräkna  trädets  värde,  baserat  på  
det  pris  som  finns  i  plantskolorna  är:    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ܽ݁ݎܣ 
Beräkningen  av  kostnaden  för  större  träd  än  de  som  finns  att  tillgå  från  plantskolorna  beräknas  genom  att  
det  skadade/nedtagna  trädets  tvärsnittarea  1  meter  över  mark  beräknas.  För  att  beräkna  arean  kan  någon  
av  följande  två  formler  användas.  Den  första  formeln  är  anpassad  för  trädets  omkrets  i  centimeter  och  den  
andra  för  trädets  diameter  i  centimeter.    

= ܽ݁ݎܣ

ܱ݉݇ ݏݐ݁ݎଶ
  
4×ߨ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamomkrets  på  200  cm.  
Trädets  area  blir3  185  cm2  (200*200/(4*3,14)=3  185)  

= ܽ݁ݎܣ

 ݎ݁ݐ݁݉ܽ݅ܦଶ
	
   × 	
  ߨ  
4

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamdiameter  på  63,7  (vilket  
är  omkretsen  på  200  cm  dividerat  med  ߨ  (3,14))  cm.  Trädets  area  är  därmed  3  185  cm2  (64*64)*3,14/4.    
När  väl  trädets  area  i  cm2  är  beräknad  ska  priset  per  cm2  räknas  ut  med  hjälp  av  gällande  priser  i  
plantkolorna.  Då  storlek  12-14  är  den  billigaste  storleken  räknat  per  cm2  baseras  modellen  på  priset  för  
denna  storlek.  Arean  räknas  på  att  trädet  har  en  omkrets  på  13  cm,  det  vill  säga  mitt  emellan  12  och  14  
cm.    
Trädet  ska  vara  ett  solitärträd,  och  om  det  finns  flera  olika  omplanteringsalternativ  ska  alltid  det  billigaste  
väljas  för  att  inte  övervärdera  trädets  värde.    

ܲ 
	ݏ݅ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ =

ܲ = ݏݐ݁ݎܱ݇݉(ݏ݅ݎ13)
  
ܽ݁ݎܣ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  som  enligt  plantskolan  Lorenz  von  
Ehren  kostar  2  044  (220  euro)  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  
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Först  måste  vi  räkna  ut  antalet  cm2  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  Vi  använder  13  cm  då  detta  ligger  mitt  
emellan  12-14  cm  i  stamomkrets,  vilket  ger  arean  13,45  cm2.  Som  tidigare  visats  räknas  arean  ut  via  
formeln  (13x13)/(4x3,14)=13,45).  Denna  uträkning  behöver  vi  egentligen  endast  göra  en  gång  då  ett  träd  
med  13  cm  i  omkrets  alltid  är  13,45  cm2.    
När  vi  nu  har  priset  för  ett  träd  av  storleken  12-14  enligt  Lorenz  von  Ehrens  prislista  (2  044  kr)  och  
antalet  cm2  för  denna  storlek  (13,45  cm2)  kan  vi  räkna  ut  priset  per  cm2.  Detta  blir  2044/13,45=  152  kr  per  
cm2.    
När  vi  väl  har  det  skadade/nedtagna  trädets  stamarea  i  cm,  samt  det  pris  som  ett  träd  av  samma  art  kostar  
per  cm2  i  storleken  12-14  från  plantskolan  kan  vi  räkna  ut  värdet  för  trädet;;  dvs.  priset  per  cm2  gånger  
arean  för  det  skadade/nedtagna  trädet.    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ݊ܽ݁ݎܣ 
Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  parklind  (Tilia  x  europaea),  som  enligt  uträkningarna  
har  en  area  av  3  185  cm2  och  ett  pris  av  152  kr  per  cm2.  Trädets  värde  är  därmed  3  185  x  152  kr  =  
484  120  kr.  
Nu  återstår  bedömningen  av  vitaliteten  och  planteringskostnaden.  Bedömningen  av  vitaliteten  för  det  
skadade/nedtagna  trädet  görs  med  hjälp  av  den  metod  som  beskrivs  närmare  i  kapitel  7.  Resultatet  av  
bedömningen  ger  ett  värde  mellan  noll  och  ett.  Ett  fullt  friskt  träd  har  värdet  ett.  
När  det  gäller  etableringskostnaden  baseras  modellen  på  kostnader  för  plantering  respektive  skötsel  de  
första  fem  åren  (redovisas  i  kapitel  6).  Följande  två  ekvationer  gäller  för  beräkning  av  etableringskostnad:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  lind  (Tilia  x  europaea)  som  i  detta  fall  bedöms  ha  några  
mindre  vitalitetsnedsättande  skador  som  ger  värdet  för  skador  och  vitalitet  0,9.    

 
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ  = 70	
   × 	
   
	ܽ݁ݎܣ  + 	
  20	
  000	
   = 70	
   × 	
  13,45	
   + 	
  20  000 = 20	
  942	
  ݇ ݎ 
Det  samlade  ersättningsvärdet  blir:  

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+  
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ 	
  	
  	
  	
  	
  
= (484  120 × 0,9) + 	
  20	
  942 = 435	
  708	
  ݇ 
	ݎ   
Som  grund  för  användning  av  modellen  finns  en  blankett  för  beräkning  och  protokoll  för  skade-  och  
vitalitetsbedömningen.    
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5   Beräkning  av  trädets  pris  
För  att  kunna  beräkna  ersättningsvärdet  av  skadade  och  nedtagna  träd  måste  först  ett  basvärde  skapas.  
Detta  basvärde  består  av  trädets  inköpskostnad  samt  kostnader  för  plantering  och  skötsel  av  trädet  (vilka  
beskrivs  närmare  i  kapitel  6).  Då  basvärdet  är  den  enskilt  största  delen  i  modellen  och  endast  justeras  ner  
på  grund  av  eventuella  skador  och  minskad  vitalitet  är  det  viktigt  att  det  finns  en  god  grund  för  uträkning  
av  basvärdet.  Kapitlet  innehåller  både  grafer  som  styrker  uträkningarna  och  exempel  på  priset  för  ett  antal  
arter  som  framkommit  vid  en  enkätundersökning  där  förvaltningar  tillfrågades  kring  vilka  trädarter  som  
de  ansåg  förekomma  mest  vid  ekonomiska  värderingar.  

5.1   Uppskalning  av  pris  
För  mindre  träd  är  det  relativt  lätt  att  hitta  ersättningspriset  då  det  endast  är  att  slå  upp  priset  i  en  
plantskolekatalog  och  därmed  hitta  priset  för  den  art  och  storlek  av  träd  som  blivit  skadat  eller  nedtaget.  
Det  blir  däremot  ett  problem  för  träd  som  är  av  större  storlekar  än  vad  som  finns  i  plantskolekatalogerna.    
Trädens  pris  från  plantskolorna  sätts  till  stor  del  beroende  på  trädets  stamomfång  på  en  meters  höjd  mätt  
från  marknivå.  De  enda  undantagen  från  detta  är  barrväxter  vars  pris  sätts  beroende  på  höjden,  förutom  
för  tallen  vars  pris  är  baserat  på  höjden  fram  till  de  största  storlekarna  som  baseras  på  stamomfång.  Det  
finns  ekonomiska  modeller  som  baserat  sin  uppskalning  på  stamomfånget  (t  ex  VAT03),  vilket  verkar  
logiskt  då  plantskolornas  pris  är  satta  efter  just  stamomfånget.  Detta  stämmer  däremot  dåligt  överrens  
med  den  prisutveckling  som  egentligen  sker  för  träden  på  plantskolan.  I  figur  1  finns  medelvärdet  för  
plantskolepriserna  beräknat  på  de  arter  och  plantskolor  som  finns  angivna  i  inledningen  samt  priset  för  
Tilia  x  europaea.  Det  blir  därmed  tydligt  att  priset  för  träden  inte  har  ett  linjärt  förhållande  till  
stamomfånget.    
  
250  000  kr

Trädets  pris  (Skr.)  

200  000  kr
Medelvärde  för
alla  plantskolor
och  alla  träd

150  000  kr

Medelvärde  för
Tilia  x
europaea

100  000  kr

50  000  kr

0  kr

Storlek  baserat  på  stamomfång  på  1  meters  höjd  (cm)  

  

Figur  1.  Prisutveckling  för  medelvärdet  av  alla  träd  och  för  Tilia  x  europaea  baserat  på  priserna  i  plantskolorna.    
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Om  trädets  värde  istället  relateras  till  priset  per  cm2  vid  1  meters  stamhöjd,  finns  det  i  princip  ett  helt  
linjärt  samband  mellan  trädets  storlek,  baserat  på  kvadratcentimeter,  och  totalpriset  där  R=0,9757  till  
0,9883  för  två  av  exemplen.  Resultatet  från  den  linjära  regressionen  visar  därmed  att  det  går  att  utgå  från  
ett  värde  och  sedan  applicera  det  på  större  storlekar  med  antagandet  om  att  det  följer  ett  linjärt  samband  
(figur  2).    
Den  modell  för  prisberäkning  som  finns  i  denna  modell  är  därför  baserat  på  kvadratcentimeterpriset  för  
trädens  tvärsnittyta,  då  detta  har  visat  sig  ha  ett  i  princip  linjärt  samband  (figur  2).    
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Figur  2.  Sambandet  mellan  olika  trädarters  prisutveckling  jämfört  med  deras  storlekar.    

5.2   Basvärde  
Prisutvecklingen  per  kvadratcentimeter  för  de  olika  trädarterna  varierar  mellan  110  och  350  kr  per  cm2  
beroende  på  art  och  storlek.  Det  är  därmed  viktigt  att  bestämma  vilken  storlek  som  modellen  ska  utgå  
ifrån  då  värdet,  trots  det  höga  linjära  sambandet  mellan  pris  och  cm2,  kommer  att  variera  beroende  på  
vilken  storlek  som  används  som  utgångsvärde.  Detta  syns  tydligast  då  en  jämförelse  görs  mellan  
storlekarna  12-14  och  45-50  (se  markeringar  på  figur  3),  där  12-14  i  regel  är  den  billigaste  storleken  per  
cm2  och  45-50  den  dyraste.    
Det  finns  olika  metoder  som  detta  kan  avgöras  på,  det  går  exempelvis  att  använda  det  högsta  eller  lägsta  
värdet  per  kvadratcentimeter,  eller  så  går  det  att  använda  medelvärde  eller  median.  För  att  inte  
övervärdera  trädens  värde,  och  för  att  det  ska  vara  enkelt  att  lägga  in  nya  arter,  har  vi  därför  valt  att  sätta  
basvärdet  på  värderingen  av  träden  till  storlek  12-14.  Storleken  har  visat  sig  ha  det  lägsta  värdet  per  
kvadratcentimeter,  och  är  även  en  storlek  som  finns  i  de  flesta  plantskolekataloger.  Detta  gäller  i  princip  
för  samtliga  arter  som  undersökts.    
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Figur  3.  Prisutvecklingen  per  cm2  och  storleksklass.  De  storlekar  som  i  genomsnitt  har  högst  och  lägst  pris  per  
cm2(12-14  respektive  40-50)  är  markerade  i  diagrammet.  

Slutsatsen  är  att  storleken  12-14  ska  användas  som  utgångsstorlek  för  värderingen  av  träden  då  denna  
storlek  är  den  billigaste  och  således  inte  riskerar  att  övervärdera  trädens  pris.  Denna  storlek  finns  i  de  
flesta  plantskolor  och  för  de  flesta  arterna.    
Basvärdet  räknas  ut  genom  att  ett  medelvärde  beräknas  från  gällande  priser  på  plantskolorna.  Då  det  är  
tidskrävande  att  samla  in  data  från  samtliga  plantskolor,  och  skillnaderna  mellan  plantskolorna  är  
förhållandevis  små,  rekommenderas  att  endast  tre  plantskolor  kontaktas.  Vid  ovanliga  arter/sorter  får  man  
nöja  sig  med  mindre  än  tre  prisuppgifter  om  det  inte  finns  tre  plantskolor  som  saluför  arten/sorten.  Finns  
en  ovanlig  art/sort  inte  att  tillgå  måste  en  bedömning  av  rimlig  ersättningsart/sort  göras  av  värderaren.  
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5.3   Beräkning  av  cm2  för  barrträd  
Modellen  bygger  helt  på  att  uppgifter  finns  från  plantskolorna  gällande  trädets  pris  beräknat  på  omkrets  
(vilket  sedan  räknas  om  till  kvadratcentimeter  tvärsnittsyta).  Det  finns  däremot  vissa  träd  där  priset  istället  
beräknas  utifrån  trädens  höjd.  Detta  gäller  bland  annat  gran  och  tall,  vilka  är  relativt  vanligt  
förekommande  för  ekonomisk  värdering.    
Genom  en  undersökning  genomförd  på  Splendor  Plant  plantskola  där  72  tallar  (Pinus  sylvestris),  40  
rödgranar  (Picea  abies)  och  41  serbiska  granar  (Picea  omorika)  mättes  kunde  en  översättningstabell  göras  
för  trädens  höjd  till  stamomfång  vid  1  meters  höjd.    
Tabell  1.  Översättningstabell  för  gran  och  tall,  översättningarna  är  gjorda  efter  undersökningar  på  Splendor  Plant  
plantskola.    

Trädart  
Tallar  (Pinus  sylvestris)  
Rödgran  (Picea  abies)  
Serbiska  granar  (Picea  omorika)  
1

Höjd  
175-200  
250-3001  
250-3001  

Stamomfång  vid  1  meters  höjd  
12,8  
13,0  
11,42  

För  Svenska  plantskolor  används  250-300  och  för  internationella  plantskolor  250-275.  Detta  beror  på  att  storleken  250-300  inte  finns  
internationellt  och  att  storleken  250-275  är  billigare,  vilket  gör  att  priset  inte  övervärderas.    
2
Storlek  250-275  har  i  snitt  11,4  i  stamomfång  vid  1  meters  höjd,  storlek  275-300  saknades  och  storlek  300-350  hade  14,5  i  samomfång  vid  1  
meters  höjd.  Därför  har  storlek  250-275  valts.    

  

5.4   Undervärdering  av  trädens  värde  
Då  modellen  främst  är  gjord  för  träd  som  är  större  än  vad  som  går  att  köpa  in  från  plantskolorna  kommer  
det  beräknade  värdet  att  vara  lägre  än  de  som  finns  i  plantskolorna  upp  till  en  viss  punkt.  Detta  betyder  
alltså  att  det  beräknade  värdet  kommer  vara  lägre  än  det  pris  som  finns  i  plantskolorna.  Undervärderingen  
beror  på  att  modellen  utgår  från  det  lägsta  pris  per  kvadratcentimeter  som  finns  i  katalogerna  och  således  
kommer  det  beräknade  värdet  att  bli  något  lågt  i  vissa  fall.    
Det  är  även  viktigt  att  tänka  på  att  modellen  är  gjord  för  att  ge  ett  beräknat  värde  som  inte  ska  kunna  
klandras  för  att  övervärdera  trädet.  Modellen  måste  därmed  till  viss  del  undervärdera  vissa  storlekar  av  
träd,  då  den  annars  skulle  ha  övervärderat  andra  storlekar.  Om  modellen  exempelvis  hade  utgått  ifrån  en  
större  storlek  än  12-14  hade  de  storlekar  som  varit  under  utgångsvärdet  blivit  övervärderade.  Denna  
undervärdering  framkommer  tydligt  då  en  jämförelse  görs  mellan  det  beräknade  värdet  och  medelvärdet  
från  plantskolorna  (Figur  4).  Det  beräknade  värdet  undervärderar  i  snitt  trädens  värde  med  32  %  vid  en  
jämförelse  mellan  priset  från  plantskolorna.  Den  procentuella  skillnaden  varierar  dock  mellan  10  och  
53%.    
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Figur  4.  Skillnaden  mellan  plantskolepris  och  beräknat  värde  för  en  lind  (Tilia  x  europaea)  baserat  på  
kvadratcentimeterstorleken  för  trädet.    
  

5.5   Mätning  av  stamomfång/stamdiameter  
Mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  ska  göras  på  1  meters  höjd  över  mark  då  detta  är  den  höjd  som  
plantskolorna  använder  sig  av  då  de  mäter  stamomkretsen.  Det  bör  emellertid  påpekas  att  det  endast  är  
små  skillnader  mellan  att  mäta  på  1  meters  höjd,  som  plantskolorna,  jämfört  med  att  mäta  på  1,3  meters  
höjd,  vilket  är  vanligt  förekommande  bland  förvaltningar  och  skogsforskare.  Om  mått  gjorda  på  1,3  
meters  höjd  används  vid  beräkningarna  finns  det  aldrig  någon  risk  att  trädens  storlek  övervärderas.  Det  
spelar  ingen  roll  om  mätningen  görs  som  omfång  eller  diameter  då  värdet  ändå  räknas  om  till  
kvadratcentimeter  enligt  de  formler  som  angivits  tidigare  i  denna  rapport.    
Då  det  är  av  stor  betydelse  att  mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  görs  lika  rekommenderas  att  den  
standard  som  finns  i  skriften  Standard  för  trädinventering  i  urban  miljö  (Östberg  et  al.,  2012)  används  fast  
att  denna  ska  göras  på  1  meters  höjd  enligt  följande:  
Omkretsen  ska  mätas  på  det  smalaste  stället  under  en  meters  höjd.  Värdet  anges  i  centimeter,  avrundat  
ned  till  närmsta  5-tal,  exempelvis  90,  95,  100.  Avrundningen  nedåt  görs  för  att  trädet  inte  ska  riskera  att  
övervärderas.    
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För  träd  med  speciella  former  gäller  följande:  
Träd  med  fler  stammar:  För  att  ge  en  rimlig  
värdering   måste   varje   stam   betraktas   för  
sig.  Detta  är   ett  avsteg  från  standarden  och  
motiveras   av   att   en   sammanlagt  
tvärsnittsarea  ger  orimligt  högt  värde  enligt  
modellen.   Avsteg   från   denna   princip   bör  
motiveras   väl   av   en   kvalificerad  
trädvärderare.  

börja   vid   marknivå   och   inte   vid   eventuell  
mulch  eller  annat  pålagt  material.    

  
Lutande   träd:   Höjden   en   meter   mäts   från  
undersidan  av  lutningen.    

  
Träd   med   oregelbunden   stam:   Mät   på   det  
smalaste  stället  under  eventuella  utväxter.  
  
  
  
    
  
Levande   fallna   träd:   Måttet   tas   en   meter  
från   rothalsen   upp   mot   stammen   som   om  
trädet  fortfarande  står  upp.    

  
  
Träd   som   står   i   en   lutning:   Använd   den  
övre   delen   av   lutningen   som   utgångspunkt  
när   höjden   en   meter   mäts.   Mätningen   ska  
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6   Beräkning	
  av	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  under	
  5	
  år	
  
I  samband  med  att  den  totala  ersättningskostnaden  för  träden  ska  tas  fram  är  kostnader  för  plantering  
och  etableringsskötsel  en  viktig  delpost.  För  att  få  fram  en  säker  kostnad  måste  man  skicka  ut  en  
förfrågan  till  ett  antal  entreprenörer  som  beräknar  kostnaden  i  det  enskilda  fallet.  För  modellen  i  detta  
projekt  är  målet  att  på  ett  enklare  sätt  få  fram  en  rimlig  uppskattning  av  denna  kostnad  som  ska  ingå  i  
den  totala  ersättningskostnaden.  Den  som  utför  värderingen  får  lättare  fram  en  kostnad  och  
entreprenörerna  behöver  inte  göra  dessa  kalkyler  utan  ersättning.  Avsikten  är  således  att  denna  modell  
ska  innehålla  en  schablonkostnad  för  ersättning  gällande  planterings-  och  etableringskostnad.  
Utgångspunkten  för  beräkning  av  schablonkostnaden  bottnar  i  de  ställningstagande  som  gjorts  i  bland  
annat  CTLA  (2000)  och  VAT03  (2003).  Inspirerade  av  VAT03  (2003)  ska  följande  kostnader  ligga  till  
grund  för  ersättning  för  plantering  och  etablering:  
  
  
  
  
  
  
  

Borttagning  av  skadade  träd  -  stam,  grenar  och  rot  -  exklusive  försäljningen  av  trä.  
Byte  av  planteringsjord.  
Återställande  av  en  rotvänlig  zon.  
Plantering  av  nytt  träd.  
Eventuellt  inrättande  av  luftnings-  och  bevattningssystem  samt  uppbindning.  
Återställande  av  ytbeläggningar  och  andra  omgivande  områden.  
Underhåll  av  trädet  i  5  år  

Att  ta  fram  en  schablonkostnad  baserad  på  dessa  moment  kräver  en  förenklad  modell  som  i  sin  tur  
leder  till  ett  klassiskt  dilemma  –  å  ena  sidan  ska  modellen  spegla  verkligheten  på  ett  rimligt  sätt  –  å  
andra  sidan  ska  den  inte  kopplas  exakt  till  vad  som  görs  för  att  ersätta  ett  skadat  eller  nedtaget  träd  i  
det  enskilda  fallet.  Målsättningen  är  att  ta  fram  en  balanserad  kostnad  som  grund  för  riktvärden  i  
modellen.  Det  tål  att  betona  att  många  faktorer  påverkar  den  verkliga  kostnaden  för  att  plantera  och  
sköta  ersättningsträden  under  den  inledande  femårsperioden  av  trädens  livslängd.  Fem  år  är  en  rimlig  
tidsperiod  att  relatera  till  ersättningskostnaden  för  att  det  normalt  sett  är  en  högre  skötselnivå  under  
denna  period,  framförallt  avseende  vattning.  
Som  grund  för  att  ta  fram  schablonkostnaden  har  en  beräkning  av  generell  kostnad  baserad  på  ett  
kalkylprogram  för  anläggning  och  skötsel  av  utemiljö  har  utförts  (KP  Kalkyl),  samt  en  minienkät  
gjorts  till  medverkande  kommuner.  

6.1   Kostnadsberäkning	
  med	
  kalkylprogram	
  
För  att  skapa  en  transparent  grund  för  schablonkostnaden  görs  en  kalkyl  med  hjälp  av  
kalkylprogrammet  KP  Kalkyl.  KP  Kalkyl  är  ett  kalkylsystem  för  markkalkylering  som  utvecklas  av  
KP  System  AB  i  Växjö  och  används  av  många  aktörer  i  branschen.  I  systemet  tillhandhålls  priser  som  
uppdateras  årligen  baserat  på  priser  från  en  mängd  leverantörer  i  Sverige.  Inga  priser  är  neutrala,  men  
användandet  av  kalkylsystemet  ger  en  transparens  och  en  kalkyl  baserad  på  aktuella  priser  för  2013.  
KP  Kalkyl  version  2013.1(1.0.1.16)  har  använts  för  att  göra  kalkylen  baserad  på  förutsättningar  enligt  
tabell  5.  
Utgångspunkten  är  att  ersätta  befintliga  träd  och  där  växtbädden  till  stora  delar  är  kvar  och  inte  
behöver  bytas  ut.  Det  handlar  alltså  inte  om  nyplantering  från  grunden  utan  om  ersättning  av  det  
skadade  trädet  som  antas  ha  rimliga  växtförhållanden.  Storleken  på  planteringsgropen  innebär  således  
att  detta  endast  är  den  volym  som  påverkas.  Eftersom  utgångspunkten  för  beräkning  av  trädens  
ersättningsvärde  (kapitel  5)  baseras  på  träd  av  storlek  12-14,  används  denna  storlek  även  som  grund  
för  beräkning  av  planterings-  och  etableringskostnaden.  Jämförelse  görs  mellan  tre  olika  
trädplaceringar.  
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Tabell  5  Sammanställning  av  kalkylförutsättningar.  

Kostnadspost  
Plantering  
Transport  
  
Borttagning  träd  
  
  
Stubbfräsning  
  
  
Återställning  växtjord  
(Bredd  x  Längd  x  Djup)    
Schakt,  borttransport  och  ny  
matjord.  
Blandning  skelettjord  
Trädstöd  
  
Återställning  
Etableringsskötsel  
Bevattning  
Beskärning  
Kompletterande  uppbindning  
  

Gata  
  (ej  skelettjord)  
  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

Gata  med  skelettjord  

Park-/naturmark  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Utförs  på  plats  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
1,4m  x  1,4m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Avjämning  yta  
Anläggare  
  
  
10  ggr/år  
1  ggr/år  
  

Med  givna  kalkylförutsättningar,  data  från  KP-fakta  och  25  %  i  påslag  för  omkostnader  blir  
kostnaderna  enligt  sammanställning  i  bilaga  2.    
Beräkningen  är  gjord  för  tre  trädplaceringar:  Träd  i  gata,  träd  i  gata  med  skelettjord  och  träd  i  park.  
För  alla  trädplaceringar  antas  för  kalkylen  att  det  är  okomplicerade  normalsituationer  med  rimlig  
tillgänglighet  och  transportavstånd.  Det  rör  sig  om  ett  eller  ett  fåtal  träd  och  inga  komplicerade  
konstruktioner.  Återställning  är  i  kalkylen  avgränsad  till  läggning  av  4  kvadratmeter  plattor  med  ett  
enkelt  bärlager.  Principen  är  som  tidigare  att  inte  räkna  på  för  höga  kostnader.  
I  kalkylen  för  gatuträd  är  inte  inräknat  kostnader  för  t  ex  planteringslåda,  markgaller,  stamskydd  eller  
trafikavstängning.  Dessa  delar  är  vanliga  i  stadsmiljö  och  utgångspunkten  är  att  dessa  återanvänds,  
vilket  inte  lär  vara  möjligt  i  alla  fall.  Ska  planteringen  kompletteras  med  dessa  delar  ökar  kostnaderna  
med  mellan  5-20  000  kronor  (eller  ännu  mer)  beroende  på  vilka  delar  och  vilken  kvalitet  man  
använder.  Eftersom  dessa  kostnader  inte  tas  upp  innebär  det  att  gjorda  beräkningar  i  KP  Kalkyl  ligger  i  
lågt.  
Med  värdena  från  KP  Kalkyl  har  en  sammanställning  gjorts  med  kostnader  för  ökande  storlekar  och  
uppdelning  på  de  olika  trädplaceringarna.  Bedömningen  av  kostnaderna  framgår  av  tabellen  i  bilaga  3  
och  är  avsett  att  ge  en  grund  för  nedanstående  ekvationer.  Baserat  på  tabellen  i  bilaga  3  har  
diagrammet  i  figur  5  konstruerats.  Trädstorlekarna  har  omräknats  till  tvärsnittsarea  och  det  tre  
alternativen  gata,  skelett  och  park  har  lagts  in.    
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Kostnad  för  plantering  och  etablering  (skr.)  
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Figur  5.  Kostnad  för  plantering  och  etablering  av  olika  trädstorlekar.    

För  vart  och  ett  av  alternativen  har  en  ekvation  beräknats  som  ger  en  förenklad  bild  av  planterings-  och  
etableringskostnaden.  På  detta  sätt  kan  en  kostnad  för  plantering  och  etablering  beräknas  baserat  på  det  
skadade  trädets  tvärsnittsarea,  vilket  är  samma  princip  som  vid  beräkning  av  trädets  värde.  
Ekvationerna  har  formen  y  =  k*x  +  m,  där    
•  
•  
•  
•  

y  =  ersättningskostnaden  i  kronor  
k  =  kostnaden  i  kronor  per  cm2  för  plantering  och  etablering  
x  =  det  skadade  trädets  tvärsnittsarea  i  cm2  
m  =  grundkostnaden  i  kronor  då  tvärsnittsarean  =  0.  

Då  skillnaden  mellan  träd  i  gata  med  och  utan  skelettjord  var  så  liten  har  dessa  två  typer  av  
planteringar  slagits  samman  till  ett  alternativ,  Gata.  Enligt  principen  att  inte  övervärdera  väljer  vi  att  
avrunda  ekvationerna  neråt  till  jämna  belopp.  Kostnaden  (k)  i  kronor  per  cm2  sätts  till  samma  belopp  
för  både  park  och  gata.  Med  stöd  i  figur  5  fastställs  således  följande  två  ekvationer  för  beräkning  av  
planterings-  och  etableringskostnad:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

En  övre  gräns  sätts  för  att  vid  mycket  stora  storlekar  blir  ersättningen  orimligt  stor.  
De  priser  som  beräknats  i  och  med  denna  formel  ligger  även  i  linje  med  de  resultat  som  erhållits  i  och  
med  den  mindre  undersökning  som  genomfördes  bland  ett  urval  kommuner.  
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6.2   Slutsats  gällande  planterings-  och  skötselkostnader  under  5  år  
När  det  gäller  att  beräkna  kostnader  för  att  ersätta  ett  skadat  träd  är  det  många  faktorer  som  påverkar  
kostnaden:  
•   Antalet  träd  som  ska  planteras  eller  skötas  påverkar  kostnaden  –  att  enbart  hantera  ett  träd  är  
dyrare.  
•   Den  använda  konstruktionen  för  stadsträden  påverkar  –  storlek  på  planteringsgrop,  antal  lager  
i  konstruktionen,  bärighet  och  ev.  beläggning.  
•   Udda  och  svåra  placeringar  kan  radikalt  påverka  framförallt  anläggningskostnad  och  transport  
till  platsen.  
Listan  på  speciella  förutsättningar  kan  göras  lång  och  slutsatsen  är  att  det  inte  är  rimligt  att  skapa  en  
modell  som  räknar  fram  en  exakt  kostnad  för  plantering  och  skötsel  av  ersättningsträd.  I  avsnitt  6.1  har  
kalkylförutsättningarna  beskrivit  och  kostnaderna  för  en  tänkbar  normalsituation  har  beräknats.  
Genom  en  jämförelse  mellan  kommunenkäten  och  den  beräknade  kostnaden  kan  konstateras  att  
överensstämmelsen  är  rimlig.  I  beräkningen  görs  ingen  skillnad  mellan  träd  i  gatumiljö  med  respektive  
utan  skelettjord  eftersom  utgångspunkten  är  att  endast  jorden  närmast  träden  byts.  Denna  är  normalt  
sett  planteringsjord  för  båda  fallen.    
Baserat  på  den  analys  som  har  presenterats  är  resultatet  att  det  kopplat  till  modellen  finns  två  
ekvationer  för  träd  i  gata  respektive  i  park.  Vid  användandet  av  denna  värderingsmodell  används  en  av  
dessa  två  ekvationer  för  beräkning  av  ersättningsvärdet  för  planterings-  och  etableringsskötsel.  Denna  
ersättningsmodell  syftar  till  att  ge  en  kostnadsbild  som  inte  övervärderar  de  verkliga  kostnaderna.  Vid  
mycket  speciella  förutsättningar  kan  man  överväga  att  göra  avsteg  då  det  är  uppenbart  att  den  verkliga  
kostnaden  kommer  att  avvika  mycket  från  schablonkostnaden.  I  sådana  undantagsfall  bör  ett  underlag  
lämnas  till  kunniga  entreprenörer  för  prisförfrågan.  
Vid  användning  av  modellen  ska  kostnader  för  plantering  och  etablering  vara  enligt  ekvation  för  park  
eller  gatuträd:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Dessa  belopp  uppdateras  vart  tionde  år.  Användningen  under  10-årsperioden  baseras  på  uppräkning  
enligt  Byggindex  E84  (Litt  111).    
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7   Skade-  och  vitalitetsregleringen    
Då  träd  kan  ha  olika  typer  av  skador,  och  även  nedsatt  vitalitet,  ska  trädets  värde  reduceras  med  tanke  
på  dessa  skador.  Grundidén  är  att  ett  träd  utan  skador  och  med  högsta  vitalitet  ska  bibehålla  sitt  värde,  
och  därmed  ska  basvärdet  multipliceras  med  1,  medan  ett  i  princip  dött  träd  ska  ha  ett  värde  av  0  kr,  
och  därmed  ska  trädets  basvärde  multipliceras  med  0.  
Varje  steg  i  poängskalan  som  värderaren  justerar  skadorna  med  motsvarar  lite  drygt  5  %,  vilket  
betyder  att  om  exempelvis  stammen  har  en  mindre  skada  och  därmed  värderas  till  3  istället  för  4  
kommer  detta  att  resultera  i  att  trädets  värde  skrivs  ned  med  drygt  5  %  som  jämfört  med  om  det  
värderats  till  4.    
Utgångspunkten  för  Skade-  och  vitalitetsbedömningen  är  den  standard  för  bedömning  som  tagits  fram  
på  SLU  i  Alnarp  (Östberg  et  al,  2012).  Kriterierna  är  desamma,  men  skalan  har  fått  anpassas  för  att  
poängsystemet  ska  vara  logiskt.  Det  betyder  att  skalan  är  omvänd  i  jämförelse  med  standarden  så  att  i  
denna  modell  är  4  max  och  0  minimum  (tabell  10).  
Tabell  10.  Skade-  och  vitalitetsregleringen.    

Skade-  och  vitalitetsparametrar  
Rothals/stambas  (poäng  0-4)  
Stam  (poäng  0-4)  
Krona  (poäng  0-4)  
Vitalitet  (poäng  0-4)  
Summa  /16  =  värde  mellan  0-1  
  
Då  ett  skadat  träd  ska  värderas  görs  en  beräkning  av  trädets  skador  och/eller  reducerad  vitalitet  före  
och  efter  skadetillfället.  Skillnaden  mellan  dessa  två  används  sedan  för  beräkningen  av  
ersättningskostnaden.    
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7.1   Trädets  rötter,  rothals  och  stambas    
Rötter,  rothals  och  stambas  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  
trädets  eventuella  andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Rötter,  rothals  och  stambas  går  upp  till  och  med  övergången  till  stammen.    
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Lindriga  skador.  Det  finns  skador  på  
rothalsarna,  exempelvis  från  gräsklippare.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

3  

Måttliga  skador.  Måttligt  stora  partier  är  
skadade,  men  ingen  röta  syns.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

2  

Svåra  skador.  Rötangrepp,  ihåligheter,  
lossnande  bark  utan  övervallning.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
rothalsens  omkrets.  
  
  

1  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  
  

7.2   Trädets  stam  
Stammen  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Stammen  går  från  stambasen  upp  till  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan.  
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Illustration  

  

  
Lindriga  skador.    
Mindre  skador,  exempelvis  från  beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Insektsangrepp  
  
Hål  på  platser  som  ej  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet.  
  
Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  mindre  
rötangrepp.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Angrepp  av  lindrig  nedbrytande  svamp.  
  
Hål  på  platser  som  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet,  exempelvis  fästpunkten  för  flertalet  
stora  grenar.    
  
  
Svåra  skador.    
Rötskador,  större  barkbitar  som  har  lossnat.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  ihåligheter  
överstiger  skadan  25  %  av  stammens  omkrets.  
  
Angrepp  av  allvarlig  nedbrytande  svamp  

3  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  

  

2  

  

1  
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7.3   Trädets  krona  
Kronans  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  andra  
skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Kronan  går  från  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan  upp  till  kronans  toppskott.    
Förklaring  
Inga  anmärkningsvärda  skador  finns.    
  

Poäng  
4  

Mindre  skador,  exempelvis  från  dålig  
beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
kronan.    

3  

Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  
mindre  rötangrepp,  mindre  toppröta,  döda  
grenar,  intorkade  grenar,  skadat  eller  dött  
toppskott.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
kronan.    

2  

Större  rötangrepp,  stora  döda  grenar,  stora  
partier  av  döda  grenar.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
kronan.    

1  

Trädet  är  i  princip  dött  
  

0  

Illustration  
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7.4   Vitalitet  
Vitalitet  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
skador.  Anledningen  till  att  vitaliteten  är  en  egen  parameter  är  att  ett  träd  med  skador  fortfarande  kan  
ha  en  hög  vitalitet,  vilket  även  bör  speglas  då  skaderegleringen  görs.  Detsamma  gäller  för  ett  träd  utan  
skador,  men  som  har  en  nedsatt  vitalitet.  Definitionerna  av  vitalitetsparameter,  samt  inspirationen  för  
illustrationerna,  är  hämtade  från  Roloff  (2001),  vilken  även  finns  återgiven  i  Östberg  (2012).  
  
Vitalitetsbedömningen  ska  alltid  bedömas  efter  respektive  art.  Illustrationerna  nedan  visar  de  olika  
vitalitetsklasserna  för  en  bok  (Fagus  sylvatica),  och  ska  endast  ses  som  ett  exempel.  
  

Förklaring  
Trädet  kan  ha  skador,  men  tillväxten  och  
övervallningen  är  ändå  god.  Tät  krona  med  
god  skottillväxt.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  0-10%  
  

Poäng  
4  

Illustrationer  

  

Något  begränsad  tillväxt.  Vitalitet  5-träd  kan   3  
tidvis  vara  i  denna  vitalitetsnivå  på  grund  av  
bland  annat  torka.  Trädet  bedöms  kunna  
återhämta  sig  till  5-vitalitet.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  11-25%  
  
Trädet  har  en  dålig  vitalitet  med  mycket  
2  
begränsad  chans  till  återhämtning  utan  
genomgripande  insatser.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  26-60%  
  

  

  

  

Trädet  är  i  mycket  dåligt  skick,  nästan  dött.  
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  61-99%  
  
  

1  

Dött  träd  
  

0  
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8   Förtydliganden  gällande  modellen  
Modellen  är  gjord  för  att  fungera  som  en  beräkning  av  återställningskostanden  för  träd  i  urban  miljö,  i  
princip  oberoende  av  deras  placering,  men  med  viss  hänsyn  till  etableringskostnaden  för  den  specifika  
platsen.  Det  finns  dock  vissa  aspekter  som  kan  behöva  utvecklas  ytterligare.  

8.1   Skadade  träd  
Då  ett  träd  har  skadats  görs  en  värdering  av  trädets  återställningskostnad  före  och  efter  skadetillfället.  
Mellanskillnaden  mellan  dessa  två  värderingar  blir  sedan  det  belopp  som  ska  ersättas  för  att  motsvara  
den  minskning  av  trädets  värde  som  skadan  åstadkommit.    

8.2   När  är  modellen  mindre  lämplig  att  använda  
Utgångspunkten  för  utformningen  av  trädvärderingsmodellen  är  att  den  ska  vara  lämplig  att  använda  i  
nästan  alla  tänkbara  situationer  som  rör  ersättningsfrågor.  Den  ska  också  ge  lika  bedömning  oberoende  
av  den  person  som  gör  bedömningen  och  enkelheten  i  modellen  borgar  för  detta.  Problem  som  kan  
göra  den  mindre  lämplig  är  situationer  då  det  egentligen  inte  går  att  ersätta  träden  ifråga.  Några  
situationer  som  kan  pekas  ut  som  mindre  lämpliga  att  använda  modellen  till:  
•   Historiskt  värdefulla  träd  med  stort  symbolvärde  och  hög  ålder  
•   Speciellt  formklippta  och  beskurna  träd  i  grupp,  allé  eller  arkad  
•   Stora  bestånd  som  t  ex  produktionsskog  

8.3   Ändring  av  utgångsvärdet  
Det  har  förts  diskussioner  om  vilken  storlek  som  ska  användas  för  värderingen  då  vissa  förvaltningar  
använder  sig  av  andra  storlekar  än  de  som  modellerna  baserar  sig  på.  Detta  resonemang  är  inte  aktuellt  
med  hänsyn  till  hur  modellen  är  utformad,  eftersom  den  inte  syftar  på  vilken  storlek  som  planteras  i  
förvaltningen  utan  på  en  fast  storlek,  12-14,  som  grund  för  beräkning  av  trädets  värde.  Motiven  för  
detta  är  beskrivna  i  kapitel  fem.  Om  en  förvaltning  ändrar  denna  utgångsstorlek  kommer  även  
slutvärde  att  förändras  i  olika  utsträckning  beroende  på  vilken  storlek  som  väljs.  Ett  exempel  på  detta  
är  att  värdet  på  en  lind  (Tilia  x  europaea)  med  stamomfång  100  cm  på  1  meters  stamhöjd  kan  variera  
från  100  000  kr  upp  till  200  000  kr,  baserat  på  plantskolornas  pris  på  olika  storlekar.  Genom  att  ändra  
utgångsstorlek  avviker  man  från  denna  modell  eftersom  värdet  förändras  och  inte  blir  jämförbart  med  
andra  som  använder  modellen.  
De  aktörer  som  använder  andra  utgångsvärden  än  12-14  ska  inte  referera  till  denna  modell  eftersom  
det  ger  andra  värden  på  träden.  

8.4   Avdrag  för  eventuella  rabatter  
Modellen  kräver  en  inköpskostnad  som  grund  för  beräkning  av  ersättningsvärdet.  Principen  för  detta  
är  att  ta  fram  kostnader  för  ett  vanligt  förekommande  träd  i  ofta  använda  plantskolor.  Detta  gör  att  man  
kan  ta  fram  priser  med  utgångspunkt  från  plantskolekataloger  i  de  flesta  fall.  
I  en  del  rättsfall  har  förvaltningarnas  rabatter  diskuterats,  och  om  dessa  bör  påverka  trädens  beräknade  
värde.  Tanken  är  då  att  det  beräknade  inköpsvärdet,  eller  slutvärdet,  ska  reduceras  i  och  med  
förvaltningarnas  rabatter  från  plantskolorna.  Denna  reduktion  kan  däremot  inte  göras  i  denna  modell  
då  det  bland  annat  skulle  betyda  att  en  förvaltning  som  är  bra  på  att  förhandla  med  plantskolorna  
därmed  förhandlar  ner  värdet  på  sina  träd.  Frågan  om  rabatter  är  trots  detta  viktig,  och  nedan  följer  
därmed  ett  lite  längre  resonemang  kring  frågan.    
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I  början  av  arbetet  med  modellen  föreslogs  att  trädens  värde  skulle  baseras  på  inköpspriser  av  träd  med  
storlek  20-25,  vilket  enligt  de  deltagande  förvaltningarna  är  den  vanligast  förekommande  storleken  vid  
planteringar  i  stadsmiljö.  Då  vi  istället  har  valt  den  minsta,  och  billigaste,  storleken  12-14  ger  detta  en  
prisreduktion  jämfört  med  storleken  20-25  en  jämförelse  mellan  olika  arter  visar  att  det  skiljer  mellan  
10  och  20  procent.  Detta  kan  betraktas  som  en  skillnad  motsvarande  en  rabatt.    
Det  är  inte  den  enda  anledning  till  att  ingen  justering  görs  för  de  eventuella  rabatter  som  
förvaltningarna  har.  Andra  anledningarna  är  att  priserna  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  då  olika  
städer  med  olika  rabatter  därmed  får  olika  slutpris,  vilka  i  sin  tur  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  
eller  mellan  de  eventuella  domar  som  detta  leder  till.  En  annan  anledning  är  att  skadeståndsvärdet  inte  
ska  vara  baserat  på  den  specifika  staden,  utan  ska  vara  en  form  av  marknadsvärde,  vilket  vi  valt  att  låta  
representerasav  priset  i  plantskolornas  kataloger.    
Slutsatsen  är  att  eventuella  rabatter  inte  ska  tas  med  i  beräkningen  av  trädets  värde.    

8.5   Trädvärdering  och  fastigheters  taxeringsvärden  
Om  trädets  värde  uppgår  till  en  betydande  andel  av  fastighetens  taxeringsvärde  kan  det  finnas  viss  
tvekan  kring  om  trädets  värde  verkligen  kan  uppgå  till  ett  visst  belopp  då  detta  exempelvis  kan  
innebära  att  trädet  är  värt  20  %  av  fastighetens  värde,  vilket  i  många  fall  är  orimligt.  
Ersättningskostnaden  är  beräknat  på  vilken  kostnad  som  det  är  förknippat  med  att  återställa  den  skada  
som  uppkommit  i  och  med  att  trädet  har  skadats  eller  tagits  bort.  Vilket  gör  att  ersättningskostnaden  på  
trädet  är  oberoende  av  fastighetens  värde  Att  fastighetens  taxeringsvärde  inte  ska  påverka  
skadeståndets  storlek  är  även  något  som  fastslagits  i  en  dom  från  tingsrätten  (Dom  T3757-11,  
Jönköpings  tingsrätt).  Principen  för  modellens  användning  är  att  ersättningen  ska  baseras  på  vad  det  
kostar  att  ersätta  ett  skadat  träd.  

8.6   Värdering  av  ett  större  antal  träd  
Om  ett  större  antal  stora  träd  har  skadats  samtidigt  kommer  det  sammanlagda  värdet  att  uppgå  till  
relativt  stora  värden  då  det  kostar  mycket  att  återställa  de  skador  som  uppkommit,  och  för  att  
återställningen  av  varje  träd  ska  värderas  samtidigt.  Detta  ska  emellertid  inte  påverka  värderingen  då  
beräkningen  av  återställningskostnaden  inte  är  förknippad  med  det  antal  träd  som  tagits  ned.  Det  som  
ska  beräknas  är  den  totala  kostnaden  för  återplantering  av  varje  träd.  Om  det  exempelvis  kostar  
100  000  kr  att  återställa  skadan  då  ett  träd  har  tagits  ned  kommer  kostnaden  för  fem  träd  vara  500  000  
kr  och  för  tio  träd  vara  1  000  000  kr.  Det  finns  i  detta  sammanhang  inget  som  befogar  att  
ersättningskostnaden  skulle  minska  bara  för  att  ett  större  antal  träd  har  tagits  ned,  då  kostnaderna  för  
återställning  fortfarande  är  densamma  enligt  modellen.  
En  aspekt  som  spelar  viss  roll  för  den  verkliga  kostnaden  är  att  plantering  av  många  träd  samtidigt  bör  
innebära  effektiviseringsvinster.  Kostnader  per  träd  för  exempelvis  etablering,  startkostnader  för  
maskiner  och  transport  bör  minska  ju  fler  träd  som  planteras.  Med  hänsyn  till  att  det  handlar  om  en  
standardiserad  modell  som  ska  vara  enkel  att  hantera  är  detta  inte  rimligt  att  bygga  in.  Modellen  har  
som  princip  att  inte  övervärdera  och  i  mycket  speciella  fall  måste  alltid  hänsyn  tas  till  aktuella  
förutsättningar  vid  beslut  om  eventuell  reducering  av  det  totala  skadeståndet.  
  

  

11  
  

8.7   Värdering  av  träd  som  redan  tagits  ned  
Då  de  nedsågade  träden  redan  har  forslats  bort  blir  skadeberäkningen  betydligt  svårare  då  de  delar  som  
ska  granskas  inte  finns  på  platsen.  Det  finns  då  ett  antal  metoder  som  det  går  att  använda  sig  av  för  att  
göra  en  så  god  uppskattning  av  trädens  vitalitet  innan  nedtagningen  som  möjligt.    
•   En  granskning  kan  göras  på  ett  urval  träd  som  står  i  närheten  av  det  nedtagna  trädet  för  att  på  
så  sätt  uppskatta  om  det  nedtagna  trädet  haft  skador  eller  vitalitetsnedsättning.    
•   Det  går  att  använda  flygfotografier  för  att  se  om  det  nedtagna  trädet  haft  synliga  tecken  på  
vitalitetsnedsättning,  exempelvis  genom  tidiga  höstfärger.  Det  går  vid  flygfoton  även  att  
tydligt  se  om  träden  redan  varit  döda  vid  nedtagningen.    
•   Genom  att  granska  stubbarna  går  det  att  se  huruvida  träden  var  angripna  av  röta,  samt  om  
träden  varit  döda  då  barken  i  så  fall  lätt  lossnar  från  stammen/stubben.  
Stamomkretsen  på  1  meters  höjd  räknas  utifrån  skillnaden  mellan  stambas  och  stamdiameter  på  1  
meters  höjd  på  träd  av  liknande  art  som  finns  i  närheten.  Finns  inga  träd  att  tillgå  i  närheten  av  det  
nedtagna  trädet  kan  träd  av  liknande  art  på  annan  plats  användas.  Medelvärdet  bör  användas  för  
beräkning  av  trädets  stamomkrets  på  1  meters  höjd.    

8.8   Justering  av  trädets  ålder  
I  en  del  modeller  för  beräkning  av  trädens  värde  (källor)  finns  trädets  beräknade  ålder  med  som  en  
parameter.  Denna  parameter  är  avsedd  att  spegla  en  naturlig  utveckling  där  ett  träd  som  endast  har  
några  få  år  kvar  får  ett  sänkt  värde,  medan  ett  träd  som  har  lång  tid  kvar  kommer  att  bibehålla  sitt  
värde  eller  till  och  med  får  ett  högre  ekonomiskt  värde.  Problemet  med  dessa  modeller  är  att  det  finns  
för  stora  skillnader  mellan  olika  trädindividers  livslängd  för  att  det  ska  kunna  vara  relevant,  i  extrema  
fall  kan  det  skilja  över  100  år  mellan  olika  individer  av  samma  art.    
Om  medianen  istället  hade  använts  för  en  beräknad  maximiålder  hade  50  %  av  träden  blivit  äldre  än  
denna  fastslagna  median,  vilket  hade  resulterar  i  att  de  ansetts  som  värdelösa.  Om  maxåldern  används  
betyder  det  att  det  äldsta  exemplaret  användas,  vilket  för  exempelvis  tall  kan  vara  upp  mot  700  år  och  
modellen  blir  därmed  i  princip  verkningslös.    
Trädets  ålder  är  således  ett  dåligt  sätt  att  få  in  någon  typ  av  ekonomisk  avskrivning.  Att  följa  sättet  att  
se  på  andra  objekts  värdeminskning,  exempelvis  bilar  eller  andra  föremål,  bara  för  domstolarna  är  
vana  vid  detta  är  inget  hållbart  argument.  Trädens  ålder  har  självklart  en  betydelse,  men  detta  kommer  
istället  att  slå  igenom  i  de  skade-  och  vitalitetsparametrar  som  finns  med  i  modellen.  När  ett  träd  går  
mot  slutet  av  sin  livslängd  bör  det  ha  skador,  eller  i  alla  fall  minskande  vitalitet,  vilket  därmed  sänker  
dess  värde.  Av  denna  anledning  finns  ingen  beräkning  av  trädets  ålder  med  i  modellen.    

8.9   Kulturella,  estetiska  och  biologiska  värden  
Olika  modeller  använder  sig  av  så  kallade  mjuka  värden,  vilket  kan  vara  allt  ifrån  estetik,  arkitektur,  
blomning,  doft  och  bark,  för  att  på  så  sätt  öka  eller  minska  trädens  värde  beroende  på  hur  de  påverkar  
den  kringliggande  miljön.    
Dessa  värden  är  självklart  viktiga  att  ta  i  beaktande  då  en  förvaltning  exempelvis  väljer  vilka  träd  som  
ska  sparas  i  ett  exploateringssammanhang,  men  de  är  däremot  svåra  att  motivera  som  grund  för  
värdeberäkning  i  domstolssammanhang.  De  mjuka  parametrarna  innehåller  av  naturliga  skäl  en  mer  
subjektiv  värdering  som  är  svår  att  precisera  och  resultatet  blir  mycket  beroende  av  den  person  som  
gör  värderingen.    
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De  mjuka  värdena  fungerar  i  praktiken  som  en  kompletterande  bedömning  och  är  inte  del  av  den  
kostnad  som  är  förknippad  med  att  ersätta  trädet.  Detta  huvudargument  gör  att  vi  valt  att  inte  hantera  
mjuka  värden  i  modellen  för  att  minska  svårpreciserade  bedömningar  och  öka  säkerheten  i  modellen.  
Att  modellen  istället  till  stor  del  bygger  på  det  basvärde  som  räknas  ut  genom  formeln  Inköpskostnad  
av  trädet  +  Planteringskostnad  +  Skötselkostnad,  styrker  modellens  trovärdighet  då  trädets  värde  i  
mindre  utsträckning  är  beroende  av  subjektiva  värderingar  som  kan  bero  på  värderingspersonens  egna  
uppfattningar  om  vad  som  är  estetiskt  tilltalande  eller  inte.    
Placeringsparametrar  kan  även  enligt  bland  annat  Brittiska  och  amerikanska  modeller  inte  höja  värdet,  
vilket  ytterligare  stärker  motivet  att  dessa  inte  ska  vara  del  av  värderingsmetoden.    
Det  finns  däremot  en  viktig  poäng  med  att  ha  med  de  estetiska  och  kulturella  värdena  för  att  
domstolarna  använder  dessa  för  att  motivera  att  ett  skadestånd  ska  utbetalas.  Dessa  aspekter  är  inget  
som  används  för  att  höja  värdet  på  trädet,  utan  snarare  för  att  ytterligare  motivera  att  trädet  ska  ersättas  
på  ett  annat  sätt  än  t  ex  produktionsskog,  som  endast  ersätts  med  det  jämförelsevis  låga  virkesvärdet.  
Nedan  utvecklar  vi  kort  beskrivningen  av  de  estetiska  och  kulturella  värdena.    
Det  estetiska  värdet  är  viktigt  för  hur  stort  belopp  som  ska  utdömas,  men  det  är  samtidigt  inget  som  
går  att  sätta  ett  entydigt  pris  på.  I  rättsliga  sammanhang  är  det  snarare  en  fråga  om  av-och-på,  där  
trädet  antingen  har  ett  estetiskt  värde  eller  inte.  Frågan  om  trädet  har,  eller  inte  har,  ett  estetiskt  värde  
är  svår  att  resonera  kring  då  domstolarna  ofta  bedömer  detta  olika,  även  i  samma  mål  fast  i  olika  
instanser  (se  exempelvis  Tingsrättsdomen  T1243-09  i  Göteborgs  tingsrätt  och  Hovrättsdom  T4873-9  i  
Hovrätten  för  västra  Sverige  i  Göteborg,  eller  Uppsala  tingsrätts  dom  T5163-07  och  Stockholms  Svea  
hovrätts  dom  T8226-08).    
Vi  råder  därför  personer  som  bedömer  trädens  ekonomiska  värde  att  dokumentera  de  estetiska  värdena  
trots  att  dessa  inte  ger  någon  värdeökning  i  modellen.  De  estetiska  värdena  används  istället  i  
argumentationen  för  att  ytterligare  styrka  det  värde  som  beräknats.  De  punkter  som  kan  användas  vid  
beskrivningen  av  de  estetiska  värdena  är  bland  annat;;  blommor,  bark,  frukter,  löv,  doft,  kronform,  
optisk  ledning  i  landskapet,  del  av  allé  (Randrup,  2005).  
De  kulturella  värdena  är  något  som  omnämns  i  olika  domslut  och  det  är  således  viktigt  att  notera  dessa  
och  dra  nytta  av  dem  vid  eventuella  förhandlingar  i  rätten.  Kulturella  värden  handlar  t  ex  om  historiska  
träd  i  urban  miljö,  på  kyrkogårdar  och  i  parker,  betydelsefulla  alléer,  träd  planterat  för/av  
symbolbärande  personer.  Principen  här  blir  också  att  dessa  värden  lyfts  fram  för  att  se  till  att  den  
beräknade  ersättningen  verkligen  kommer  att  utbetalas.  
Biologiska  värden  har  också  diskuterats  under  projektet,  men  vi  har  inte  funnit  en  enkel  väg  integrera  
dessa  i  modellen.  Det  är  naturligtvis  lika  klokt  att  för  fram  dessa  värden  i  argumentationen  för  att  
träden  rimligen  bör  ersättas.  Ett  alternativ  som  vi  övervägt  för  att  på  ett  förenklat  sätt  väga  in  värdet  av  
t  ex  död  ved  som  positivt  för  den  biologiska  mångfalden,  är  att  ändra  skalan  i  skade-  och  
vitalitetsbedömningen  från  1-5  istället  för  0-4.  Då  skulle  ett  dött  träd  vara  värt  25  procent  av  trädets  
värde  enligt  modellen.  Då  vi  i  dagsläget  inte  har  tillräckligt  god  grund  för  ekonomisk  argumentation  i  
domstol  avstår  vi  från  att  väga  in  dessa  värden.  
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9   Slutsats  
Modellens  styrka  är  dess  enkelhet,  både  när  det  gäller  direkt  koppling  mot  värdeutvecklingen  i  
plantskolorna  och  genom  dess  lätthet  att  uppdatera  baserat  på  prisutvecklingen  i  plantskolorna.  Valet  
att  inte  ta  med  några  mjuka  värden,  exempelvis  estetiska,  kulturella  eller  biologiska  värden,  kan  tyckas  
märkligt  då  dessa  värden  har  en  stor  betydelse.  Dessa  utnyttjas  istället  i  argumentationen  för  att  
ersättning  enligt  modellen  är  nödvändig.  Att  avstå  från  de  mjuka  värdena  i  modellen  har  däremot  gjort  
att  den  inte  riskerar  att  kritiseras  för  att  tillskriva  träden  ekonomiska  värden  som  inte  är  mätbara.  
Vidare  har  detta  beslut  gjort  att  modellen  är  enkel  att  använda  och  ger  mycket  lika  värden  oberoende  
av  besiktningsman,  vilket  är  två  av  de  viktigaste  egenskaperna  en  värderingsmodell  måste  ha.    
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  2	
  Redovisning	
  KP-‐kalkyl	
  
  
Rapport  från  programmet  KP-kalkyl  visande  uträkningen  för  olika  arbetsmoment,  inklusive  påslag.  
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Kostnad  
Plantering  
Transport  
Borttagning  skadat  träd  
Stubbfräsning/brytning  
Återställning  växtjord  gata  
Återställning  växtjord  park  
Skelettjord  
Plantering  
Stor  lastare/Kranbil  lossning/lyft  
Förankring  (tex  jordankare  mm)  
Uppbindning  
Bevattnings-  och  luftningslösning  
Återställning  markyta  gata  
Återställning  markyta  park  
Summa  Plantering  gata  
Summa  Plantering  skelett  
Summa  Plantering  park  
Etableringsskötsel  
Bevattning  gata  
Bevattning  park  
Uppbyggnadsbeskärning  
Kompletteringsuppbindning  
Summa  Etablering  gata  
Summa  Etablering  skelett  
Summa  Etablering  park  
5  års  Etablering  gata  
5  års  Etablering  skelett  
5  års  Etablering  park  
Totalkostnad  inkl  skötsel  5  år  
Summa  gata  
Summa  skelett  
Summa  park  
Diff  Gata-Park  
Diff  Skelett-Gata  

20-25  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
20-25  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  12-14    
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  11  500    
  11  500    
  7  500    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
  12-14    
  23  500    
  23  500    
  13  500    
  10  000    
  -    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
25-30  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  1  000    

25-30  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
35-40  
  26  500    
  26  500    
  17  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  14  500    
  14  500    
  11  000    

  1  000      
  1  000    

35-40  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
40-45  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

  2  000      
  1  000    

40-45  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    
  2  000      
  1  000    

45-50  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
45-50  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

Kostnad  för  plantering  och  etableringsskötsel  för  olika  trädstorlekar  och  ståndorter  (kr)  

Bilaga	
  3	
  Sammanställning	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
50-60  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

50-60  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
60-70  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

60-70  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
70-80  
  56  500    
  56  500    
  44  500    
  12  000    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  40  500    
  40  500    
  33  500    

  3  000      
  5  000    
  2  000    

70-80  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  6  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
80-90  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

80-90  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
90-100  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

90-100  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    
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  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
100-120  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

100-120  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 39

TN § 39

RS Remiss på Motion. Plantera fler träd i
Visby

TN 2019/3851
TN AU § 35

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om
att anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett
bestämt antal träd i staden.

Miljöpartiet på Gotland har 2019-11-18 i en motion föreslagit att Region Gotland
skall anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att man förbinder sig att plantera
ett visst antal träd i staden fram till och med 2020. En utmaning som innebär att man
håller organisationen UNECE informerad om projektets genomförande under
projekttiden. I motionen anges att syftet är att på ett förhållandevis billigt och ändå
effektivt sätt stävja klimatförändringarna. Teknikförvaltningen delar den uppfattning
som anges i motionen men menar att det förutsätter att det avsätts medel för detta
samt att det kräver mycket planeringsarbete vilket gör det orealistiskt att anta
utmaningen för år 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar den uppfattning och den motivering som anges i motionen
men ser det samtidigt som angeläget att trädplantering sker enligt en genomtänkt och
långsiktig plan samt att det finns medel avsatt för detta så att de nyplanterade träden
har en möjlighet att etablera sig. Kostnaden för ett stadsträd i planterings- och
etableringskostnader är mellan 15 000-25 000 kronor beroende på om det är ett parkeller gatuträd (Källa: Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen,
Rapport nr 2013:13 SLU, Alnarp). Kostnaden för ett nytt träd är cirka 7 500 kronor
beroende på plantskolestorlek. Mindre och billigare plantskolestorlekar innebär dock
högre etableringskostnader. En samlad bedömning är att en genomsnittlig kostnad
för ett nytt stadsträd i Visby är cirka 30 000 kronor/träd. I motionen görs en
jämförelse med Helsingborg stad som antagit utmaningen och fram till år 2020 skall
plantera 8000 nya träd. Helsingborgs stad är ungefär 4,5 ggr så stort som Visby stad.
Om Visby proportionsmässigt skulle plantera lika många träd, cirka 1800 st, så skulle
detta innebära en kostnad på 54 miljoner kronor. Även om Visby skulle sänka antalet
planterade träd till 100 st så skulle det innebära en kostnad på 3 miljoner kronor. Då
motionen skrevs 2019-11-18 var budget för 2020 redan fastställd. Att anta
utmaningen Trees in Cities utan en budget för detta och endast plantera några få träd
inom ordinarie driftbudget bedömer Teknikförvaltningen som orealistiskt och
omotiverat.
Träd i staden är mycket viktiga element av flera olika skäl, i motionen anges t ex
minskade klimatförändringar, renare luft och miljö, ökat välmående större biologisk
mångfald, starkare samhällen, ökade fastighetsvärden. Träd i staden utsätts också för
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 39

stark konkurrens med vår infrastruktur både ovan och under mark. Därför bör
trädplantering i större skala föregås av en noggrann planering så att träden ges
förutsättningar att etablera sig på platsen, bli gamla och kunna leverera de
ekosystemtjänster som efterfrågas. Detta planeringsarbete regleras i en trädvårdsplan.
En trädvårdsplan måste föregås av en trädinventering och Teknikförvaltningen har
under 2019 påbörjat arbetet med en trädinventering och hunnit med ungefär halva
Visby. Hela Visby beräknas bli klart under 2020. Med denna trädinventering som
grund är ambitionen att en politiskt förankrad trädplan/trädpolicy skall kunna antas
under 2021 för att utifrån denna kunna arbeta fram en trädvårdsplan.
Generellt tas alltför många träd bort i förtid av skäl som kunnat undvikas om det
fanns en långsiktig plan och medel för en säkrare etableringar. Att plantera träd utan
att ha råd med etableringen är ett slöseri med medel och resurser som måste
undvikas.
Teknikförvaltningen bedömer att trädplantering i större skala skall genomföras när
en trädinventering har genomförts och en trädvårdsplan har tagits fram.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033: Motionen 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
etc är även ett verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. Men det är kanske
framförallt målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 som motiverar att arbeta
vidare med och prioritera motionens intentioner. I detta målområde står det i Mål 7:
Gotlands klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad och Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i
staden påverkar positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
Barn- och genusperspektiv: Motionen 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 mycket viktigt och grönare städer med fler
träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv: Motionen avser att plantera fler träd i Visby. Ett långsiktigt
arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt Teknikförvaltningens
bedömning omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys: Motionens förslag innebär initialt mycket höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering. Kostnaderna är förvisso i förhållande till
2 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 39

vilken utsträckning utmaningen skulle antas men i proportion med Helsingborgs
stad, som anges som referens i motionen, så skulle kostnaderna bli cirka 54 miljoner.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om att
anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett bestämt
antal träd i staden.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13 SLU
Alnarp
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 175

Motion. Plantera fler träd i Visby

RS 2019/1327

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige.
•

I enlighet med tekniska nämndens beslut föreslås att motionen avslås.

Motionens yrkande är att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in
Cities, vilket innebär ett åtagande om att under år 2020 plantera ett bestämt antal träd
i staden. Vidare beskrivs i motionen de ekonomiska, sociala och miljömässiga
fördelar nyttor som träd i staden ger. Där nämns koldioxidlagring, bättre lokalklimat,
luftrening, ökat välmående, större biologisk mångfald, starkare samhällen, ökade
fastighetsvärden. Men träd i staden utsätts också för stark konkurrens av infrastruktur ovan och under mark. Det finns goda motiv till att arbeta vidare med och
prioritera motionens intentioner om fler träd i stadsmiljö, men plantering av
stadsträd bör ske enligt en noggrann planering, så att träden kommer att kunna
leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas. Eftersom en trädvårdsplan för Visby
ännu inte finns framme, en trädinventering bara är påbörjad och då avsatt budget för
att genomföra motionens förslag under 2020, föreslås att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömningar och motivering
av förslaget till beslut, närmare beskrivna i teknikförvaltningens skrivelse. Motionens
förslag gäller år 2020. När motionen skrevs var budget för 2020 redan fastställd. Det
saknas budget och underliggande planering innevarande år för att genomföra
förslaget. Därför föreslås avslag. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med träd och grönska i städer och andra tätbebyggda miljöer, även
med tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål 2020-2023, varför
att arbetet med planering för och investering i nyplantering av träd i bebyggda
miljöer, trädinventeringar och trädvårdsplaner är väl motiverat.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Tekniska nämnden 2020-02-19, § 39
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19

33 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1328
24 april 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Strategier för ett hållbart och klimatanpassat
bostadsbyggande
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström Miljöpartiet
har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
Bostadsbyggandet och i synnerhet det befintliga bostadsbeståndet utgör
betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen behöver möjliggöra för en
energisnål och klimatsmart livsstil. En utveckling behövs för koldioxidsnåla
byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion i
byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion. Samtidigt är det av
yttersta vikt att se bostäder och byggande sammanhållet med andra funktioner såsom
lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och transporter vilka
påverkar energianvändningen. Men mot bakgrund av att få sektorer i samhället är så
reglerade som byggandet av bostäder, är det en paradox att många bedömare anser
att det föreligger ett behov av ytterligare reglering för att minska byggsektorns miljöoch klimatpåverkan. Snarare bör man hitta andra incitament som på frivilligbasis kan
bidra till ett klimatsmart byggande, t ex ekonomiska incitament.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och
klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
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som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen.
Förvaltningen ser positivt på motionens förslag till samverkan med byggföretagen
och föreslår att utveckla befintlig plattform inom EXiSAM (exploatering i
samverkan) för att via dialog med byggbranschens aktörer skapa aktiviteter som kan
leda till en ökad förståelse och vilja till omställning.
Ärendebeskrivning

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström Miljöpartiet
har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst. I avsnittet Bedömning bemöter regionstyrelseförvaltningen
motionens förslag i sin helhet.
Bedömning

Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen. Bostadsbyggandet och i synnerhet det befintliga
bostadsbeståndet utgör betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen
behöver möjliggöra för en energisnål och klimatsmart livsstil. En utveckling behövs
för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och
energiproduktion i byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
Samtidigt är det av yttersta vikt att se bostäder och byggande sammanhållet med
andra funktioner såsom lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och
transporter vilka påverkar energianvändningen.
Mot bakgrund av att få sektorer i samhället är så reglerade som byggandet av
bostäder, är det en paradox att många bedömare anser att det föreligger ett behov av
ytterligare reglering för att minska byggsektorns miljö- och klimatpåverkan. Det finns
en rad förklaringar till detta, men utrymmet medger bara att fokusera det som är
motionens innehåll; hur Region Gotland kan agera för att öka hållbarheten och
klimatanpassningen av bostadsbyggandet på Gotland.
Frågan kräver en tillbakablick. Redan i Agenda 21/kretsloppsplanen 1998 föreslogs
som ett inriktningsmål att (dåvarande) ”Gotlands kommun skall verka för att
byggnadsmaterialen, utrustningen och omsättningen av energi, vatten och
näringsämnen i kommunens fastigheter är av sådana slag och mängder att de ryms i
hållbara kretslopp”. Fokus var med andra ord det egna fastighetsbeståndet. Många av
effektmålen har sedan i olika program och handlingsplaner återkommit under årens
lopp och mycket har också gjorts när det gäller att minska miljöbelastningen från
Regionens eget fastighetsbestånd, både när det gäller det befintliga och från
tillkommande, nya byggnader.
I likhet med många andra kommuner, gick Region Gotland vidare och sammanställde ett miljöbyggprogram, Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande, antaget
av dåvarande kommunfullmäktige 2003. Det nya var att kraven var avsedda att
tillämpas främst vid exploateringar där kommunen upplåter mark avsedd för
nyproduktion av bostäder. Programmet var obligatoriskt och tanken var att koppla
kraven som villkor till markanvisningen. Programmet innehöll en utarbetad rutin för
hur kraven skulle uppfyllas och vilket ansvar byggföretaget hade för att kunna visa att
så skett.
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Trots goda intentioner, tillämpades inte programmet systematiskt under de tio år det
var giltigt. En delförklaring till detta kan ha varit att det inte fanns någon laglig grund
för sanktioner. Dåvarande byggnadsnämnden kunde inte hindra utfärdandet av
slutbevis på grund av att ett byggföretag gjort avvikelser från planerade åtgärder eller
helt enkelt inte alls följt programmet.
I samband med framtagandet av ett hållbarhetsprogram för den nya stadsdelen
Visborg och de aviserade förändringarna av plan- och bygglagen i syfte att hindra
kommuner att ställa egna, tekniska särkrav på bostadsbyggandet, avvecklades därför
miljöbyggprogrammet. Programmet ersattes med ett mer flexibelt system, där en del
var miljökrav som utgjorde en av bedömningsgrunderna vid markanvisningstävlingar.
Den andra delen var ökade miljöambitioner vid byggande i egen regi (som dock inte
påverkar bostadsbyggandet). En tredje del kan sägas vara ovannämnda
hållbarhetsprogrammet som arbetades fram för stadsdelen Visborg och som sedan
utgjorde visionär grund för den samlade strukturplanen.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och
klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen. Då krävs en stark
konkurrenssituation i markanvisningsskedet, tvingande lagrum eller ett ökat tryck
från slutkunderna, som i slutändan ska hyra eller köpa bostäderna. När det gäller det
kommunala bostadsbolaget GotlandsHem krävs också tydliga ägardirektiv. Det krävs
också att Regionen på olika sätt underlättar förändringen, genom att översikts-,
struktur- och detaljplaner arbetar i samma riktning och inte minst att Region Gotland
föregår med gott exempel och själv bygger hållbart och också visar upp detta, t ex
genom att miljöcertifiera sina objekt.
Nedan bemöts motionens förslag i tur och ordning.

1. Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
Vilka krav som kan ställas faller under det kommunala ansvarsområdet och de
regelverk som styr hur en kommun får agera. När kommunen agerar som myndighet,
vid genomförande av detaljplan tex. vid markanvisningar eller vid försäljning av
detaljplanelagd mark gäller följande. En kommun kan upprätta handlingsplaner
tillsammans med byggföretagen, men dessa kommer inte att vara juridiskt bindande
då de kommer att utgöra tekniska särkrav i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) kap 8 §4a.
Det finns exempel på modeller som kan lösa detta och som innehåller framtagande
av måldokument mellan parterna avseende klimatutsläpp, miljökrav och energikrav.
Måldokumentet kan göras bindande via avtal så länge det ej specificeras hur målen
ska uppnås, något som åligger byggherren att lösa. Denne får ta fram handlingsplan
för att uppnå målen samt tillsammans med kommunen finna en lämplig
rapporteringsform för detta, t ex i form av revision inom ett certifieringssystem. För
att underlätta byggherrens arbete kan kommunen ta fram en mall som förslag på
handlingsplan alternativt andra underlagsdokument, som byggherren kan använda sig
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av för att förenkla sin måluppfyllelse. I dokument-underlagen bör även en
obligatorisk rapportmall finnas för uppfyllande av respektive mål. Men denna modell
riskerar att bli arbetsintensiv och att kräva stora administrativa resurser från både
byggherre och kommun och är därför inte något som förvaltningen förordar.
Vid byggnation i egen regi samt på mark som ej är detaljplanelagd kan kommunen
ange regler och riktlinjer för klimatpåverkande utsläpp mm. För att förenkla
målarbetet kan samma krav ställs på alla ovanstående byggnationssätten. Målen kan
sättas utifrån kommunens åtagande för minskning av klimatutsläpp utifrån
Parisavtalet; styrkortsmål mm.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en handlingsplan av det slag som
motionären avser, inte skulle vara juridiskt bindande och istället riskera att bli ett måloch visionsdokument med liten genomförandepotential. Förvaltningen tror att det är
mer ändamålsenligt att genom dialog med byggföretagen försöka nå enighet och hitta
gemensamma lösningar som kan vara till gagn för hela branschen och samhället.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och
att installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
När det gäller solelproduktion från Region Gotlands egna byggnader har Tekniska
nämnden redan ett uppdrag från regionfullmäktige efter bifallande av motionen
”Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad klimatpåverkan”.
Uppdraget lyder ”att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter inom
nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om
i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del igenomförandet.” (RF §315/2019 ). Uppdraget ska återrapporteras till regionfullmäktige
senast december 2021.
c. där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett
skalbart och robust energisystem som via smart styrteknik förenar användningen av
hushållsel med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.
Vägen till byggandet av ett framtida hållbart och förnybart energisystem för samhället
kommer att ställa krav på förändringar och nytänkande i många delar av samhället.
Detta förslag är intressant, ambitionerna som presenteras är goda och kan i sin helhet
eller till delar komma att bli del i de energilösningar som framgent kommer att
tillämpas vid utvecklingen av de båda nya stadsdelarna. Det är emellertid
problematiskt att ha ambitionen att i detalj styra vilken teknik som olika byggföretag
ska välja för att klara de uppställda klimat- och energimålen, särskilt som det kan
förutsättas att de enskilda byggföretagen också arbetar för att uppfylla såväl egna som
nationella klimatmål. Den kommande och delvis redan pågående teknikrevolutionen
och utvecklingen av energisystemen måste ges möjlighet att växa fram underifrån och
bör, för att bli framgångsrik, inte försöka styras av politiska direktiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det utöver Region Gotlands
lagstadgade energiplan och den av länsstyrelsen fastställda regionala energi- och
klimatstrategin inte är lämpligt med politiska beslut i syfte att styra mot specifika
teknikval när det gäller energitillförsel eller -styrning.

4 (6)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1328

d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar.
Plan- och bygglagen har bestämmelser som reglerar att en kommun i sin
översiktsplan ska redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den
byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. Översiktsplanen ska
även utreda och presentera sätt som innebär att dessa risker minskar eller upphör
helt. Regionstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att revidera gällande översiktsplan
och det pågår för närvarande ett projekt som syftar till att ha ett förslag till ny
översiktsplan färdig för antagande i regionfullmäktige vid årsskiftet 2022/23. Inom
ramen för projektet med översiktsplanen kommer projektet att bland annat utreda
frågor som rör olika klimatscenarier.

2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och
energismart byggande som riktar sig till alla större byggföretag på ön,
där inspirerande föregångsexempel presenteras och diskuteras ur ett
gotländskt perspektiv.
Region Gotland arbetar med mark- och exploateringsärenden inom flera olika
förvaltningar. Med samhällets och medborgarnas bästa för ögonen har Regionen
inrättat och driver en regiongemensam struktur för Exploatering i Samverkan
(EXiSAM). Det dagliga arbetet samordnas av Exploateringsgruppen (EXG) vars
medlemmar representerar verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. EXG har också rollen som
mottagare av tankar och idéer kring exploatering från externa aktörer. Gruppen för
fortlöpande dialoger med byggföretag och hjälper vid behov aktörer med relevant
information inom området och tar frågorna vidare in i organisationen. Dialog kring
klimat- och energismart byggande finns redan idag inom samtliga
exploateringsprojekt. EXG har inom gruppen såväl kunskap som resurser för att
stötta aktörer i frågor kring ämnet och det är lämpligt att EXG ges ett förtydligande i
sin uppdragsbeskrivning kring denna roll.
Det bör också nämnas att Länsstyrelsen bedriver ett projekt som ska identifiera och
synliggöra behov inom fysisk planering och hur man kan arbeta för att integrera ett
robust och förnyelsebart energisystem. Under våren 2020 har projektet genomfört en
seminarieserie om fyra tillfällen i Visby med hjälp av metoden Uthållig kommun och
erfarna processledare i syfte att öka kunskapen om hur energi och klimat kan
integreras i fysisk planering.

3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en
finansieringstjänst eller tar hjälp av Energikontoret Mälardalen för att
söka lämpliga medel.
Det finns stora klimat- och miljöutmaningar som måste hanteras inför
genomförandet av den förestående energiomställning och omställningen kommer
också att kräva omfattande investeringar. Region Gotland behöver därför ta tillvara
de stödinsatser som erbjuds från nationella myndigheter och i EU:s fonder och
program för att Gotland ska kunna ställa om. Det är även viktigt att Region Gotland
stärker utbytet och samarbetet med Energikontoret i Mälardalen och andra aktörer
inom energiomställning. Det görs med fördel inom ramen för de initiativ som är
under uppbyggnad i form av Projektkontoret och Energicentrum Gotland.
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Genom Projektkontoret och Energicentrum Gotland stärks kapaciteten hos Region
Gotland att bevaka och tillvarata nationella finansiella verktyg och utlysningar i EU
för flera områden inklusive för bostadsbyggande och omställning av
energibostadsbeståndet. Projektkontorets inriktning syftar till att underlätta för
Region Gotlands egna verksamheter att söka extern finansiering. Energicentrum
Gotland främjar framväxten av lokal elproduktion, energieffektivisering och ökad
tillgång av bioenergi.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Region Gotland tjänar på att fokusera sitt
arbete med energiomställningen, som även omfattar bostadsbyggande och befintligt
bostadsbestånd, inom befintliga strukturer, i förvaltning och bolag, och genom
Projektkontoret och Energicentrum. Att etablera en ytterligare funktion eller
kunskapscentrum som vänder sig exklusivt till bostadsbyggande kan förvisso ha
kommunikativa fördelar i några avseenden. Men ett genomförande riskerar att
medföra ökad administration och behov av tillkommande personella och andra
resurser, vilket kan dra befintliga resurser från andra viktiga aktiviteter.

Beslutsunderlag

Motion: Strategier för att hållbart och miljöanpassat bostadsbyggande på Gotland
2019-11-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande på
Gotland
Utbyggnaden av Visborgsstaden och förnyelsen av Östercentrum är exempel på nära förestående byggprojekt
som kräver engagemang, kompetens och en insikt om vidden av de klimatkrav som forskningen och Sveriges
regering, i och med undertecknandet av Paris-avtalet, lagt på regioner och kommuner. I sin allra mest
koncentrerade form kan dessa krav sammanfattas i att: ”Vi fram till år 2040 måste åstadkomma en årlig
minskning av regionens koldioxidutsläpp med 16%”. 1
För detta krävs ett brett, långsiktigt engagemang inte minst inom byggande och samhällsplanering. Samtidigt
sker en mycket snabb teknik- och systemutveckling inom energisektorn, vilket skapar helt nya förutsättningar
att bemästra utmaningarna. Här gäller det för Region Gotland att hänga med i utvecklingen och även ta vara
på de stödinsatser som erbjuds från staten och EU.
För att leva upp till de klimat- och hållbarhetskrav Region Gotland står inför föreslår därför
Miljöpartiet de Gröna på Gotland följande tre sammanhållna åtgärder:
1.

Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och att
installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
c.

där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart
och robust energisystem2 som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel
med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.

d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar3.
2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och energismart byggande som
riktar sig till alla större byggföretag på ön, där inspirerande föregångsexempel presenteras och
diskuteras ur ett gotländskt perspektiv.
3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en finansieringstjänst eller tar
hjälp av Energikontoret Mälardalen4 för att söka lämpliga medel.

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Isabel Enström (MP)

Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland, Uppsala universitet, 27 nov 2018
Exempelvis https://ferroamp.com/
3 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/gotland/annual-avg-temp
4 https://energikontor.se/
1
2

1

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 176

Motion. Strategier för ett hållbart och
klimatanpassat bostadsbyggande

RS 2019/1328

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström (MP) har i en
motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen. Bostadsbyggandet
och i synnerhet det befintliga bostadsbeståndet utgör betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen behöver möjliggöra för en energisnål och klimatsmart
livsstil. En utveckling behövs för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser
samt effektivisering och energiproduktion i byggnader, såväl för befintliga byggnader
som vid nyproduktion. Samtidigt är det av yttersta vikt att se bostäder och byggande
sammanhållet med andra funktioner såsom lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och transporter vilka påverkar energianvändningen. Men mot
bakgrund av att få sektorer i samhället är så reglerade som byggandet av bostäder, är
det en paradox att många bedömare anser att det föreligger ett behov av ytterligare
reglering för att minska byggsektorns miljö- och klimatpåverkan. Snarare bör man
hitta andra incitament som på frivilligbasis kan bidra till ett klimatsmart byggande,
t ex ekonomiska incitament.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen.
Förvaltningen ser positivt på motionens förslag till samverkan med byggföretagen
och föreslår att utveckla befintlig plattform inom EXiSAM (exploatering i
samverkan) för att via dialog med byggbranschens aktörer skapa aktiviteter som kan
leda till en ökad förståelse och vilja till omställning.
forts
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Sammantaget bedömer förvaltningen att Region Gotland tjänar på att fokusera sitt
arbete med energiomställningen, som även omfattar bostadsbyggande och befintligt
bostadsbestånd, inom befintliga strukturer, i förvaltning och bolag, och genom
Projektkontoret och Energicentrum. Att etablera en ytterligare funktion eller
kunskapscentrum som vänder sig exklusivt till bostadsbyggande kan förvisso ha
kommunikativa fördelar i några avseenden. Men ett genomförande riskerar att
medföra ökad administration och behov av tillkommande personella och andra
resurser, vilket kan dra befintliga resurser från andra viktiga aktiviteter.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/308
29 april 2020

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. De yrkar att all förskolepersonal genomgår en årlig
utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
År 2017 togs beslut av förvaltningschef inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och grundskolan ska genomgå HLRutbildning. Utbildningen ska genomföras med cirka tre års intervall, som innebär att
år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem och åk F-6 och år 3 åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utifrån utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag bedömde barn-och
utbildningsnämnden att ett intervall om cirka tre år är tillräckligt och att arbetet kring
HLR ska fortskrida enligt beslut, varför motionen bör avslås.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att göra en annan bedömning än barnoch utbildningsnämnden. Dessutom finns det behov av att frigöra ekonomiska
resurser som idag inte finns om man skulle vilja höja ambitionsnivån i enlighet med
motionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Beslutsunderlag

RS 2020/308. Motion Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal.
BUN 2020/162 Protokollsutdrag BUN §47
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
HLR-utbildning för medarbetare inom förskolan och grundskolan 2020-03-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
1 (1)

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

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-14

BUN § 47

BUN § 47

Motion. Hjärt- och lungräddning för
förskolepersonal Lars Engelbrektsson (SD)
och Lennart Modig Kihlberg (SD)

BUN 2020/162
BUN AU §40

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR fortskrider enligt
befintligt beslut.

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar att all förskolepersonal
genomgår en årlig utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen föreslår att arbetet kring HLR fortskrider
enligt det beslut som togs 2017 och som innebär att förskolans personal genomgår
HLR-utbildning var tredje år. Förskolans medarbetare har genomgått HLRutbildning år 2017 och ska enligt plan utbildas igen i år (2020).
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR
fortskrider enligt befintligt beslut.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Hilda Frick (SD) yrkar bifall till motionen
Ordförande ställer proposition på sitt och Hilda Fricks förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Hilda Frick (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal. Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig
Kihlberg (SD)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
HLR-utbildning för medarbetare nom förskolan och grundskolan.
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/162
25 mars 2020

Lena Gustavsson
Chef för förskola

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal Lars
Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD)
Förslag till beslut


Att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR fortskrider enligt
befintligt beslut.

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar att all förskolepersonal
genomgår en årlig utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att arbetet kring HLR fortskrider enligt
det beslut som togs 2017 kring genomförande av HLR-utbildning. Planen bifogas
detta ärende. Förskolans medarbetare har genomgått HLR-utbildning år 2017 och
ska enligt plan i år (2020) återigen genomgå HLR-utbildning då vi har ett intervall på
3 år.
Beslutsunderlag

Motion 2020/162 Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal Lars
Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD)
 HLR utbildning för medarbetare inom förskolan och grundskolan


Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/162

2 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

25 mars 2020

HLR-utbildning för medarbetare inom förskola och
grundskola
Beslut togs 2017 av förvaltningschef inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och
grundskolan ska genomgår HLR-utbildning. Utbildningen ska genomföras med
cirka tre års intervall, som innebär att år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem
och åk F-6 och år tre åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för
nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utbildningssatsningen startade 2017 för alla medarbetare inom förskolan
Gotland, ca 500 personer.
Upphandlad utbildare är Brand- och sjukvårdsakademin på Gotland.
Upplägg för HLR-utbildningen:
Föreläsning ” barnolycksfall & barnsjukdomar”

Föreläsningen vänder sig till personal som jobbar med barn i sin dagliga
verksamhet. En teoretisk genomgång kring att ge handlingsplan och hur man
skall agera när barn är med om en olycka eller blir sjuk. Genomgång i hur man
bör agera, och när det behövs ringas ambulans eller ej, för vidare vård. Hjälp
till egenvård, hjärtlungräddning samt luftvägstopp på barn.
Tidsåtgång: 2 timmar.
Instruktörer: Sjuksköterskor med erfarenhet kring barn, samt barn-hlr
Praktisk utbildning av ”Hjärtstopp samt Luftvägstopp på barn”

En praktisk genomgång där all personal får gå igenom hjärt-lungräddning på
barn samt luftvägstopp. Ett tillfälle för att öva på sin arbetsplats och ställs
frågor kring ovan föreläsning. Gemensamt öva på sin arbetsplats.
Tidsåtgång: 1,5 timmar.
Instruktör: Sjuksköterska med erfarenhet kring barn, samt barn-hlr

Barbro Engström
UAFs kontaktperson för HLR-utbildningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bun@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 177

Motion. Hjärt- och lungräddning för
förskolepersonal

RS 2020/308

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

År 2017 togs beslut av förvaltningschef inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och grundskolan ska genomgå HLRutbildning. Utbildningen ska genomföras med cirka tre års intervall, som innebär att
år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem och åk F-6 och år 3 åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utifrån utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag bedömde barn-och
utbildningsnämnden att ett intervall om cirka tre år är tillräckligt och att arbetet kring
HLR ska fortskrida enligt beslut, varför motionen bör avslås.
Regionsstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att göra en annan bedömning än barnoch utbildningsnämnden. Dessutom finns det behov av att frigöra ekonomiska
resurser som idag inte finns om man skulle vilja höja ambitionsnivån i enlighet med
motionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-11
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-12, § 47
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1192
19 maj 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrad vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att
uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.

Bakgrund

I motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
• Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner
inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från
den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för
könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap
från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bedömning

Transpersoner är en grupp med ökad risk för ohälsa och som riskerar att utsättas för
diskriminering och brister i bemötande, i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningens delar därför hälso- och sjukvårdsnämndens
bedömning att motionen bör bifallas på så sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever
hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 In 2019-10-21.
HSN §50 RS Remiss - Motion. Förbättrad vård för transpersoner 2.0 In 2020-04-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
1 (1)

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

Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Regionfullmäktige

2016-10-24 behandlade Regionfullmäktige en motion från Feministiskt initiativ om förbättrad vård
för transpersoner. Motionen avslogs till största del. Sedan dess har en omfattande statlig utredning
genomförts, och denna utredning pekar bland annat ut några av de punkter som lyftes i motionen.
För det första handlar det om bemötande inom vården i allmänhet. I utredningen står att läsa: ”I
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 anger mer än var fjärde att man blivit dåligt
bemött inom sjukvården på grund av sin transerfarenhet. […] Ungefär en tredjedel uppgav att sjukvårdspersonalen har velat hjälpa till men att de saknade nödvändig kunskap om transfrågor. Nästan
lika många rapporterade att de behövde utbilda sjukvårdspersonalen om sin transerfarenhet för att
kunna få rätt hjälp.”1 Region Gotland har ambitioner för HBTQ-frågor inom hälso- och sjukvården
på Gotland, och uppföljningar kring detta arbete görs årligen, vilket var ett av svaren på motionen
från Feministiskt initiativ. Men HBTQ är inte en homogen grupp när det gäller vård. För utöver den
vård som alla människor har behov av, behöver många transpersoner också transspecifik vård - psykiatrisk och somatisk. Det handlar framför allt om könsidentitetsutredningar och könsbekräftande
vård som hormonbehandlingar samt kirurgiska behandlingar.
För det andra handlar det om hur processerna ser ut för att som transperson få komma till könsidentitetsutredning, som är det första steget innan könsbekräftande vård kan bli aktuellt. Könsidentitesutredningar genomförs på fastlandet, dit gotländska patienter remitteras. I den statliga utredningen framkommer det att processen för att som transperson få träffa en specialist ofta är lång och
innebär stora svårigheter, framför allt för att den måste gå genom vårdcentral och psykiatri där kunskapen om trans ofta är låg. Det finns berättelser om möten med läkare som inte ens känner till
transbegreppet och inte vill remittera vidare patienter.2 Med anledning av detta har Socialstyrelsen
uttryckt att det är önskvärt att personer med könsdysfori ”får möjligheten att själva kontakta den
specialiserade vården, eftersom remisskrav kan leda till att de avstår från kontakt trots att de behöver vård.”3
Vi yrkar därför på
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården
ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori
fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen
genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
1

20/10 - 2019

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (2017) Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92) sid 306f
2
Ibid. Sid 309ff
3
Socialstyrelsen (2015f) God vård av vuxna med könsdysfori: nationellt kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 50

HSN § 50

RS Remiss - Motion. Förbättrad vård för
transpersoner 2.0

HSN 2019/550
HSN-AU § 56

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så
sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
följande:
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av
transpersoner inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård
för könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och
kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården ska främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Under 2019 genomfördes bland annat en utbildning kring HBTQ för AT-läkare
utifrån särskilt önskemål från studierektor. Under perioden 2016-2019 har flertal
insatser genomförts och en stor del av dem har varit utbildningsinsatser i olika
former. Föreläsningar, till exempel med tema normer, mångfald och jämställdhet. I
samband med den statliga överenskommelsen – Kvinnohälsa, genomfördes en riktad
utbildningssatsning 2018 för att stärka kompetensen på vårdcentralerna, MVC och
BVC om bland annat jämlik vård, HBTQ och kvinnors hälsa. Möjligheten att utbilda
sig har stärkts av att det även funnits webbutbildning att tillgå. Därutöver är en
översyn genomförd av aktuella rutiner inom området och Socialstyrelsens broschyr
”Till dig med könsdysfori” beställdes till berörda verksamheter. Broschyren
kompletterades med lokala rutiner och information om utredning och behandling av
personer med könsdysfori inom Region Gotland. Socialstyrelsen har nyligen gett ut
informationsbroschyren ”Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete”.
Den kommer att utgöra ett bra utbildningsstöd till personal som möter dessa
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 50

patienter. Plastkort med information om HBTQ har tagits fram och spridits till
regionens medarbetare.
År 2017 tilldelades ungdomsmottagningen Regnbågsbaggen, ett pris som delas ut till
en verksamhet eller organisation som ser det som självklart att inkludera normkritik
och HBTQ-frågor.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och
publiceras på 1177.se”
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
För närvarande pågår utredning hos Socialstyrelsen angående högspecialiserad vård
för könsdysfori. Under 2020 kommer beslut att fattas kring hur och vid vilka enheter
vården ska bedrivas. Hälso- och sjukvården på Gotland inväntar beslutet och
kommer att anpassa sina verksamheter efter det.
Motionärerna hänvisar till Socialstyrelsen som skriver att personer med könsdysfori
själva bör ha möjlighet att kontakta den specialiserade vården och att remisskrav kan
göra att kontakt uteblir. På Gotland är det möjligt att själv skriva en egenremiss till
samtliga specialiteter på Visby lasarett förutom barn.
Bedömning

Motionärerna poängterar i sina yrkanden att Region Gotland bör utreda hur
kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården ser ut på Gotland
samt hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori fungerar på
Gotland. Hälso- och sjukvården anser att det är av stor vikt att ta emot synpunkter
från patienter och att utveckla hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen föreslår därför att en brukardialog genomförs med
målgruppen transpersoner med fokus på bemötande och processen kring
könsdysfori.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 50

Bakgrund HSN-AU § 56
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 föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så
sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 178

Motion. Förbättrad vård för transpersoner

RS 2019/1192

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att
genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och
sjukvården.

I motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
-

-

Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner
inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap
från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för
könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och
kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
Förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.

Transpersoner är en grupp med ökad risk för ohälsa och som riskerar att utsättas för
diskriminering och brister i bemötande, i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningens delar därför hälso- och sjukvårdsnämndens
bedömning att motionen bör bifallas på så sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever
hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-10-21
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 50
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1193
19 maj 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Gynekologisk vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Bakgrund

I motion Gynekologisk vård för transpersoner yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
- Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör i sitt yttrande bedömningen att de har kunskap
om tillgängligheten till gynekologisk vård för transpersoner och att brukardialog
kring enbart dessa frågor är för avgränsat. I remissvar till motionen Förbättrad vård
för transpersoner 2.0, ärende RS2019/1192, bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden
att motionen bör bifallas på så sätt att de får i uppdrag att genom brukardialog
inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att motionen bör
anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion Gynekologisk vård för transpersoner In 2019-10-21.
HSN §51 RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för transpersoner In 2020-04-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion:
Till:

Gynekologisk vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Alla transpersoner väljer inte att genomföra underlivskirurgi, vilket innebär att det finns andra än
kvinnor - exempelvis transmän och ickebinära personer - som har en vagina och därmed är i behov
gynekologisk vård. Det kan handla om allt från cellprovtagning, till undersökningar och behov av
preventivmedel. Det är den gynekologiska mottagningen respektve mödravårdscentralen som tillhandahåller gynekologisk vård, och tyvärr är dessa generellt är dåligt rustade för att möta personer
som inte är kvinnor.
I en omfattande statlig utredning från 20171 framkommer att många transmän drar sig från att gå till
gynekologen för att slippa bli bemötta med okunskap och transfobi. Ytterligare ett stort problem
som framkommer i utredningen är att kallelser för cellprovtagning är baserade på könskodade personnummer, vilket innebär att transmän som har en vagina inte kallas till cellprovtagning. Utredningen visar också att det finns stora brister i förlossningsvården för gravida transmän. Problemen
handlar framför allt om journalsystem som är baserade på könskodade personnummer.
Det finns ingen undersökning gjord kring situationen för transpersoner inom gynekologisk vård på
Gotland. Det som finns är personliga berättelser både om stor rädsla för att söka vård inom denna
mycket kvinnligt kodade institution, och om svårigheter att över huvud taget få boka en tid på grund
av att det saknas kunskaper inom vården om att det ens existerar personer som inte är kvinnor som
behöver gynekologisk vård.
Vi yrkar därför på

- Att Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård ser ut för
andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
20/10 - 2019
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 51

HSN § 51

RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för
transpersoner

HSN 2019/551
HSN-AU § 57

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
att Region Gotland ska utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod. Förslag om förbättringar ska tas fram utifrån
denna utredning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska
främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om transpersoners
situation och bemötandefrågor genom exempelvis utbildning och
kompetensutveckling för sina medarbetare. Exempel på genomförda utbildningar år
2016-2019 är inom pronomen, workshops om HBTQ samt att plastkort med
information om HBTQ har tagits fram och spridits till regionens medarbetare.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och
publiceras på 1177.se”
Socialstyrelsen har nyligen gett ut informationsbroschyren ”Till dig som möter
personer med könsdysfori i ditt arbete”. Den kommer att utgöra ett bra
utbildningsstöd till personal som möter dessa patienter.
Tillgängligheten till gynekologisk vård är god på Gotland. Ungdomsmottagningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 51

finns för de upp till och med 23 år och STI-mottagningen för de över 23 år.
Därutöver finns gynekologisk mottagning och mödravårdscentralen (MVC) på Visby
lasarett.
Region Gotland ingår i regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). Utskick
av kallelse till cellprovtagning sköts av RCC. När kallelser skickas till patienter för
cellprovtagning görs det till personer med kvinnliga personnummer, eftersom det är
så datorsystemen och journalsystem är uppbyggda idag.
När det gäller cellprovtagning eller andra gynekologiska undersökningar för personer
utan kvinnligt personnummer görs det kontinuerligt på Visby lasarett. Det kan till
exempel vara en person som inte har genomgått könsbekräftande kirurgi av genitalia
och därmed har livmodertappen kvar. Då hälso- och sjukvården inte har några
särskilda register för att kunna kalla dessa patienter till cellprovtagning separat krävs
ett initiativ till tidsbokning av patienten själv. Detsamma gäller mammografi. Både
hälso- och sjukvården och berörda patienter behöver ta ett gemensamt ansvar.
Hälso- och sjukvården måste informera i patientmöten för att uppmana till
cellprovtagning och annan gynekologisk undersökning vid behov. Patienten själv
måste aktivt kontakta vården.
Omvänt kallas personer som bytt juridiskt kön och får ett kvinnligt personnummer
till gynekologisk cellprovtagning trots att de inte har någon livmoder.
RCC har utifrån det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention tagit
fram regionala tillämpningar. Under 2020 kommer uppdatering att ske och denna
fråga kommer att beaktas.
Aktuell och uppdaterad information ska även finnas på hemsidan 1177 Vårdguiden.
Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till hälso- och
sjukvården. Aktuell information ska även finnas tillgänglig i hälso- och sjukvårdens
väntrum.
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
Bedömning

Tillgängligheten till gynekologisk vård på Gotland är god varför en särskild utredning
enligt motionärernas yrkande inte är aktuell. Däremot behöver alla verksamheter
ständigt arbeta för ett gott bemötande mot alla patienter och anpassa efter varje
individ, så kallad personcentrerad vård. Motionärerna yrkar på inhämtning av
information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog.
Bedömningen är att förvaltningen har kunskap om tillgängligheten till gynekologisk
vård till transpersoner så att brukardialog kring enbart dessa frågor anses vara för
avgränsad. Däremot bedömer förvaltningen att det finns ett behov av brukardialog
kring transpersoners situation i vidare mening vilket föreslås i en annan motion från
2 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 51

samma motionärer: Förbättrad vård för transpersoner 2.0 (HSN 2019/550).
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 § 57
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 föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Gynekologisk vård för transpersoner
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/551
27 februari 2020

Cathrine Malmqvist, sjukvårdchef
Åsa Hedqvist, verksamhetschef gyn/obstetrik
Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatri
Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.

Sammanfattning

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
att Region Gotland ska utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod. Förslag om förbättringar ska tas fram utifrån
denna utredning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska
främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om transpersoners
situation och bemötandefrågor genom exempelvis utbildning och
kompetensutveckling för sina medarbetare. Exempel på genomförda utbildningar år
2016-2019 är inom pronomen, workshops om HBTQ samt att plastkort med
information om HBTQ har tagits fram och spridits till regionens medarbetare.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
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hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och publiceras på
1177.se”
Socialstyrelsen har nyligen gett ut informationsbroschyren ”Till dig som möter
personer med könsdysfori i ditt arbete”. Den kommer att utgöra ett bra
utbildningsstöd till personal som möter dessa patienter.
Tillgängligheten till gynekologisk vård är god på Gotland. Ungdomsmottagningen
finns för de upp till och med 23 år och STI-mottagningen för de över 23 år.
Därutöver finns gynekologisk mottagning och mödravårdscentralen (MVC) på Visby
lasarett.
Region Gotland ingår i regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). Utskick
av kallelse till cellprovtagning sköts av RCC. När kallelser skickas till patienter för
cellprovtagning görs det till personer med kvinnliga personnummer, eftersom det är
så datorsystemen och journalsystem är uppbyggda idag.
När det gäller cellprovtagning eller andra gynekologiska undersökningar för personer
utan kvinnligt personnummer görs det kontinuerligt på Visby lasarett. Det kan till
exempel vara en person som inte har genomgått könsbekräftande kirurgi av genitalia
och därmed har livmodertappen kvar. Då hälso- och sjukvården inte har några
särskilda register för att kunna kalla dessa patienter till cellprovtagning separat krävs
ett initiativ till tidsbokning av patienten själv. Detsamma gäller mammografi. Både
hälso- och sjukvården och berörda patienter behöver ta ett gemensamt ansvar.
Hälso- och sjukvården måste informera i patientmöten för att uppmana till
cellprovtagning och annan gynekologisk undersökning vid behov. Patienten själv
måste aktivt kontakta vården.
Omvänt kallas personer som bytt juridiskt kön och får ett kvinnligt personnummer
till gynekologisk cellprovtagning trots att de inte har någon livmoder.
RCC har utifrån det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention tagit
fram regionala tillämpningar. Under 2020 kommer uppdatering att ske och denna
fråga kommer att beaktas.
Aktuell och uppdaterad information ska även finnas på hemsidan 1177 Vårdguiden.
Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till hälso- och
sjukvården. Aktuell information ska även finnas tillgänglig i hälso- och sjukvårdens
väntrum.
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
Bedömning

Tillgängligheten till gynekologisk vård på Gotland är god varför en särskild utredning
enligt motionärernas yrkande inte är aktuell. Däremot behöver alla verksamheter
ständigt arbeta för ett gott bemötande mot alla patienter och anpassa efter varje
individ, så kallad personcentrerad vård. Motionärerna yrkar på inhämtning av
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/551

information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog.
Bedömningen är att förvaltningen har kunskap om tillgängligheten till gynekologisk
vård till transpersoner så att brukardialog kring enbart dessa frågor anses vara för
avgränsad. Däremot bedömer förvaltningen att det finns ett behov av brukardialog
kring transpersoners situation i vidare mening vilket föreslås i en annan motion från
samma motionärer: Förbättrad vård för transpersoner 2.0 (HSN 2019/550).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Gynekologisk vård för transpersoner
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 179

Motion. Gynekologisk vård för transpersoner

RS 2019/1193

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

I motion Gynekologisk vård för transpersoner yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
-

-

Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod.
Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör i sitt yttrande bedömningen att de har kunskap
om tillgängligheten till gynekologisk vård för transpersoner och att brukardialog
kring enbart dessa frågor är för avgränsat. I remissvar till motionen Förbättrad vård
för transpersoner 2.0, ärende RS 2019/1192, bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden
att motionen bör bifallas på så sätt att de får i uppdrag att genom brukardialog
inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att motionen bör anses
besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-10-21
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 51
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1329
19 maj 2020

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Motion. Förrehabiliterande insatser
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls på så sätt att Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en del av.
Utredningens resultat redovisas för Regionstyrelsen senast juni 2021.

Sammanfattning

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett
samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Motionen har remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder ger uttryck för att det föreligger ett behov att klargöra
ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer mellan regionens egna
verksamheter i samspel med andra aktörer.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls på så sätt att Regionstyrelsen
får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att
åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser
utgör en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra
ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för
arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete
med externa aktörer.
Bakgrund

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Motionärerna beskriver förändringarna som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan genomgår. De ser att det i ljuset av dessa förändringar behöver
tydliggöras vad som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i
förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder har kommit in med ett svar.
Regionstyrelseförvaltningen har inför behandling av motionen i respektive nämnd
sammankallat tjänstepersoner från berörda förvaltningar tillsammans med
samordnaren för samordningsförbundet FINSAM Gotland. Detta i syfte att bereda
motionen utifrån en gemensam bakgrundsbild samt utifrån en gemensam tolkning av
relevanta begrepp.
Ärendebeskrivning

Förrehabilterande insatser
Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan handlar det om
att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att ingå i en social
grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i regelbundna
friskvårdsaktiviteter. Förrehabiliterande insatser kan ses som ett första steg mot
rehabilitering.
Det kan finnas behov av olika insatser för att stödja individer som under kortare eller
längre tid står långt ifrån arbetsmarknaden. I regel krävs en samordning och
samarbete mellan olika aktörer för att kunna ge individen ett ändamålsenligt och
effektivt stöd. Utifrån det är det relevant att se på ansvarsfördelningen kring
arbetsmarknadspolitiska stödinsatser samt på hur olika aktörer samverkar.
Kommunernas ansvar för arbetsmarknadspolitik
I skriften Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken från 2017 redogör Sveriges
Kommuner och Regioner för aktuell lagstiftning och samverkansformer kring
arbetsmarknadspolitiken. Där anges:
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”Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål
arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och
anslår medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till
att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten.”
Och vidare ”Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är
begränsat, men kommunerna tar de facto ett mycket stort ansvar för politikområdets
utformning och insatser på lokal nivå. (…) En viktig anledning till att kommunerna
tar aktiv del i det arbetsmarknadspolitiska arbetet är att arbetslöshet är kostsam för
kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker skatteintäkterna samtidigt som
kostnaderna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ökar. Om
kommunerna inte vidtar aktiva åtgärder kan det leda till att de tvingas göra
besparingar i kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Många
kommuner har dessutom sett att de statliga utbildnings- och
sysselsättningsåtgärderna inte når alla arbetssökande och inte ger tillräcklig effekt.
Kommunerna har därför byggt upp egna arbetsmarknadsverksamheter där
arbetssökande – ofta med svag ställning på arbetsmarknaden – kan få erforderligt
stöd”.
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter finns en bestämmelse (6 kap.
2§) som ger kommuner möjlighet att vidta vissa åtgärder på det
arbetsmarknadspolitiska området. Bestämmelsen lyder:
6 kap. 2 § Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana
överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.
Det regionala ansvaret
Region Gotland har ett regionalt utvecklingsansvar (lag 2010:630). Med ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet följer ansvar att utarbeta och samordna genomförandet
av en regional utvecklingsstrategi (RUS). En välfungerande arbetsmarknad är central
för en positiv regional utveckling.
Det regionala utvecklingsansvaret är förenat med ett ansvar att utföra uppgifter inom
ramen för EU:s strukturfondsprogram. RUS:en utgör ett viktigt underlag för både
programsättning kopplade till programmen, men därefter också vid bedömning av
projektansökningar från aktörer som vill driva EU-projekt inom regionen. Vad gäller
arbetsmarknadspolitiken är den Europeiska socialfonden (ESF) den viktigaste
strukturfonden.
Utifrån det regionala utvecklingsansvaret har Region Gotland även uppdraget att
organisera samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
Uppdraget innebär att regionen har etablerat en kompetensplattform för samverkan
med relevanta aktörer med målsättningen att genom ökad kunskap och samordning
matcha utbud med efterfrågan på arbetskraft. Det är Regionstyrelsen som enligt
reglemente ansvarar för de uppgifter som följer av lagen om regionalt
utvecklingsansvar.
Andra nämnders ansvar och ställningstaganden till motionen
I underlaget inför socialnämndens ställningstagande anges att nämnden enligt
socialtjänstlagen 3 kap. 2§ i sin verksamhet ska främja den enskildes rätt till arbete,
bostad och utbildning. I vid mening menas att nämnden i samarbete med övriga
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parter ska samverka i fråga om till exempel arbetsmarknadsåtgärder. För
Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Undantaget är det som anges
i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LLS §9 p10, daglig
verksamhet. Kopplingen mellan försörjningsstödet, arbetsmarknaden,
arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilda från
Försäkringskassan lyfts särskilt fram. Nämnden tillstyrker motionen så tillvide att de
föreslår att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anger i sitt underlag att regionen enligt hälso- och
sjukvårdslagen 8 kap. §7 ska erbjuda rehabilitering. Detta gäller rehabilitering efter
sjukdom, det vill säga medicinsk rehabilitering, och innefattar inte att stötta individer
till arbete. Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete. Hälso- och sjukvårdsnämnden är för övrigt engagerad i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska frågor genom att vara en part i samordningsförbundet
FINSAM Gotland (se nedan). Nämnden kan se relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning. Utredningen föreslås även beakta statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt reglemente utifrån tilldelade
resurser ansvar för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. I sitt
underlag pekar nämnden på att inget särskilt ansvar är tydliggjort eller plan framtagen
för förrehabiliterande arbete. Det påpekas att det finns ett samordningsförbund (se
nedan) som är bildat särskilt för att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella
samordningen. Frågan ställs om nämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta
på sig ansvar eller tillskapande av plan. Det anges att det är oklart vem som ansvarar
för motionens målgrupp och för de eventuella åtaganden som är riktade till
målgruppen. Det framförs att det därför behövs en utredning som klargör Region
Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag
samt inom finansiell samordning.
Om ambitionerna för det förrehabiliterande arbetet ska gå utanför den finansiella
samordningen så bör regionfullmäktige vara den instans som initierar till ett sådant
arbete menar man. Det anges att det inom nämndens verksamhetsområde finns en
arbetsmarknads- och integrationsenhet som i så fall skulle kunna vara utförare av ett
sådant uppdrag om enheten ges redskap och resurser att hantera den förmodade
målgruppen.
Finansiell samordning
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning, i dagligt tal FINSAM, trädde i kraft den
1 januari 2004. Lagen som är frivillig gör det möjligt för kommun och region,
Försäkringskassa samt Arbetsförmedling att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov kan de
fyra parterna utforma samarbetet och bedriva samverkan genom att tillsammans bilda
ett samordningsförbund.
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Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Det görs både på individoch på strukturövergripande nivå.
Individnivån innebär att samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs av
de samverkande parterna. Insatserna ska ge stöd till målgrupper med en komplex
situation, där ingen av de samverkande parterna ensamt kan erbjuda det stöd som
behövs för att individen ska kunna hitta egen försörjning.
Strukturövergripande nivå innebär att samordningsförbunden stödjer aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.
Målgruppen för FINSAM är individer i yrkesverksam ålder som är i behov av
samordnade insatser för att bryta utanförskap och nå egen försörjning. Det kan
handla om olika former av fysiska eller psykiska besvär, arbetsmarknadsmässiga eller
sociala problem. FINSAM ska även minska risken för att individer hamnar i en
gråzon mellan samverkansparterna och förhindra rundgång mellan dessa aktörer.
På Gotland har ett samordningsförbund bildats, FINSAM Gotland. Enligt lagen (7 §)
definieras uppgifterna för samordningsförbundet att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Samordningsförbundet FINSAM Gotland är en egen juridisk person där
medlemsparterna är Region Gotland som landstingskommun och primärkommun
samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Gotland. Finansieringen sker
genom statlig tilldelning vilket ska mötas med samma belopp från Region Gotland.
Region Gotland har i och med inrättandet av samordningsförbundet tagit initiativ till
vem som ansvarar för mål, riktlinjer och fördelning av medel gällande finansiell
samordning enligt lagen. Regionfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare till
samordningsförbundets styrelse. Någon formaliserad regionintern samordning eller
planering kring arbetet inom förbundet finns inte. FINSAM är en mindre del av
välfärds- och rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt.

Bedömning

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett
samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

5 (7)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1329

Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Det finns inga egna planer upprättade i regionen gällande ambitionsnivå eller
angreppssätt kring förrehabiliterande insatser för individer på väg till egen
försörjning. Ingen verksamhet anges ha ett uttalat ansvar utöver det som är
formulerat inom ramen för FINSAM. Det finns ingen annan sammanhållande
struktur för att planera och bedöma behovet av olika typer av
arbetsmarknadspolitiska, bland annat förrehabiliterande, insatser på övergripande
nivå. Ingen har därmed uppdraget att analysera vad förändringarna som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomgår innebär för regionen i sin
helhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed Hälso- och sjukvårdsnämndens,
Socialnämndens och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inställning att det
föreligger ett behov att klargöra ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer
mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att
Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom
regionen för att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där
förrehabiliterande insatser utgör en del av. Utredningen ska innehålla en
nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i
förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga
samverkansstrukturer för samarbete med externa aktörer.
Ekonomi
Socialnämnden har ansvaret för försörjningsstödet vilket är starkt kopplat till
arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilde
från Försäkringskassan. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som
saknar ett arbete eller sysselsättning vilket påverkar direkt hälso- och sjukvården och
indirekt uppväxtvillkor för barn. Regionen har således ett starkt ekonomiskt
incitament att aktivt ta ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt som
deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuellt. En välgenomförd
utredning förväntas kunna leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna.
Finansiering för själva utredningen saknas i grunden men behöver genom
omprioriteringar rymmas inom ram.
Barnkonsekvenser
En viktig friskfaktor för att barn ska växa upp under trygga förhållanden är att
föräldrar är ekonomiskt tryggade. Frågan om arbetsmarknadspolitiskt arbete har
således starka kopplingar till grundförutsättningarna att barn ska kunna växa upp
under trygga förhållanden. Föreslagen utredning bedöms kunna leda till ett
effektivare och mer ändamålsenligt agerande i arbetsmarknadsrelaterade frågor och i
längden vara gynnsamt för barnens uppväxtvillkor på Gotland.
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Beslutsunderlag

19118 Motion Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell
samordning
200416 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden §41 remissvar
200401 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – Yttrande över motion
200416 Hälso- och sjukvårdsnämnden §48 remissvar
200310 Hälso- och sjukvårdsnämnden – Yttrande över motion
200416 Socialnämnden §69 remissvar
200320 Socialförvaltningen – Yttrande över motion

Regionstyrelseförvaltningen

Skickas till
Meit Fohlin
Hanna Westerén
Regionstyrelsen
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2019-11-18

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
I en fungerande välfärdsstat ska alla som kan arbeta, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det
kräver emellertid att samhället också erbjuder möjligheter för den som tillfälligt eller under längre
tid står vid sidan av, möjligheter att komma i arbete igen. Inte minst gäller det här ifråga om så
kallade förrehabiliterande insatser - insatser vars ekonomiska effektivitet gång efter annan belagts
- och som också förstärkts genom kraftsamlingar i till exempel finansiella samordningsförbund.
På Gotland finns en stolt historia av samverkan och finansiell samordning för att säkra många
gotlänningars entré respektive återgång till arbetsmarknaden.
Idag befinner sig så väl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan i förändring, vilket också
förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för högre arbetskraftsdeltagande.
Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens
ansvar i förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Därför yrkar vi:
- att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och
tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.

Hanna Westerén
Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

GVN § 41

GVN § 41

Motion. Förrehabiliterade insatser

GVN 2020/34
GVN au § 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med utbildningsoch arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att
den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finns inget särskilt
ansvar tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför
om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat
att ta på sig ansvar eller tillskapande av plan. När det gäller den finansiella
samordningen så finns det ett samordningsförbund som särskilt är bildat för att
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, och som är en viktig
part att inhämta synpunkter ifrån när det gäller just den delen av frågeställningen.
Slutligen så är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och
därför kan frågan, och eventuella åtaganden, behövas utredas grundligen utifrån ett
tydligt ställningstagande från regionfullmäktige.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: utredare Fredrik Johansson
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Motion ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/34
1 april 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. Förtydligat ansvar ifråga om
förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
Förslag till beslut



Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att
den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finns inget särskilt
ansvar tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför
om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat
att ta på sig ansvar eller tillskapande av plan. När det gäller den finansiella
samordningen så finns det ett samordningsförbund som särskilt är bildat för att
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, och som är en viktig
part att inhämta synpunkter ifrån när det gäller just den delen av frågeställningen.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp och för de
eventuella åtaganden som är riktade till målgruppen. Det behöver därför, utifrån ett
tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén och Meit Fohlin (S)
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått
motionen utifrån att nämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå1. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands ansvar och plan för så
1

Region Gotland. Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, RF § 244 2017-12-18
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kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella
samordningen stärks även fortsättningsvis”.
I motionens beskrivs att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är i en
förändring, vilket också förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i
projekt för högre arbetskraftsdeltagande. Region Gotland bör i ljuset av det här,
tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i förrehabiliterande
insatser (se definition nedan), så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Gällande gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete och den finansiella samordningen:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå enligt reglementet - ingen vidare uppdragsdefinition finns.
Inom nämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan
framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger kommunen ett
stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin
allmänna kompetens. I detta fall kan ingen enskild nämnd bestämma vilka åtgärder
som regionen ska åta sig. Det är en fråga för Region Gotland
(regionfullmäktige/regionstyrelsen) att ta ställning till, förslagsvis utifrån en större
utredning.
När det gäller kommunernas åtagande gällande insatser inom den finansiella
samordningen, och som ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser, finns detta reglerat i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning”2. Enligt lag finns
alltså inget tvång för en kommun att bedriva samordning. Vidare står att ”Finansiell
samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst en
region och minst en kommun deltar”3.
Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt
bildat samordningsförbund, FinsamGotland4. Enligt lagen5 har
samordningsförbundet till uppgift att (vilket även är styrelsen för FinsamGotlands
uppgifter):
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatserna för de individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade
ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
4 FinsamGotlands verksamhet finansieras i lika delar från staten och Region Gotland (regionstyrelsen 50 procent och 25 procent
på vardera av socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden)
5 7 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2
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Region Gotland har i o m inrättandet av samordningsförbundet tagit initiativ till vem
som ansvarar för mål, riktlinjer och fördelning av medel gällande finansiell
samordning enligt lagen. Utifrån motionens frågeställning så är
samordningsförbundet en intressent i sammanhanget som inte bör glömmas bort och
som kan ha vissa mandat att kunna agera.
Samverkansmodellen/insatsen Jobbsam 2.06 (som finansieras av FinsamGotland)
riktar sig till personer mellan 16-64 år som har behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering och samordnade insatser från minst två av Finsams parter, vilket
mycket väl kan vara den förmodade målgruppen enligt motionen. Det försiggår
diskussioner inom Finsam kring Jobbsams framtid vilket i sammanhanget kan vara
bra att invänta utgången av.
Om planen för förrehabiliterande arbete ska gå utanför den finansiella samordningen
(lagen) så bör regionfullmäktige/regionstyrelsen vara den instans som initierar till ett
sådant arbete.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområde finns en
Arbetsmarknads- och integrationsenhet som skulle kunna vara en utförare av ett
uppdrag i enlighet med motionens intention, om enheten ges redskap och resurser att
hantera den förmodade målgruppen. Nämnden bör däremot inte vara initiativtagare
till detta då det krävs ett tydligt uppdrag, ett tydligt utpekande av ansvar/mandat, och
resurser för att kunna utföra uppdraget.
Definition - Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan
handlar det om att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att
ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i
regelbundna friskvårdsaktiviteter. Målgrupper för förrehabilitering är oftast personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden. Regeringen skriver: ”Målgruppen för
den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så
sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser”7.
Bedömning

Motionärerna efterfrågar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
När det gäller den finansiella samordningen så finns det ett samordningsförbund,
FinsamGotland, som särskilt är bildat för att besluta om mål och riktlinjer för den
finansiella samordningen, och som är en viktig part att inhämta synpunkter ifrån när
det gäller just den delen av frågeställningen. För ärendet är det även viktigt att
invänta utgången av Jobbsam 2.0.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp. Det handlar
om ett tydliggörande kring vem som har ansvaret (om regionen anser att det är
regionens uppdrag). Det handlar om vilken verksamhet, eller vilka verksamheter,
Jobbsam 2.0 bygger på ett utpräglat teamarbete med ett utförarteam (finanseras av Finsam) och en ärendegrupp (finansieras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
7 Regeringen. Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2003/02/ds-20032/
(hämtad 2020-03-11)
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som i så fall ska utföra detta uppdrag och vilka resurser som ska ges för detta
uppdrag. Det handlar även om en gränsdragning mellan: statliga åtaganden och
ansvar och landstingskommunala åtaganden och ansvar. Det behöver därför, utifrån
ett tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats. För sammanhanget är följande
perspektiv relevant:
Barn/elevperspektiv
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Inte det föreliggande nämndbeslutet - men beroende på vad regionfullmäktige
beslutar om skulle deras beslut kunna beröra målgrupper inom nämndens
verksamhet.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Motion till regionfullmäktige ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser
och finansiell samordning” från Hanna Westerén, Meit Fohlin (S)
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 48

HSN § 48

RS Remiss - Motion. Förrehabiliterande
insatser

HSN 2020/107
HSN-AU § 54

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin
(S) till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande insatser ses över och tydliggörs, så
att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis”.
Motionen yrkar ”att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis”.
Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete.
Yrkandet täcker ett behov och en frågeställning som går utanför hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag med önskan om ett tydliggörande kring hur Region
Gotland som helhet förhåller sig till arbetsmarknadspolitiska frågor. Frågan faller
idag till stor del inom både gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och
Socialnämndens uppdrag, liksom det uppdrag som ryms inom Finsam där även
Hälso- och sjukvårdsnämnden är representerad. Båda dessa uppdrag korrelerar och
kompletterar varandra och möter målgruppen av människor som är i behov av stöd
av förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser.
Arbetsmarknadsområdet är komplext och även om huvudansvaret för Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska insatser inte till särskilt stor del berör hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamheter kan nämnden ändå, ur ett Region
Gotlandövergripande perspektiv, se att det finns relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Sakområdet påverkas till stor del av samhällskonjunktur, politisk viljeriktning och
organiseras ofta utifrån externa projektmedel. Ett medskick är därför att en utredning
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 48

ska ge förslag på en så stabil organisering som möjligt av de förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska insatser för att vara resurseffektiv och hållbar över lång tid.
Utredningen förslås även att ta i beaktande statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer. Det sistnämnda har i sin tur bäring på hur
och i vilken omfattning Region Gotland samverkar inom Finsam som till viss del är
sammanbundet med hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
En utredning kring Region Gotlands hållning i sakområdet bedöms ha indirekt
inverkan på regionala kostnader inom försörjningsstöd och har inverkan på
medarbetare som idag arbetar inom verksamheter som remitterar eller arbetar nära
människor i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska verksamheter. En
utredning bör också ta hänsyn till genusperspektiv gällande de målgrupper som
insatserna är till för och som eventuellt Region Gotlands ska ta ansvar för. Enligt
Folkhälsomyndigheten kommuniceras även att arbete och sysselsättning har stor
betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet och frågan
bedöms därmed ha betydelse ur ett samhällsperspektiv.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
att tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag är även att hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige initierar en utredning av Region
Gotlands hållning i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera
nämnder berörs.
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) lämnar ett önskemål om att nämnden framöver får information om
Finsams verksamhet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 54
Kerstin Lindgren, resursområdeschef hab/rehab/vårdadministration, deltar via Skype
och informerar om framtagandet av remissvaret, vilket i stor utsträckning skett
tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
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 föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
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Beslutsunderlag

Motion. Förrehabiliterande insatser
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Skickas till
Stefaan De Maecker, Regional utveckling
Regionstyrelsen
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HSN 2020/107
10 mars 2020

Therese Kullåker, Biträdande HR- chef
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion. Förtydligat ansvar ifråga om
förrehabiliterande insatser och finansiell samordning.
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin
(S) till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande insatser ses över och tydliggörs, så
att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis”.
I motionens beskrivs att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är i förändring,
vilket också förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för
högre arbetskraftsdeltagande. Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad
som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i förrehabiliterande insatser1, så
att individen värnas, spelreglerna tydliggörs, kompetensförsörjningen stärks och
högre finansiell samordning åstadkoms.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger kommunen ett
utrymme att själv bestämma vilken verksamhet de vill bedriva kopplat till
arbetsmarknadspolitiska och förrehabiliterande insatser. Inom Region Gotland har
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvaret för och fullgör regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå enligt reglementet för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns en
arbetsmarknads- och integrationsenhet. Det reglemente som styr hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag, hälso- och sjukvårdslagen, benämner i HSL 8 kap 7 §
”rehabilitering”. Den gäller rehabilitering efter sjukdom, det vill säga medicinsk
rehabilitering, och innefattar inte att stötta individer till arbete.

1 Definition: Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan handlar det om att bryta negativa mönster,
kanske genom att ha tider att passa, att ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i regelbundna
friskvårdsaktiviteter. Förrehabiliterande insatser kan ses som ett första steg mot rehabilitering.
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Kommuners åtagande gällande insatser inom finansiell samordning, Finsam, ska avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och finns reglerat i
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning
enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region för att uppnå en effektiv
resursanvändning”2. Enligt lag finns därmed inget tvång för en kommun att bedriva
samordning.
Gällande hälso- och sjukvårdsnämndens koppling till arbetsmarknadspolitiska och
förrehabiliterande insatser och den finansiella samordningen:
Hälso- och sjukvårdsnämnden är engagerad i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska frågor genom att vara en part i samordningsförbundet
Finsam Gotland som medfinansiär. I dagsläget finansieras Finsam Gotlands
verksamhet i lika delar från staten och Region Gotland (regionstyrelsen 50 procent
och 25 procent av vardera socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Inom
Finsam Gotland drivs samverkansmodellen/insatsen JobbSam3 som riktar sig till
personer mellan 16-64 år med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och
samordnade insatser från minst två av Finsams parter. Socialförvaltningen, IFO,
Individ- och familjeomsorgen, och Hab/Rehab inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finansierar till 40% vardera en tjänst i den så kallade
ärendegruppen inom JobbSam. Från hälso- och sjukvårdsförvaltningen remitteras
deltagare till JobbSam från ”Reko”, rehabiliteringskoordinator, från psykiatrin samt
från Hab/Rehab. Förutom JobbSam anordnar Finsam inspirationsdagar med
kompetensutvecklingsinsatser samt MI-utbildningar, motiverande samtal, som
förvaltningens medarbetare kan ta del av.
Bedömning

Motionen yrkar ”att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis”.
Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete.
Yrkandet täcker ett behov och en frågeställning som går utanför hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag med önskan om ett tydliggörande kring hur Region
Gotland som helhet förhåller sig till arbetsmarknadspolitiska frågor. Frågan faller
idag till stor del inom både gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och
Socialnämndens uppdrag, liksom det uppdrag som ryms inom Finsam där även
Hälso- och sjukvårdsnämnden är representerad. Båda dessa uppdrag korrelerar och
kompletterar varandra och möter målgruppen av människor som är i behov av stöd
av förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser.
Arbetsmarknadsområdet är komplext och även om huvudansvaret för Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska insatser inte till särskilt stor del berör hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamheter kan nämnden ändå, ur ett Region
Gotlandövergripande perspektiv, se att det finns relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Sakområdet påverkas till stor del av samhällskonjunktur, politisk viljeriktning och
1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Jobbsam 2.0 bygger på ett utpräglat teamarbete med ett utförarteam (finanseras av Finsam) och en ärendegrupp (finansieras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
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organiseras ofta utifrån externa projektmedel. Ett medskick är därför att en utredning
ska ge förslag på en så stabil organisering som möjligt av de förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska insatser för att vara resurseffektiv och hållbar över lång tid.
Utredningen förslås även att ta i beaktande statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer. Det sistnämnda har i sin tur bäring på hur
och i vilken omfattning Region Gotland samverkar inom Finsam som till viss del är
sammanbundet med hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
En utredning kring Region Gotlands hållning i sakområdet bedöms ha indirekt
inverkan på regionala kostnader inom försörjningsstöd och har inverkan på
medarbetare som idag arbetar inom verksamheter som remitterar eller arbetar nära
människor i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska verksamheter. En
utredning bör också ta hänsyn till genusperspektiv gällande de målgrupper som
insatserna är till för och som eventuellt Region Gotlands ska ta ansvar för. Enligt
Folkhälsomyndigheten kommuniceras även att arbete och sysselsättning har stor
betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet och frågan
bedöms därmed ha betydelse ur ett samhällsperspektiv.
Förvaltningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta att tillstyrka
motionen. Förvaltningens förslag är även att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
att regionfullmäktige initierar en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.
Beslutsunderlag

Motion. Förrehabiliterande insatser
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Stefaan De Maecker, Regional utveckling
Regionstyrelsen
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 69

SON § 69

RS Remiss. Motion. Förrehabiliterande
insatser

SON 2020/67
SON/AU § 49

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionens yrkande
genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande
och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till Socialnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Utbildning och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger utrymme för
kommuner att själva bestämma vilka och vem som skall utföra
arbetsmarknadsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening
menas att socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet.
Det är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och därför
kan frågan behövas utredas grundligt utifrån ett tydligt ställningstagande från
regionfullmäktige.
Bedömning

Motionen yrkar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande
insatser skall ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen stärkts även
fortsättningsvis.
För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Det framkommer även i
samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfrågan är otydlig.
Barnperspektiv
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

Protokollsutdrag
SON § 69

En viktig friskfaktor för att barn skall växa upp under trygga förhållanden, både ur
ekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv, är att föräldrar har sysselsättning och
är ekonomiskt tryggade.
I framtagandet av detta remissvar har barn och unga inte varit delaktiga.
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige initierar
en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige, Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och
finansiell samordning, 2019-11-18, Hanna Westerén och Meit Fohlin.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Skickas till
Stefaan de Maecker, Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2020/67
20 mars 2020

Christina Godarve

Socialnämnden

RS Remiss. Motion. Förrehabiliterande insatser
Förslag till beslut

•Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionens yrkande genom
att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till Socialnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Utbildning och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger utrymme för
kommuner att själva bestämma vilka och vem som skall utföra
arbetsmarknadsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening
menas att socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet.
Det är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och därför
kan frågan behövas utredas grundligt utifrån ett tydligt ställningstagande från
regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i skriften ”Kommunerna och
arbetsmarknadspolitiken” från 2017 skrivit följande:
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Socialförvaltningen
Region Gotland
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SON 2020/67

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål
arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och
anslår medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till
att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten. På lokal
nivå är det arbetsförmedlingskontoren som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och
de medel som anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Staten har alltså huvudansvaret för
arbetsmarknadspolitiken och den statliga Arbetsförmedlingen ansvarar för
platsförmedling, arbetsförberedande insatser i form av vägledning, utbildning och
yrkesinriktad rehabilitering samt sysselsättningsskapande åtgärder.
Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att kompletterande aktörer är en del av
myndighetens tjänsteutbud. Det övergripande målet för den svenska
arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De
arbetsmarknadspolitiska målen är nationella, men utan medverkan från näringsliv och
offentlig sektor på lokal och regional nivå är de omöjliga att uppnå.
Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men många
kommuner tar ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på
lokal nivå.
Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin verksamhet främja den
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening menas att
socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet. Socialnämnden har tidigare överenskommit med
Utbildning och vuxenutbildningsnämnden att lämna bl a sommarjobb för unga och
integrationsarbetet till Utbildning och arbetslivsförvaltningen.
Socialnämnden har ansvar för försörjningsstödet. Försörjningsstödet är starkt
kopplat till arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den
enskilde från Försäkringskassan. De förändringar som genomförts på
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under senare tiden får konsekvenser för
den enskilde och ökat behov av försörjningsstöd.
Kommuners åtagande gällande insatser inom finansiell samordning, Finsam, ska avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och finns reglerat i
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning
enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region för att uppnå en effektiv
resursanvändning”1. Enligt lag finns därmed inget tvång för en kommun att bedriva
samordning. Socialnämnden är en av parterna i Finsam och kan genom Finsams
styrelse påverka de insatser som skall bedrivas i Finsams regi genom utformande av
verksamhetsplan.
Definition - Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan
handlar det om att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att
ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i
regelbundna friskvårdsaktiviteter. Målgrupper för förrehabilitering är oftast personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden. Regeringen skriver: ”Målgruppen för
den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så

1

1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/67

sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser”2.
Bedömning

Motionen yrkar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande
insatser skall ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen stärkts även
fortsättningsvis.
För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Det framkommer även i
samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfrågan är otydlig.
Barnperspektiv
En viktig friskfaktor för att barn skall växa upp under trygga förhållanden, både ur ekonomiskt
perspektiv och socialt perspektiv, är att föräldrar har sysselsättning och är ekonomiskt tryggade.
I framtagandet av detta remissvar har barn och unga inte varit delaktiga.
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige initierar
en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.

Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige, Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och
finansiell samordning, 2019-11-18, Hanna Westerén och Meit Fohlin.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Stefaan de Maecker, Regionstyrelseförvaltningen
Regionsstyrelsen

2 Regeringen. Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2003/02/ds-20032/
(hämtad 2020-03-11)
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 180

Motion. Förrehabiliterande insatser

RS 2019/1329

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik
där förrehabiliterande insatser utgör en del. Utredningens resultat redovisas för
regionstyrelsen senast juni 2021.

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder ger uttryck för att det föreligger ett behov att klargöra
ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen
får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör
en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete med
externa aktörer.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 180 forts
RS 2019/1329

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Regionen har tillsammans
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att samarbete inom ramen för
FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens yrkande bemötas med att
FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta om mål och riktlinjer för
den finansiella samordningen inte kräver några vidare tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och rehabiliteringsområdet både
finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande insatser utgör också endast en
del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer som behöver stöd för att hitta
egen försörjning. Det finns inga egna planer upprättade i regionen gällande
ambitionsnivå eller angreppssätt kring förrehabiliterande insatser för individer på väg
till egen försörjning. Ingen verksamhet anges ha ett uttalat ansvar utöver det som är
formulerat inom ramen för FINSAM. Det finns ingen annan sammanhållande
struktur för att planera och bedöma behovet av olika typer av arbetsmarknadspolitiska, bland annat förrehabiliterande, insatser på övergripande nivå. Ingen har
därmed uppdraget att analysera vad förändringarna som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan genomgår innebär för regionen i sin helhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed hälso- och sjukvårdsnämndens, socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inställning att det
föreligger ett behov att klargöra ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer
mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att åstadkomma
en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en del
av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning,
ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete med externa
aktörer.

forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 180 forts
RS 2019/1329

Ekonomi
Socialnämnden har ansvaret för försörjningsstödet vilket är starkt kopplat till
arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilde
från Försäkringskassan. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som
saknar ett arbete eller sysselsättning vilket påverkar direkt hälso- och sjukvården och
indirekt uppväxtvillkor för barn. Regionen har således ett starkt ekonomiskt incitament att aktivt ta ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt som deltagande i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuellt. En väl genomförd utredning
förväntas kunna leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna. Finansiering för
själva utredningen saknas i grunden men behöver genom omprioriteringar rymmas
inom ram.
Barnkonsekvenser
En viktig friskfaktor för att barn ska växa upp under trygga förhållanden är att
föräldrar är ekonomiskt tryggade. Frågan om arbetsmarknadspolitiskt arbete har
således starka kopplingar till grundförutsättningarna att barn ska kunna växa upp
under trygga förhållanden. Föreslagen utredning bedöms kunna leda till ett
effektivare och mer ändamålsenligt agerande i arbetsmarknadsrelaterade frågor och i
längden vara gynnsamt för barnens uppväxtvillkor på Gotland.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-16, § 41
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 48
Socialnämnden 2020-04-16, § 69
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/102
14 april 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag.
Regionen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i frågor kring mottagande, etablering
och integration. Förslaget ger uttryck för någon typ av ytterligare ambitionshöjning i
integrationsfrågan. Det är diffust formulerat avseende vad det konkret skulle
innebära och inbegriper samhällsfunktioner som ligger utanför Region Gotlands
mandat.
Mot bakgrund av detta föreslås förslaget anses som besvarat
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag och även ett
utökat samarbete med Migrationsverket.. Denna skrivelse avser det ena av två
likalydande förslag (det andra RS 2020/113 inkom 2020-01-14).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin
asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och
Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur
civilsamhället, bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden
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och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den
länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma
aktiviteter i ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till
finansieringen av Röda Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över
18 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/113, 2020-01-14
Medborgarförslag RS 2020/102, 2020-01-10
Utlänningslagen 2005:716

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2020-01-10 21:16

Ärendenummer
#18661

Sida
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Inskickat av: Marita Agneta Elisabeth Berg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
GOTLAND PILOTKOMMUN FÖR KOMMUNALT ANSVARSTAGANDE FÖR ASYLANSÖKANDE MED AVSLAG
Beskrivning och motivering
På Gotland finns ett antal ensamkommande och barnfamiljer, som funnits här sedan den stora flyktingströmmen anlände 2015-16 och
som ännu inte fått asyl eller fått ett eller flera avslag. Deras tillvaro är f n mycket otrygg. Många frivilliga liksom humanitära
organisationer, som Röda Korset, Rädda barnen och kyrkorna men även studieförbunden, har engagerat sig i att stödja de asylsökande.
Särskilda stödföreningar/EBO-föreningar ordnade provisoriska bostäder till dem som ville stanna kvar på ön, när
flyktingförläggningarna stängdes våren 2016. Värdefulla vänskapsband har knutits, och svenskundervisning och praktik har ordnats i
många fall. Flera av de asylsökande har fått fasta jobb, medan de fortfarande hade arbetstillstånd (AT-UND).
Vi önskar nu att Region Gotland skulle ta ett radikalt grepp för att ge den här gruppen en tryggare framtid och minska den oro de
själva och deras svenska vänner känner inför ett eventuellt återvändande till länder med omfattande väpnade konflikter och social
diskriminering. Regionen skulle kunna bli en pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för den här gruppen för de berörda
asylsökandenas skull men också för att regionen behöver tillföra befolkningen fler människor i arbetsför ålder. Under en
övergångsperiod kan ett samarbete mellan regionen och Migrationsverket (MIV) äga rum, organisatoriskt och ekonomiskt. Även MIV
skulle kunna hamna på plus genom att slippa dyra förvarsplatser och jättedyra flygtransporter. T o m polisen skulle avlastas från att
ingripa, när desperata människor försöker undgå att utvisas.
Samarbete med civilsamhället i form av t ex stödföreningarna (Tillsammans på norr, Tillsammans för ensamkommande,
Dörrknackarna, EBO Ekängen, och EBO Storsudret) och andra humanitära organisationer (som Röda Korset, Rädda barnen, kyrkorna
och studieförbunden) skulle även i fortsättningen kunna underlätta integrationen.
Kontakt med stödföreningarna kan undertecknad, Agneta Berg, gärna ställa upp med.
Agneta Berg, ordf EBO Ekängen, 0707-92 24 96
Frans Brozén, Fårö, engagerad i stödföreningen Tillsammans på norr, 070-681 56 64

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
Marita Agneta Elisabeth Berg
Adress
STÅNGA SUTARVE 833

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
agneta@berg.cc
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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 182

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun
för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag

RS 2020/102

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag
och även ett utökat samarbete med Migrationsverket. Denna skrivelse avser det ena
av två likalydande förslag (det andra RS 2020/113 inkom 2020-01-14).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur civilsamhället,
bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma aktiviteter i
ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till finansieringen av Röda
Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över 18 år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/113
14 april 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag
Förslag till beslut

• Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag.
Regionen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i frågor kring mottagande, etablering
och integration. Förslaget ger uttryck för någon typ av ytterligare ambitionshöjning i
integrationsfrågan. Det är diffust formulerat avseende vad det konkret skulle
innebära och inbegriper samhällsfunktioner som ligger utanför Region Gotlands
mandat.
Mot bakgrund av detta föreslås förslaget anses som besvarat.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag och även ett
utökat samarbete med Migrationsverket.. Denna skrivelse avser det ena av två
likalydande förslag (det andra RS 2020/102 inkom 2020-01-10).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin
asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och
Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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RS 2020/113

civilsamhället, bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden
och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den
länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma
aktiviteter i ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till
finansieringen av Röda Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över
18 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/102, 2020-01-14
Medborgarförslag RS 2020/113, 2020-01-10
Utlänningslagen 2005:716

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2020-01-14 16:37

Ärendenummer
#18727

Sida
1(1)

Inskickat av: Frans Olof Einar Brozén

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Pilotområde för kommunalt(regionalt) ansvarstagande för asylsökande
Beskrivning och motivering
se bilaga
Agneta Berg Stånga Sutarve 833 623 60Stånga tel 0707922496 är också lämnare av medborgarförslaget enligt bilaga
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag-Agneta.docx (13 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
Frans Olof Einar Brozén
Adress
FÅRÖ SVENS 1908

Postnummer och ort
624 66 Fårö

E-postadress
frans@brozen.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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 183

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun
för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag

RS 2020/113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag
och även ett utökat samarbete med Migrationsverket. Denna skrivelse avser det ena
av två likalydande förslag (det andra RS 2020/102 inkom 2020-01-10).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur civilsamhället,
bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma aktiviteter i
ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till finansieringen av Röda
Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över 18 år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/683
10 juni 2020

Johanna Mörnefält

Regionstyrelsen

Dataskyddsombudets årsrapport till Regionstyrelsen 2019 –
uppdrag till nämnderna
Förslag till beslut

•

Samtliga nämnder ges i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnderna har ändamålsenliga rutiner för
att följa EU:s dataskyddsförordning och annan dataskyddslagstiftning.
Åtgärderna ska redovisas i nästföljande ordinarie rapport.

Sammanfattning

Anvisning: En sammanfattning av ärendet ska alltid skrivas. Denna text används i
protokollet och kan vara drygt en A4-sida låEU:s dataskyddsförordning (EU)
2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation,
nedan kallad dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Dataskyddsförordningen , som gäller inom hela EU, är till för att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en levande
person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på
personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller
personuppgiftsbiträde.
Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter.
Den som bestämmer vad som får göras med och på vilket sätt personuppgifter ska
hanteras eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer
ändamålen och medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är
personuppgiftsbiträde.
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Inom en kommun innebär det att varje nämnd som kan anses vara en självständig
förvaltningsmyndighet även anses vara personuppgiftsansvarig.
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden,
Miljö- och byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden samt Regionstyrelsen.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde.
De som behandlar personuppgifter, det vill säga samtliga nämnder, måste se till att
behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Ett nytt krav i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen är kravet på
att myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud.
En av ombudets uppgifter är att övervaka att dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning följs av personuppgiftsansvarig. Som ett led i den här
uppgiften har ombudet skrivit rapporten Dataskyddsombudets årsrapport till
Regionstyrelsen – 2019, ärendenummer RS 2010/683.
Rapporten föredrogs som ett informationsärende vid Regionstyrelsens sammanträde
den 28 maj 2020, RS § 41.
Vid sammanträdet beslutade Regionstyrelsen att godkänna rapporten. Då det av
rapporten framgår vissa brister i efterlevnaden av förordningen och annan
dataskyddslagstiftning beslutade Regionstyrelsen även att ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret beslutsförslag med anledning av de
brister som påvisas i rapporten

Ärendebeskrivning

Regelverk som påverkar ärendet:
- EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation
- Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
- Brottsdatalagen (2018:1177)
- Brottsdataförordningen (2018:1202)
Riktlinjer som påverkar ärendet:
- Riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS
2018/1333 den 10 december 2018.
Bedömning

Samtliga nämnder får i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnden har ändamålsenliga rutiner för att följa
den nya dataskyddsförordningen. Åtgärderna ska redovisas i nästföljande ordinarie
rapport.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/683

Beslutsunderlag

Dataskyddsombudets årsrapport till Regionstyrelsen – 2019, RS 2020/683.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för Patientnämnden, Valnämnden och
Överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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RAPPORT

Dataskyddsombudets
årsrapport till
Regionstyrelsen 2019
Fastställd av dataskyddsombudet
Framtagen av dataskyddsombudet
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Ärendenr RS 2020/683
Version [1.0]
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Inledning
Enligt EU:s dataskyddsförordning1 har personuppgiftsansvariga en skyldighet att se till att
lagstiftningen efterlevs. EU:s dataskyddsförordning kallas även GDPR som är
förkortningen av General Data Protection Regulation som förordnigne heter på engelska.
Personansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till.2 Det vill säga den som bestämmer vad som får
göras och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras. Inom en kommun innebär det att
varje nämnd som kan anses vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara
personuppgiftsansvarig.3
I Region Gotland har gjorts bedömningen att följande 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljöoch byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden samt Regionstyrelsen4.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning.5
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
personuppgiftsansvarig (nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.6 Dataskyddsombudet ska bland annat skriftligen rapportera om sina
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs.
Regionstyrelsen minst en gång per kalenderår.7

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den här rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som
personuppgiftsansvarig behöver känna till. I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets
iakttagelser. För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och
operativt hänvisas till respektive nämnd.

EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation
Artikel 4.7 EU:s dataskyddsförordning
3 Se s. 71 och 72 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
4 Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
5 Artikel 4.8 EU:s dataskyddsförordning
6 Artikel 39 EU:s dataskyddsförordning
7 De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
Dokument bygger på dataskyddsförordningen och på de riktlinjer om dataskyddsombud som EDPB, European Data Protection Board,
Europeiska dataskyddsstyrelsen, beslutat.
1
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Statistik
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Ja

1

Nej

-

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag från
någon nämnd?

Ja

85

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

11

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

13

Ja

12

Nej

-

Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Ja

1

Har någon konsekvensbedömning enligt
brottsdatalagen (2018:1177) genomförts (gäller SON)?

Nej

-

Nej

-

Ja*

-

Nej
Nej

-

För personuppgiftsansvariga ett register över behandlingar
av personuppgifter?
För personuppgiftsbiträden inom Region Gotland
(Regionstyrelsen) ett register över behandlingar av
personuppgifter?
För personuppgiftsansvariga inom Region Gotland, som
bedöms ha skyldighet (Socialnämnden, SON), ett register
över behandlingar av personuppgifter enligt Brottsdataförordningen (2018:1202)?

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon personuppgiftsincident enligt brottsdatalagen
(2018:1177) anmälts till Datainspektionen (gäller SON)?

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Har Datainspektionen utövat tillsyn över någon nämnd?
Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndernas arbete?
Har någon nämnd påförts administrativa sanktionsavgifter?
Har någon nämnd utdömts skadestånd?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden.
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I uppföljningarna kontrolleras följande områden:






kännedom om förordningen – artikel 24
register över behandling – artikel 30
laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
registerutdrag – artikel 15
personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Kommentarer
Alla siffror i statistiktabellen bygger på uppgifter som lämnats av respektive nämnds
utsedda kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling (kontaktperson.
Eftersom Krisledningsnämndens handlingar diarieförs i Regionstyrelsens serie i diariet,
W3D3, går det inte att särskilja den här nämndens handlingar i diariet. Uppgifter om
Krisledningsnämnden har därför inte särskiljts från uppgifter om Regionstyrelsen i denna
rapport.
LISa är det systemstöd, i vilket bland annat viss dokumentation sker och register eller en
förteckning över behandlingar av personuppgifter (registerförteckningen) lagras.
För statistiktabell för respektive nämnd se bilagorna 1-10.

Register över behandling - personuppgiftsansvariga
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över
behandlingar av personuppgifter, en så kallad registerförteckning.8 Samtliga nämnder har
en registerförteckning.
Registret eller en förteckningen över behandlingar av personuppgifter finns i systemstödet
LISa.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genom delegation från nämnderna har de utsedda kontaktpersonerna och
tjänstemannaorganisationen tillsynsansvaret över att respektive nämnds registerförteckning
är uppdaterad, det vill säga aktuell och relevant.9
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos de personuppgiftsansvariga
nämnderna inom Region Gotland kontrolleras bland annat om de register över
behandlingar som nämnderna för innehåller samtliga uppgifter som ett sådant register ska
innehålla enligt artikel 30 EU:s dataskyddsförordning.

Register över behandling - personuppgiftsbiträden
Personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register över alla kategorier av behandling
som utförs för den personuppgiftsansvariges räkning.10

Art. 30.1. EU:s dataskyddsförordning
De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
10 Art. 30.2. EU:s dataskyddsförordning
8
9
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Observera att kraven på vilka uppgifter som ska finnas i registret ser olika ut för det register
en personuppgiftsansvarig är skyldig att föra respektive det register ett
personuppgiftsbiträde är skyldig att föra.
Enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna är Regionstyrelsen personuppgiftsbiträde i
vart fall i två situationer.
Något register över de kategorier av behandling som Regionstyrelsen utför i egenskap av
personuppgiftsbiträde finns inte.

Register över behandlingar - Brottsdataförordningen (2018:1202)
Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202) gäller bland annat för
verksamhet som sker för att verkställa straffrättsliga påföljder.
Sådan verksamhet bedrivs av Socialnämnden eftersom nämnden handlägger ärenden som
handlar om ungdomar som dömts till vård inom socialtjänsten respektive ärenden som
handlar om ungdomar som har dömts till samhällstjänst.
Enligt uppgift från kontaktpersonen bedriver Hälso- och sjukvårdsnämnden inte sådan
verksamhet som omfattas av brottsdataförordningen.
Enligt 3 kap. 3 § brottsdataförordningen ska myndigheter som bedriver verksamhet som
omfattas av brottsdatalagen föra en förteckning över de kategorier av behandlingar av
personuppgifter som de ansvarar för enligt brottsdatalagen.
Något register eller förteckning över den personuppgiftsbehandling som Socialnämnden
utför enligt brottsdataförordningen finns inte.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information)
Registrerade har rätt att få veta om en personuppgiftsansvarig, det vill säga nämnderna,
behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall vilka personuppgifter
som behandlas.11

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs ett registerutdrag via en e-tjänst som
finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom det in totalt 85 ärenden om begäran om registerutdrag enligt
kontaktpersonerna.
Enigt dokumentet Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt
dataskyddsförordningen och i systemet LISa daterat den 28 augusti 2018 vilket finns i
regionens dokument- och processhanteringssystem Docpoint12 framgår att regsiterutdrag
lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda). Av dokumentet framgår vidare att

11
12

Art. 15 EU:s dataskyddsförordning
Dokumentet saknar diarienummer. Det framgår inte heller av dokumentet vem som beslutat det eller är ansvarig för det.
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utdraget skickas via vanlig post som rekommenderat brev för det fall att den som begärt
utdraget inte har någon digital brevlåda.
Det kan noteras att det inte går att göra utlämnandet digitalt. I avvaktan på att det ska gå att
göra utlämnandet digitalt sker utlämnandet genom att säkerhetschefen sammanställer
registerutdragen som samtliga nämnder lagt in i systemstödet LISa för att sedan manuellt
lägga in dessa på ett USB-minne. Säkerhetschefen lämnar sedan USB-minnet i receptionen
på Visborg för att den registrerade ska hämta USB-minnet. USB-minnena skickas inte till
de registrerade via post.
Den här rutinen gäller samtliga nämnder utom Hälso- och sjukvårdsnämnden som skickar
registerutdragen via rekommenderad post till den registrerade.
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos samtliga personuppgiftsansvariga
nämnder inom Region Gotland kontrolleras bland annat de registredes rätt till tillgång
enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information) - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen har registrerade har rätt att få veta om en
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall
vilka personuppgifter som behandlas.13
Som framgår av avsnittet ovan Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång
(tidigare Rätt till information) begär en registrerade ett regsiterutdrag enligt EU:s
dataförordning via en via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida,
www.gotland.se.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Någon möjlighet att begära ett registerutdrag enligt brottsdatalagen finns inte via den etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga personuppgifter
rättade?
Utan onödigt dröjsmål har de registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör
honom eller henne rättade.14
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs rättelse av felaktiga personuppgifter
via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 11 ärenden om begäran om att få felaktiga personuppgifter rättade
in till Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
13
14

4 kap 3 § Brottsdatalagen (2018:1177)
Art. 16 EU:s dataskyddsförordning
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Det kan noteras att 7 av ärendena om rätt till rättelse är ställda till Tekniska nämnden och
att de avser begäran om adressändring.

Har någon nyttjat rättigheten att få sina personuppgifter raderade?
Utan onödigt dröjsmål har den registrerade under vissa förutsättningar rätt att få sina
personuppgifter raderade.15
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs radering av personuppgifter via en etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 13 ärenden om begäran om att få personuppgifter raderade in till
Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
Det kan noteras att 7 av de här ärendena är ställda till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Alla organisationer som är personuppgiftsansvariga måste anmäla
vissa typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En
personuppgiftsincident måste anmälas senast inom 72 timmar efter det att överträdelsen
har upptäckts.16
Samtliga personuppgiftsincidenter utreds och dokumenteras av berörd verksamhet, berörd
personuppgiftsansvarig. Dokumentationen sker i systemstödet LISa. De incidenter som
nämnden har skyldighet att anmäla till Datainspektionen dokumenteras även i diariet,
W3D3.
I samråd med kontaktpersonen bedömer dataskyddsombudet om en incident även behöver
anmälas till tillsynsmyndigheten. Efter delegation från nämnden har tjänstemannaorganisationen ansvaret att anmäla incidenter till Datainspektionen.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt kontaktpersonerna har 12 personuppgiftsincidenter anmälts till Datainspektionen
under år 2019.

Personuppgiftsincidenter - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen ska personuppgiftsincidenter anmälas senast 72 timmar efter
att överträdelsen upptäckts.17
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har inte någon personuppgiftsincident enligt
brottsdatalagen anmälts till Datainspektionen under år 2019.

15
16
17

Art. 17 EU:s dataskyddsförordning
Art. 4.12, 33 och 34 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 9 – 11 §§ Brottsdatalagen (2018:1177)
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Konsekvensbedömningar avseende dataskydd
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras.18
Under år 2019 har det gjorts 1 konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
kontaktpersonerna. Den är gjord Barn- och utbildningsnämnden.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd enligt Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras enligt
brottsdatalagen.19
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har någon konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt brottsdatalagen inte gjorts under år 2019.

Tillsyn, granskning och kontroll av behandling
Datainspektionen har inte genomfört några eller annonserat kommande tillsynsärenden
mot någon nämnd inom regionen.
Dataskyddsombudet har, som beskrivits ovan under rubriken statistik inlett uppföljningar
av samtliga nämnders arbete med EU:s dataskyddsförordning. Eventuella brister som
upptäcks inom de områden som granskas som behöver åtgärdas kommer föras vidare i en
PM till respektive nämnds utsedda kontaktperson samt till förvaltningschef.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Ingen nämnd inom regionen har ålagts att betala några administrativa sanktionsavgifter till
Datainspektionen. Det har inte heller förekommit skadeståndskrav från registrerade.

Dataskyddsombudets verksamhet under år 2019
Under året har dataskyddsombudet fortsatt det arbete som inleddes under år 2018 med att
skapa rutiner och struktur för ombudets verksamhet. Fokus har legat på att etablera
kontakt och grund för samarbete med representanter för de personuppgiftsansvariga.

18
19

Art. 35 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 7 § Brottsdatalagen (2018:1177)
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Både av EU:s dataskyddsförordning och regionens riktlinjer20 framgår att
dataskyddsombudet så tidigt som möjligt ska göras delaktig i alla frågor som rör skyddet av
personuppgifter. Av riktlinjerna framgår att dataskyddsombudet bland annat ska rådfrågas
och eller informeras när det sker utveckling eller förändring av mer omfattande slag i ITtjänster, system och databaser där personuppgifter ska behandlas. Vidare ska
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen respektive Koncernledningsgruppen vid
behov rådfråga och informera dataskyddsombudet.
Förutom av Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna
(BUN och GVN), har dataskyddsombudet varken blivit rådfrågat eller informerat vid
utveckling eller förändring av IT-tjänster, system och databaser där personuppgifter ska
behandlas.
Dataskyddsombudet har inte heller vid något tillfälle rådfrågats eller informerats av
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen eller av Koncernledningsgruppen.

Stödjande arbete

Dataskyddsförordningen är en ny lagstiftning som ställer höga krav på att
personuppgiftsansvariga har kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs och har
rutiner avseende sina personuppgiftsbehandlingar.
Mot bakgrund av detta har dataskyddsombudet under år 2019 aktivt prioriterat att arbeta
förebyggande och stödjande gentemot de personuppgiftsansvariga för att förbättra deras
förutsättningar att bedriva ett systematiskt och kvalitativt dataskyddsarbete.
Dataskyddsombudet har gett råd och stöd avseende löpande frågor som kommit från
personuppgiftsansvariga samt genomfört rättsutredningar i samband med frågor av
kvalificerad karaktär.

Utbildningar

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Samtliga medarbetare ska enligt EU:s dataskyddsförordning erbjudas kontinuerlig
dataskyddsutbildning.
Då det kan konstateras att endast Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnderna (BUN och GVN) har låtit utbilda samtlig personal har
dataskyddsombudet, för att höja kunskapen om förordningen hos samtliga personalgrupper
inom samtliga nämnder inom Region Gotland, erbjudit en grundläggande utbildning om
förordningen.
Vid de fyra utbildningstillfällen som hölls under hösten 2019 i Hemse, Slite och i Visby, var
deltagandet högst varierat. Det kan noteras att deltagarantalet var noll personer vid första
utbildningstillfället.
Specifika utbildningar och presentationer har även hållits efter verksamheters respektive
önskemål.

20

De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
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Vid regelbundna möten med det nätverket med kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor
som dataskyddsombudet bjuder in till utbildar och informerar dataskyddsombudet löpande
om förordningen och den praxis som växer fram nationellt, såväl som internationellt. Det
kan dock noteras att deltagandet vid nätverkets möten varierat kraftigt mellan de olika
nämnderna. Det kan här även noteras att kontaktpersonernas uppdrag och mandat är
otydligt och oklart.
Dataskyddsombudet har vidare under året informerat nämnderna om förordningen och det
ansvar det innebär att vara personuppgiftsansvarig. Vid utgången av året hade samtliga
nämnder utom Regionstyrelsen fått information.

Övervakande verksamhet

Trots att dataskyddsombudet prioriterat att arbeta förebyggande och stödjande gentemot
de personuppgiftsansvariga har en första uppföljning av efterlevnaden av förordningen
inletts hos samtliga personuppgiftsansvariga.
I uppföljningen granskas följande områden: kännedom om förordningen, register över
behandling, laglig behandling av personuppgifter, registerutdrag och
personuppgiftsincidenter. Uppföljningen kommer att avslutas med en rapport ställd till
respektive personuppgiftsansvarig, det vill säga till respektive nämnd utom
Krisledningsnämnden, och totalt 10 rapporter.

Omvärldsbevakning

I syfte att omvärldsbevaka och dela erfarenheter deltar dataskyddsombudet regelbundet i
ett nätverk för dataskyddsombud som arbetar i Stockholms norrförortskommuner.
Vidare deltar dataskyddsombudet för Region Gotlands, Hälso- och sjukvårdsnämndens,
räkning i Ineras råd Informations- och säkerhetsrådet.

Johanna Mörnefält
Dataskyddsombud

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bilagor:
1. Statistik Barn- och utbildningsnämnden
2. Statistik Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
3. Statistik Hälso- och sjukvårdsnämnden
4. Statistik Miljö- och byggnämnden
5. Statistik Patientnämnden
6. Statistik Regionstyrelsen
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7. Statistik Socialnämnden
8. Statistik Tekniska nämnden
9. Valnämnden

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

10. Statistik Överförmyndarnämnden
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 169

Dataskyddsombudets årsrapport till
regionstyrelsen 2019

RS 2020/683
AU § 153

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder utifrån
rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020.
•

Enligt EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som är förkortningen av namnet på
engelska, General Data Protection Regulation, är den övergripande och viktigaste
uppgiften för dataskyddsombudet att övervaka att personuppgiftsansvarig
(nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Enligt de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med
ärendenummer RS 2018/1333 daterad den 10 december 2018 ska dataskyddsombudet bland annat skriftligen rapportera om sina iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs. regionstyrelsen minst en gång
per kalenderår.
Den här rapporten är Dataskyddsombudets första årsrapport.
Rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som personuppgiftsansvarig behöver känna till.
I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets iakttagelser.
Dataskyddsombudet har även inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden. De här uppföljningarna avslutas med en rapport för
respektive nämnd. I de rapporterna kommer dataskyddsombudet lämna
bedömningar och rekommendationer.
För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt
hänvisas till respektive nämnd.
Regionstyrelsen ska ta emot informationen i rapporten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johanna Mörnefelt, dataskyddsombud, regionstyrelseförvaltningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 169 forts
RS 2020/683
AU § 153

Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på åtgärder utifrån rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni
2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-05
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/797
19 maj 2020

Cora Juniwik & Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Rapport – Operativt samverkansforum
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2019 undertecknade Region Gotland och polisområde Gotland en
samverkansöverenskommelse. Denna baserades på en gemensamt framtagen lokal
problembild och innehöll områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. En
gemensam problembild möjliggör ett effektivt samarbete och en tydlig fördelning
gällande roller och ansvar. Ett strategiskt målmedvetet arbete påbörjades. Bland
annat bildades ett operativt samverkansforum, OSF, i syfte att möjliggöra
gemensamma och snabba insatser för att motverka negativa sociala effekter av
problemområdena. I OSF deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem samt polisen. Ytterligare verksamheter
kallas in när det bedöms vara relevant. OSF sammanställer kontinuerligt
lägesbilder/data för uppföljning och analys. OSF ska arbeta operativt med
gemensamma utmaningar för tidiga insatser då problem uppstår eller är på väg att
inträffa. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inkluderar ANDTfrågorna (Alkohol, Narkotika, Dopning & Tobak).
Forumet avrapporterar sitt arbete i strukturen för RSS (Regional stödstruktur).
I denna rapport beskrivs utvecklingen av samverkansarbetet i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet på Gotland, aktuellt läge utifrån lokal problembild,
samt fortsatta insatser.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/797

Bakgrund

Som sakområde har förebyggandet av brott utvecklats avsevärt under de senaste
åren, både på nationell och på regional nivå. Nationellt har Polismyndigheten
reformerats1 och länsstyrelserna fått utpekade uppdrag2 på området. Båda skeenden
har haft utökad kommunal samverkan som ett genomgående tema.
Även på Gotland har det brottsförebyggande arbetet förändrats. Detta har skett dels
som anpassning till nämnda nationella förändringar, dels till en följd av
organisatoriska förändringar och en ökad ambitionsnivå. Den tidigare
samverkansstrukturen Tryggare Gotland har utgått och ersatts av två separata
strukturer för operativt respektive strategiskt arbete.3, 4 Den operativa strukturen
kallas Operativt Samverkansforum (OSF) och är en del av den
samverkansöverenskommelse (se nedan) som Region Gotland och Lokalpolisområde
Gotland har tillsammans.5 Den strategiska strukturen leds av Länsstyrelsen och heter
Forum för Social Hållbarhet. Det är ett brett strategiskt forum för sociala frågor med
representationen från offentlig, idéburen samt privat sektor.
Arbetet med att bygga upp och implementera OSF har pågått sedan våren 2019. I
huvudsak har arbetet styrts utifrån två grundfundament; dels en extern översyn av
det brottsförebyggande arbetet på Gotland, dels en lokal problembild sammanställd
gemensamt av Region Gotland och Lokalpolisområde Gotland.
-Den externa översynen genomfördes med länsstyrelsestöd av en extern konsult i
samband med beslutet om en ny struktur för det brottsförebyggande arbetet. Den
resulterande rapporten6 beskrev nuläge, utmaningar och pekade vidare på behovet av
organisatorisk förankring, en övergripande samordningsresurs, en fast plattform för samverkan
och tydliga gemensamma mål.
-Den gemensamma lokala problembilden7 utarbetades 2018 av Region Gotland och
Lokalpolisområde Gotland inom ramen för samverkansöverenskommelsen5. Här
identifierades fyra områden där ingen enskild aktör äger hela problembilden; våld,
droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Områdena är inbördes relaterade; berörda
personer har ofta överlapp i sina riskfaktorer och finns därigenom representerade
både inom Region Gotlands olika verksamheter och hos polisen.

Gemensam lokal problembild med överlappande riskfaktorer

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/03/prop.-201314110/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/03/skr.-201617126/
Ny struktur för Tryggare Gotland, RS §147 https://www.gotland.se/96494
4 Information. Uppföljning av Tryggare Gotland, RS §274 https://www.gotland.se/104670
5 Samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland och Polisområde Gotland, RS 2019/408
6 Översyn inom brottsförebyggande och förebyggande ANDT-arbete inom Region Gotland, RS 2017/1140
7 BILAGA: Gemensam lokal problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området
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Utarbetandet bygger på en arbetsmetodik från Brottsförebyggande Rådet. Den syftar
till ett långsiktigt arbete med kontinuerlig, strukturerad datainsamling för att stödja
lärande och möjliggöra uppföljning och utvärdering av aktiviteter.
Representationen i OSF är anpassad utifrån utpekade behov i översynen och den
gemensamma problembilden. Syftet är att möjliggöra samverkan kring uppkomna
utmaningar och möjliggöra kontaktytor inom och mellan förvaltningarna. I dagsläget
medverkar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem samt
kommunpolisen. Vid behov förstärks samverkan med bland annat medarbetare från
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samverkansöverenskommelsen

Sedan polisreformen1 2015 har Polismyndigheten ålagt lokalpolisområdena i uppgift
att formalisera samverkan med sina ingående kommuner. Detta sker i form av
samverkansöverenskommelser där ingående parter förbinder sig att etablera former för
samarbete i syfte att förebygga brott och öka tryggheten i lokalsamhället.
Ett av styrmedlen i denna uppgift är modellen med medborgarlöften. Dessa har sin
grund i den lokala problembilden och syftar till att belysa och precisera samverkan.
Det är alltså en delmängd av den lokala brottsförebyggande samverkan.
En nationell trend under de första åren efter polisreformen var att merparten av
medborgarlöftena var allmänt hållna och saknade tydliga mål. De var därför svåra att
skapa gemensamma aktiviteter kring och således problematiska att utvärdera, något
som belystes av Brottsförebyggande Rådet i en rapport 2018. 8 Mot bakgrund av
detta har innevarande års medborgarlöften för Gotland konkretiserats och införlivats
i OSFs samverkans- och åtgärdsarbete.
2020 års medborgarlöften

Innevarande år har två medborgarlöften om tre aktiviteter vardera.9 De är förankrade
i den lokala problembilden och hör till områdena Droger respektive Våld.
Avseende droger syftar medborgarlöftet till att stärka såväl verksamheternas som
berörda vuxnas kunskaper om mekanismerna bakom ungas kvinnors
droganvändande. Vidare skall vår förmåga att tidigt agera mot indikationer på
droganvändande öka. Bedömningen är att aktiviteter i detta spår även kommer stärka
det ANDT-förebyggande arbetet generellt.
Inom våldsområdet syftar medborgarlöftet till att öka samordningen av stödet till
våldsutsatta kvinnor. Vidare ska det våldsförebyggande arbetet förbättras och vi ska
stärka vår förmåga att reagera på indikationer av våldsutsatthet.
Arbetsmetoder

Till grund för nulägesbilden och för att stärka samverkanseffekterna i OSF har
deltagarna gemensamt tagit fram ett antal metoder och arbetssätt som kort beskrivs
nedan.
- Planeringsdagar. Ett antal workshops och en planeringsdag har genomförts sedan
bildandet av OSF. Syftet är att fastställa gemensamma mål och aktiviteter.
- Årshjul. Aktuella händelser dokumenteras i ett årshjul för att stärka gemensam
planering, samarbete och underlätta återkoppling.
- Aktivitetslista. OSF är ett forum där initiativ tas till aktiva åtgärder. Vid ordinarie
möten, var 14:e dag, är aktivitetslistan en programpunkt. Nya åtgärder kommer upp
på listan medan andra markeras som avslutade.
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BRÅ Rapport 2018:14; Polisens arbete med medborgarlöften
Medborgarlöfte 2020, https://www.gotland.se/106019
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- Lägesrapportering. Kvalitativ och kvantitativ rapportering genomförs av
verksamheterna inom OSF en gång i månaden. Regionstyrelseförvaltningen
sammanställer rapporten. Syftet med rapporteringen är att i tidigt skede synliggöra
signaler och händelser på Gotland kopplade till sociala risker som till exempel droger,
utanförskap, våld, ordningsstörningar och andra situationer som rör den allmänna
tryggheten. Metoden används bland annat i Dalarna.
- Medborgarlöfte. Polisens och Region Gotlands gemensamma åtagande när det gäller
särskilt utvalda åtgärder för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgarlöftet
för 2020 inkluderas i OSF:s samverkans- och åtgärdsarbete.
- Andra nätverk och forum. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle utvecklar vi
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Exempel på
viktiga nätverk och forum i det arbetet är bland andra God Ordning På Stan
Tillsammans, Brott & Trygghet Östercentrum, Länsstyrelsens våldsnätverk samt
Forum för Social Hållbarhet. Nämnas kan också näringslivsinitiativet ”Alla behövs på
Gotland” samt Mindshift, en ideell förening för lokal samverkan för psykisk hälsa.
Nulägesbild

Nedan sammanfattas det senaste halvårets insamlade lägesrapportering avseende
problemområdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Rapporteringen följer
ovan nämnda metod och omfattar samverkansarbetet i OSF.
Sammanfattning Våld

Det våld som förekommer i den offentliga miljön har minskat betänkligt.
Rapporterade händelser är begränsade till storhelger. Bedömningen är att den
positiva utvecklingen i huvudsak beror på polisens proaktiva arbete i krogmiljön samt
befintlig samverkan med krögarna kring ansvarsfull alkoholservering.
Däremot framgår det alltjämt tydliga indikationer på ett betydande mörkertal
avseende relationsvåld. Drygt hälften av de familjeärenden som kommer till
socialtjänstens kännedom har indikationer på våld, något som inte motsvaras i
polisens rapportering.
Brottslighet i sociala medier förekommer i att antal olika former. Det rör sig både om
hot, kränkningar och sexuella trakasserier. En grupp som sticker ut är flickor som
både utsätts i stor grad men även utsätter andra i individuella fall. Se även
Sammanfattning Droger.
Hot förekommer gentemot personal i flera av Region Gotlands verksamheter, i
synnerhet i vårdmiljöer där läkemedel finns. Även inom ungdomsverksamheten
förkommer hot och i förekommande fall har man tvingats stänga av ett antal
individer.
Även brukare av olika servicetjänster har blivit utsatta, i synnerhet i anslutning till
Korpenområdet. Det rör sig bland annat om LARO-patienter10 men även boende på
Birkagården. Detta tar sig uttryck i för hot och rån genomfört av yngre personer som
är kända av polisen. Det förekommer även hot via telefon. Många av de drabbade
tillhör socialt utsatta grupper och vågar inte polisanmäla. Det ska även framhållas att
befintliga LOV §3-tillstånd11 på Korpenområdet och lasarettsområdet inte används
fullt ut i dagsläget.
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Avser behandlingsformen ”Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende”
Lagen om ordningsvakter (1980:578)
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Det finns indikationer på ökad säkerhetsmedvetenhet hos både utsatta och förövare
samt att drogrelaterad verksamhet därför flyttar ut från Visby. Detta kan även ha
koppling till rådande pandemisituation där tillgången till droger minskat väsentligt.
Sammanfattning Droger

På Gotland är det god tillgång på droger. Det som används mest är cannabis men
alla typer av narkotiska preparat finns på Gotland året runt.
Öppenvårdsmottagningen miniMaria (Beroendeenheten) är för barn och ungdomar
upp till 24 år som önskar hjälp med alkohol och andra droger. Under perioden
rapporterar de hög belastning. Det kan bland annat bero på att verksamheten har
blivit känd och att ett utvecklat samarbete sker med till exempel elevhälsan. De
noterar att det förekommer unga flickor som använder droger, främst cannabis, men
de ser också att blandmissbruket går ner i åldrarna oavsett kön.
Det förekommer drogrekrytering på grund- och gymnasieskolorna samt på de fester
som gymnasieelever anordnar. Gymnasieskolan har även bekymmer med före detta
elever som vistas olovligen i skolmiljön. Det pågår överlåtelsebrott, stölder och
klotter. Överlag är dessa ärenden drogrelaterade.
Skolan och ungdomsverksamheten ger varningssignaler gällande sexuella tjänster via
till exempel film och bilder på social medier där unga flickor är involverade. Sexuella
tjänster kan vara ett sätt att finansiera ett drogbruk.
Sammanfattning Psykisk ohälsa

Det är genomgående ett högt söktryck till Första linjen, mottagning för barn och
ungdomars psykiska hälsa (6-17 år). Oron ökar bland elever inför längre skollov och
det är också vanligt med högre frånvaro inför ledigheter.
Verksamheterna tar generellt höjd för att högre inflöde av ärenden relaterat till
psykisk ohälsa i anslutning till storhelger. Bland annat ökar inläggningarna till Visby
lasarett på grund av hög berusning relaterat till relationsproblematik.
Kränkningar pågår mellan elever både under- och efter skoltid. Under
rapporteringstiden anger skolan att ungdomar utsätts för kränkningar, bland annat på
sociala medier.
Under slutet av rapporteringsperioden har polisen handräckt ett antal suicidala
ärenden. Dessa tar stora resurser i anspråk och ställer ökade krav på samverkan
mellan psykiatrin och polisen.
GotlandsHem har under perioden rapporterat om ett antal ärenden om
betalningsproblem avseende hyra, i synnerhet i anslutning till pandemisituationen.
GotlandsHem har metoder för att så långt det är möjligt stödja hyresgästen med
avbetalningsplaner eller andra åtgärder för att förhindra att hyran går till inkasso.
Utanförskap

Under perioden har ett antal, av verksamheterna kända, personer genomfört olika
typer av ringa bedrägerier, bland annat i form av olovlig övernattning, boende på
hotell och taxiåkning utan betalning.
Personer med olika typer av stödboende har blivit utnyttjade och i förekommande
fall utsatta för bedrägeriförsök. Personer tar sig in i bostäder för att förmå brukare att
låna ut pengar eller genomföra andra ekonomiska tjänster. Olovlig övernattning har
även skett. Frånvaro av boendestödjare är en konstaterad riskfaktor.
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Övrigt

Under perioden har cykelstölder vid busstationen och centrumanläggningar ökat. En
möjlig koppling är indikationer på att pandemisituationen inneburit höjda priser på
droger med ökad stöldbenägenhet som följd.
En annan observation är att det under kvällstid sker skadegörelse och klotter på
skolgårdar och andra offentliga byggnader. Det förekommer på hela ön över tid och
innehåller frekvent rasistiska inslag. Även om det kan sägas höra till normalbilden
bibehåller OSF samverkan kring händelserna då de i förekommande fall har koppling
till flera medverkande aktörers verksamheter.
Ungdomsgårdarna i tätorterna tar periodvis emot många personer med flera sociala
riskfaktorer vilket anstränger verksamheten. Samverkan i OSF har medfört att
resurser kan omfördelas tämligen skyndsamt.

Arbetet framöver
Utifrån ovan rapporterade lägesbild har OSF arbetat fram ett antal
samverkansaktiviteter för att minska problemens omfattning. Här följer ett antal
exempel.
Inom området våld pågår ett strukturerat arbete med män som utövat våld i form av
gruppbehandlingen Alternativ Till Våld (ATV). Det är en pågående
samverkansutveckling, primärt mellan socialförvaltningen och polisen. Arbetet ingår
även i befintligt medborgarlöfte om Mäns våld mot kvinnor.
Avseende området droger genomför Region Gotland och polisen under året en
gemensam kartläggning kring vilka faktorer som påverkar ungas droganvändande och
hur det kan motverkas i de olika verksamheterna. Till grund för arbetet ligger även
medborgarlöftet om Unga kvinnors droganvändande. Rutiner för ett ANDTförebyggande arbete har tagits fram inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
bland annat med fokus på tidig upptäckt. Vidare pågår utveckling av arbetet med
kunskapsutveckling för olika grupper (vårdnadshavare, elever & pedagoger) samt
narkotikasök med hund.
Gällande psykisk ohälsa så pågår en gemensam process mellan polisen och hälsooch sjukvården för att öka kunskap och förståelse för varandras respektive uppdrag,
utmaningar och roller. Vidare kommer kompetenshöjande utbildningar kring psykisk
ohälsa genomföras, bland annat inom polisens organisation.
Slutligen i frågan om utanförskap så har samverkan skett mellan socialförvaltningen
och GotlandsHem kring en höjning av trygghet och säkerhet i boendemiljöerna.
Vidare planeras fortsatta trygghetsinventeringar och samarbeten kring
informationsinsatser till de boende.
Övergripande brottsförebyggande arbete

Under OSFs första verksamhetsår har samarbetet med teknikförvaltningen utvecklats
vilket möjliggjort snabba trygghetsskapande åtgärder riktade mot otrygga miljöer.
Detta har bland annat innefattat röjning kring cykelvägar och förbättringar i
stadsmiljön. Det brottsförebyggande arbetet har även inkluderats i förvaltningens
planering av grön infrastruktur. Fortsatt utveckling av samverkan med berörda
verksamheter inom teknikförvaltningen bedöms vara en framgångsfaktor i OSFs
arbete.
När det gäller övergripande samhällsplanering skall det trygghetsskapande och
brottsförebyggande perspektivet beaktas när det gäller planer för boendemiljöer och
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grön infrastruktur. Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat i OSFs
arbete, bland annat i frågor rörande användandet av offentliga mötesplatser. Det är
OSFs avsikt att fortsätta inspirera och stödja förvaltningen i det arbetet.
Konsekvenser av Coronapandemin

Under rådande läge har OSF sammanträtt veckovis under senare delen av
rapporteringsperioden. Syftet har varit att bevaka hur de utpekade problemområdena
påverkats av pandemin. Följande har noterats:
-Narkotikainflödet har minskat. Drogerna har blivit dyrare och de som använder
droger regelbundet är aktiva i sökandet efter ersättningspreparat.
-Ökad försäljning på systembolaget. Särskilt ser man att blanddrycker och vitsprit har
ökat.
-Inom gymnasiet och vuxenutbildningen genomförs nu distansundervisning.
Verksamheterna uttrycker en oro för elever med särskilda behov samt i utsatta
hemmiljöer. Uppföljning av elever med särskilda behov är en utmaning för
elevhälsan.
- OSF har under perioden varit i kontakt med Modersmålsenheten avseende
samhällsinformation till personer som inte har svenska som förstaspråk eller är
analfabeter.
-Våld i offentlig miljö har gått ned ytterligare från en redan låg nivå. Inga
förändringar kan påvisas av relationsvåld eller psykisk ohälsa. Mörkertal finns dock
och verksamheterna bygger upp en beredskap för att kunna hantera en förändrad
situation.
-Med anledning av det inställda studentfirandet har berörda verksamheter ställt om
fält- och ungdomsverksamheten för att kunna möta relaterade utmaningar.
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Uppföljning
OSF följer kontinuerligt upp händelseutvecklingen genom lägesrapporteringen och
uppdaterar därvidlag nämnda aktivitetslista. Ytterligare återkoppling av OSF:s arbete
sker inom RSS samt till regionstyrelsen om 6 månader.
Rapporter

Information avseende utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet under
perioden 2017-2019, RS 2017/447
Rapporten God Ordning på Stan Tillsammans, RS 2019/1207
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor

Gemensam lokal problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området
Rapport ANDT- & brottsförebyggande arbete inom Region Gotland
Samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland och Polisområde Gotland
Medborgarlöfte 2020

Skickas till
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
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1. Inledning
Region Gotland och Polisområde Gotland har under hösten och vintern 2018 i respektive
organisation reviderat och skapat sig en bild över problemområden inom det brottsförebyggande
och trygghetsskapande området. Respektive problembild fogas i denna rapport ihop till en
gemensam problembild för Gotland utifrån vilken samverkan mellan Polisområde Gotland och
Region Gotland ska genomföras.

1.1 Samverkan – varför gör vi det här?
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kan inte genomföras på ett effektivt sätt av
varje enskild aktör då ingen äger hela problembilden. Ett stort antal aktörer inom både offentlig,
privat och ideell sektor på Gotland är berörda och en effektiv samverkansstruktur borgar för ett
bättre resultat med tydligt fördelade roller och ansvar.
Polisen har ett tydligt uppdrag att samverka med kommunen för att på ett bättre sätt förebygga
brott. Region Gotland ser stora fördelar att samverka med polisen för att kunna fullfölja respektive
verksamheters uppdrag oavsett om det rör skola, omsorg eller sjukvård.
Polisområde Gotland och Region Gotland har sedan 2016 haft en samverkansöverenskommelse
utifrån en gemensam lokal problembild. Samverkan har skett innan 2016 men det finns tydliga
tecken på en ökad effektivitet och förståelse för varandras olika uppdrag och hur dessa kompletterar
varandra och kan stärka båda organisationerna.

1.2 Källor till den gemensamma lokala problembilden
Följande källor har använts i framtagandet av den gemensamma lokala problembilden:





Dialog med berörda medarbetare
Medborgare via:
o Aktuell nationell och lokal statistik
o Aktuella nationella och lokala rapporter
o Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet
Polisområde Gotlands underrättelsebild

För mera detaljerad källhänvisning, se bilagor.

2. Sammanfattning
Under hösten och vintern 2018 har Region Gotland och Polisområde Gotland reviderat och skapat sig
en bild över problemområden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. De
olika rapporterna bildar en gemensam problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Problembilden innehåller fyra områden som blir föremål för samverkan
mellan organisationerna. De fyra områdena som samverkan kommer att baseras på är utanförskap¸
psykisk ohälsa, droger och våld. Samverkansområdena som identifierats bedöms delvis som
integrerade (se illustration under punkt 3, Samverkansområden). Personer som faller in under
respektive eller flera områden finns representerade både hos polisen och inom Region Gotlands olika
verksamheter.
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På två arenor ser vi att samtliga områden finns representerade och där samverkan mellan
Polisområde Gotland, Region Gotland och andra berörda parter är att betrakta som nödvändig för att
framsteg ska göras. Dessa arenor är Östercentrum och Mäns våld mot kvinnor.

3. Samverkansområden
Den gemensamma lokala problembilden består av fyra områden som delvis bedöms som
integrerade. Områdena är utanförskap, psykisk ohälsa, droger och våld. Personer som faller in under
respektive eller flera områden finns representerade både hos polisen och inom Region Gotlands olika
verksamheter.

3.1 Utanförskap
Utanförskap har i framtagandet lyfts fram som ett särskilt område. Upplevelsen är att det finns en
grupp individer som av olika anledningar har svårt att delta på de villkor och i de sammanhang som
erbjuds. Orsaken till utanförskapet kan vara olika. Om en individ har en diagnosticerad psykiatrisk
funktionsnedsättning och sjukdom kan vara en bidragande orsak till utanförskap. Likaså finns
individer födda utomlands överrepresenterade i denna kategori. Ett missbruk av droger ökar risken
för att cementera utanförskapet.
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Många av dessa individer är aktuella för eller behöver stöd från ett flertal av Region Gotlands
verksamheter. Likaså förekommer dessa personer i många av polisens ärenden. Det finns en särskilt
stor anledning att samverka inom området utanförskap.

3.2 Psykisk ohälsa
Vad gäller området psykisk ohälsa så uppfattar medarbetarna inom både polisen och Region Gotland
att det handlar om en eskalerande problematik som vid tillfällen yttrar sig i former av brottslighet.
Både hos polisen och inom Region Gotlands verksamheter uttrycks ett behov av att få tillgång till
lättillgänglig kunskap om hur man kan bemöta personer som har en psykisk ohälsa. Vidare
efterfrågas bättre samverkan hos och insatser från berörda aktörer.

3.3 Droger
Området droger innefattar alkohol, tobak och narkotika. Droger fortsätter att vara ett område som
behöver prioriteras inom ramen för samverkan mellan polis och Region Gotland.
Missbruk av narkotika sker i större utsträckning i lägre åldrar än tidigare och får konsekvenser på en
rad områden. Narkotikabrotten och belastningarna på Region Gotlands verksamheter ökar. En
återkommande uppfattning hos alla berörda aktörer är att ungdomar har en mer tillåtande och
liberal inställning till droger och särskilt narkotika. Likaså har tillgängligheten ökat genom handel via
nätet.
Fokus de kommande åren bedöms behöva ligga på att kontinuerligt arbeta med attityder till droger.
Särskilt önskas en ökad dialog direkt med ungdomar och på så sätt skapas en möjlighet att påverka
inställningen. Likaså finns det ett behov att belysa flickor i gymnasieåldern då de resultat som CAN: s
drogvaneundersökning oroar. 1 En generell kunskapshöjning om droger bland personer som arbetar
med ungdomar samt föräldrar behövs, och särskilt kopplat till information på nätet. Slutligen
signalerar berörda verksamheter en önskan att kunna utbyta information och samverka över gränser
för att bättre kunna möta utmaningarna kopplat till droger.

3.4 Våld
Både utifrån ett nationellt och också ett lokalt perspektiv har det offentliga våldet minskat och
antalet anmälningar om misshandel går ner något på Gotland. Våld i offentliga miljöer är ofta kopplat
till högre berusningsnivåer. Det kommer trots minskningen vara fortsatt viktigt att samverka kring att
minska berusningsnivåerna och på så sätt fortsätta minska våldsutövandet.
En del av området våld som är värt att särskilt belysa rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relation. Utifrån ett nationellt perspektiv har konsekvenser av och kostnader för våld belysts från
olika håll. Socialstyrelsen beskriver i en rapport att Försäkringskassan handlägger omkring 11 000 fall
årligen som rör sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till misshandel, grov
kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.2

1

https://www.gotland.se/101889

2

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet, ISBN 978-91-7555-131-9 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-

36)
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Många medarbetare pekar på utmaningar när det kommer till brott i nära relationer. Det handlar
främst om det våld medarbetarna uppfattar pågå, mörkertalet, vilket aldrig kommer till vår
kännedom. Polisens medarbetare påpekar att pågående utredningar ofta är komplexa utifrån
familjesituationen, vårdnadstvister, behov av placeringar i skyddade boenden, kontaktförbud etc.
Det blir inte alltid bra och personerna tenderar därför att vara återkommande med liknande
problematik. Medarbetarna uttrycker ett behov av hjälp från andra aktörer i samhället för att bättre
kunna lyckas med att lagföra framförallt män som begår våldshandlingar mot närstående.
Medarbetarna har också lyft problematiken med sexualbrott och andra typer av brott som utspelar
sig i den digitala världen där brottsoffer oftast är unga. Socialtjänsten uppger att de har ett ökat antal
ärenden där barn utsatts för våld och övergrepp.

4. Konsekvenser av utpekade områden
De områden som hittills beskrivits hänger i vissa fall ihop. Ett sätt att illustrera den gemensamma
lokala problembilden för att kunna förebygga brott och öka trygghet är att rita upp områdena som
delvis överlappande (se illustration under punkt 3. Samverkansområden). De fyra områdena kan
betraktas både som fristående men sammanlänkade och där problemen kan kopplas till ett eller flera
områden.
På två arenor ser vi att samtliga områden finns representerade och där samverkan mellan
Polisområde Gotland, Region Gotland och andra berörda parter är att betrakta som nödvändig för att
framsteg ska göras. Dessa arenor är Östercentrum och Mäns våld mot kvinnor.

4.1 Östercentrum
Det geografiska området som benämns Östercentrum har ett antal faktorer som gör att samverkan
att minska brottslighet och öka trygghet är nödvändigt. Östercentrum är en naturlig knytpunkt i
Visby. Närhet till kollektivtrafik, en stor grundskola, ett köpcentrum och att Östercentrum är en
naturlig samlingspunkt nattetid efter krogbesök gör att många människor befinner sig här under
nästan alla timmar på dygnet. Östercentrum är också att betrakta som Gotlands enda öppna
drogscen för tillfället.

4.2 Mäns våld mot kvinnor
Vad det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns det en samexistens av samtliga
fyra identifierade områden som den gemensamma lokala problembilden pekar ut. Det finns nästan
alltid en koppling mellan den våldsverkande mannen och något av de tre övriga områdena droger,
psykisk ohälsa eller utanförskap. Det är också ställt bortom all tvivel att samverkan mellan berörda
parter är nyckeln till att förbättra arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor.

5. Bilagor
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Del 1: Bakgrund och inledning
Uppdraget
Regionstyrelseförvaltningen i Region Gotland efterfrågade i början av 2018 en översyn gällande det brottsförebyggande arbetet och arbetet som gäller prevention mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Målet med översynen var - och är - att:
o
o
o
o

kartlägga Region Gotlands befintliga brottsförebyggande och ANDT-arbete
identifiera samverkansbehov internt
föreslå former för extern samverkan
föreslå en för Region Gotlands verksamheter stödjande överbyggnad.

Vidare sades att:
•
•

Översynen ska väga in den befintliga samverkan och de styrdokument som Region
Gotland har med externa parter såsom Länsstyrelsen, polisen med flera (se bilaga 2).
Ansvarig projektledare har identifierat ca 25 funktioner/personer som ska kontaktas
för att kunna genomföra kartläggningen.

Genomförande: Totalt har 24 personer intervjuats vid 24 intervjutillfällen genom personligt möte. Ett av dessa har genomförts som telefonintervju. Dessutom har uppföljning
också i vissa fall skett via telefon och mejl. Grund för de kortfattade verksamhetsammanfattningarna har varit dels intervjuer, dels har uppgifter hämtats från respektive hemsidor och tryckta material.

Sammanfattning av erfarenheter utifrån intervjuer och bakgrundsmaterial
Samtliga personer som har kontaktats (se bilaga 1) har visat stor välvilja inför denna kartläggning och ansträngt sig för att hitta lämpliga intervjutider. Alla har mycket generöst delat
med sig av vad man gör inom respektive verksamhet och belyst sitt arbete i ett ANDT- och
brottsförebyggande perspektiv. Intervjupersonerna har givit en positiv bild av Region Gotlands arbete.
Region Gotland har en rad måldokument som lägger höga mål för regionens arbete i dessa
frågor. Det finns också strateger som arbetar som länk mellan ledning och verksamheterna.
De dagliga verksamheterna har i de flesta fall väl upparbetade rutiner för intern och extern
samverkan.
Utredningen har sett behov av också en mer pedagogiskt stödjande funktion gentemot verksamheterna utöver det strategerna gör idag. De förra bör få kontinuerlig hjälp med praktiskt
metodstöd (handledning), implementering, inspiration, kvalitet, etik, uppföljning och med
annan kunskapsutveckling inom områdena ANDT- och brottsförebyggande arbete. Se under
rubriken Preventionssamordnare sid 25. Ett lite större grepp angående en mer sammanhållen stödjande funktion för det förebyggande arbetet diskuteras på sidan 24.
Ett frågetecken finns också kring implementering av program och kvaliteten sett över hela
ön. Utredningen har i huvudsak fokuserat på Visby. I och med att det finns många relativt
små skolor är det viktigt att ta reda på om till exempel föräldrastödsprogram (generella såväl
som riktade) når ut till föräldrar över hela regionen.
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Kort om Region Gotland
Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.
Gotland har drygt 58 000 invånare, varav omkring 25 000 bor i Visby. De största tätorterna
utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.
Detta gör Region Gotland
Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med
mera.
Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor.
Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Region Gotlands vägledande värdeord är förtroende, omtanke och delaktighet.

Några grundläggande definitioner
ANDT: Alkohol, narkotika, dopning, tobak.
Prevention: Åtgärder eller förhållanden som förebygger, motverkar och/eller helt förhindrar
uppkomst av något oönskat.
Drogprevention: Med ”drogprevention” avses vanligen prevention av ANDT. Den brukar delas in i tre olika typer: Universell prevention riktar sig till en hel population, t ex befolkningen
i stort eller en hel skola. Selektiv prevention riktar sig till riskgrupper där risken för att utveckla en problematisk droganvändning är större än i befolkningen generellt, t ex barn och
ungdomar i familjer där narkotikabruk förekommer. Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande narkotikaproblem och här eftersträvas större beteendeförändringar eftersom ett problematiskt bruk redan är etablerat. (Folkhälsomyndigheten)
Andra vanliga preventionsbegrepp är primär, sekundär respektive tertiär prevention. Primär
prevention står då för åtgärder som görs innan ett oönskat beteende initierats, sekundär för
åtgärder som sätts in i ett tidigt skede av en problemutveckling och tertiär för det som vanligen också kallas vård eller behandling i mer framskridna faser.
Brottsprevention: "Åtgärder som syftar dels till att påverka de omständigheter i själva situationen som gör att personer väljer att begå brott, dels åtgärder som syftar till att minska benägenheten (motivationen) hos människor att begå brott."
http://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete; Brå, Polismyndigheten och SKL
samt Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott, sid 7

5 (30)

Risk- och skyddsfaktorer: Riskfaktorer är omständigheter eller händelser som ökar sannolikheten för att något icke önskvärt ska hända. Skyddsfaktorer ökar personers motståndskraft
mot belastningar och kan förhindra eller dämpa effekten av riskfaktorer.

Viktiga begrepp och förutsättningar
Ovanstående definitioner är avsedda att tjäna som en bas för det fortsatta samtalet om förebyggande och främjande arbete. Detta utifrån erfarenheten att vad som läggs in i begreppen
varierar rätt kraftigt mellan olika discipliner. Hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och fritidssektorn använder dessa begrepp men lägger olika betydelser i dem. Så kan någon från
skolan med förebyggande mena att förhindra debut av exempelvis tobak medan behandlande personal inom socialtjänsten ser på sitt arbete som förebyggande eftersom man förebygger återfall och akuta dödsfall. På en fritidsgård tycker man sig kanske inte alls arbeta förebyggande utan ser i stället sitt arbete som främjande. Om vi dessutom lägger till en extern
samarbetspartner som polisen så kan ytterligare begreppsförvirring uppstå.
Den här kartläggningen siktar främst in sig på det som ovan kallas universell och primär prevention, med andra ord åtgärder som riktas generellt till exempelvis en hel ungdomsgrupp i
syfte att dessa överhuvudtaget inte ska debutera med användning av exempelvis narkotika
och/eller dopningspreparat. Vad gäller tobak och alkohol, som säljs lagligt, siktar preventionen ofta på att skjuta upp debuten till laglig ålder uppnåtts. Denna inriktning är vanligen
det vi menar med ”förebyggande arbete”. Vi tänker på skolans insatser, anti-langningskampanjer, föräldrastöd och information under föräldramöten om att de inte ska bjuda på alkohol och liknande verksamheter. Det finns också gott vetenskapligt stöd för att det generella
förebyggande arbetet är viktigt.
Det är dock viktigt att betona att prevention, för att vara framgångsrik, helst bör utföras på
befolknings-, grupp- och individnivå samtidigt. Det betyder att det bör finnas åtgärder som
motverkar debut likväl åtgärder som kommer in både i tidiga och sena faser. Detta gör prevention per definition till ett komplext område där många aktörer måste samverka och på
olika sätt dra sitt strå till stacken. Dessutom brukas betonas att preventiva åtgärder, som
vanligen siktar in sig på riskfaktorer, ska kompletteras med promotion (främjande insatser)
vilka styrker skyddsfaktorer. I preventionslitteraturen brukar detta omnämnas som preventiv
komplementaritet. Även promotion ska således tillämpas i alla fält nedan.

Prevention...
Universell

Samhälle
Primär

förebyggande
Sekundär

tidiga insatser
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Selektiv
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Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer
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Skyddsfaktorer
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Skyddsfaktorer
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Riskfaktorer
Skyddsfaktorer
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Evidens
Ofta framställs krav på att det förebyggande arbetet ska vara evidensbaserat. Det är naturligtvis en god och välmotiverad ambition att det ska finnas kunskapsstöd för det arbete och
de metoder man använder. Problemet är bara att genom att prevention är så komplext så
finns det inte så många metoder som har en (vetenskapligt) stark evidens. Nästan alltid skiljer sig den vetenskapligt beforskade metodens grund från den verklighet man själv ska verka
i. Man har heller inte kontroll över alla de samhälleliga förutsättningar som påverkar droganvändning och brott. Det gör att det praktiska arbetet hela tiden måste balanseras mellan
forskning och erfarenhet av verkligheten. I detta måste utförarledet, praktikerna, få metodstöd så att de inte sätts att ensamma hantera svårhanterliga bedömningar, exempelvis
hur en metod kan anpassas för att passa just den målgrupp man avser att nå.

Kvalitet och implementering
Vi kan i det här sammanhanget helt enkelt definiera kvalitet som att vi får det resultat vi förväntar oss av en viss insats. För att uppnå avsedd kvalitet är det av största vikt att beakta
svårigheter kring implementeringen av policys, program, metoder och arbetssätt. Implementering tar oftast längre tid, kräver större resurser och är mer omfattande än vad man från
början tänker sig. Även här är det viktigt att fundera igenom metodstöd under längre tid för
att få något nytt att fungera i praktiken.
Det finns numera också praktiskt stöd för att bygga kvalitet i det förebyggande arbetet. Undertecknad har arbetat med European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som passar såväl nya som mer erfarna projektledare.
Vad gäller brottsförebyggande arbete finns exempelvis Brottsförebyggande Rådets (BRÅ)
skrift ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete”.
Ytterligare exempel är att UNOCD (United Nations Office on Crimes and Drugs) och WHO
(World Health Organization) tillsammans står bakom det nyligen uppdaterade ”International
Standards on Drug Use Prevention” (2018).

Etik
Det behöver kanske knappast framhållas att all verksamhet bör ha en uttalad etisk grund. De
flesta yrken har detta, och även förebyggande arbete bör ha tydliga kopplingar, till exempel
till Barnkonventionen.

Indikatorer, uppföljning och utvärdering
Allt förebyggande arbete ska följas upp och, om möjligt, utvärderas i någon form. Att få en
vetenskapligt hållbar utvärdering på allt som görs är inte möjligt, vare sig av praktiska eller
ekonomiska skäl. Däremot bör alla verksamheter anstränga sig att i någon form dokumentera sin verksamhet och att använda några indikatorer (mätpunkter) som visar att verksamheten går i rätt riktning. Detta redovisas sedan i den vanliga verksamhetsuppföljningen och
kommer således chefer och politiker till del så att dessa får verklighetsbaserade underlag för
kommande budgetar vilket i sin tur är avgörande för kontinuiteten och kvaliteten.
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Dagsläge
ANDT
Resultaten för Region Gotland från senaste drogvaneundersökningen bland årskurs 9 presenteras via länken https://www.gotland.se/80791. Siffrorna är framtagna av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) för år 2016 och således inte helt färska. Nya
siffror avseende årkurs 9 och år 2 på gymnasiet presenteras vecka 27 i år. Några citat från
2016 års undersökning i sammandrag:
Rökning
Fler flickor och pojkar i årskurs 9 på Gotland röker jämfört med riket. Vidare är rökning vanligare bland flickor än bland pojkar. Både i riket och på Gotland ses en trend av minskad ökning över flera år. Sedan förra mätningen (2014) följer inte flickor och pojkar på Gotland den
nationella trenden. Siffrorna visar även på ökning av rökningen bland flickor på Gotland.
Snusning
Fler flickor och pojkar på Gotland snusar jämfört med riket. Det är vanligare bland pojkar än
bland flickor. Sedan förra mätningen (2014) har snusningen ökat bland pojkar på Gotland,
vilket inte kan ses nationellt.
Tobak totalt
Det är vanligare på Gotland än i riket att unga använt tobak (snus eller cigaretter) vid 13 års
ålder eller tidigare.
Alkohol
Jämfört med riket har fler flickor och pojkar på Gotland druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Det är vanligare att flickor har druckit alkohol än att pojkar har gjort det. Större andel
flickor på Gotland har varit berusade vid 13 års ålder eller yngre, i jämförelse med riket. Både
på Gotland och i riket fortsätter den positiva trenden med minskad alkoholkonsumtion. När
det gäller intensivkonsumtion av alkohol är det lika vanligt på Gotland som i riket. Både på
Gotland och i riket fortsätter även här den positiva trenden med minskad intensivkonsumtion. På Gotland är minskningen sedan 2014 större än i riket.
Narkotika
Det är ingen tydlig skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller användandet av narkotika.
Det är vanligare på Gotland än i riket att flickor och pojkar använt narkotika de senaste 12
månaderna. Nationellt har under flera år cirka 5–10% av eleverna i årskurs 9 använt narkotika senaste 12 månaderna. Eftersom underlaget är begränsat till elever i årskurs 9 ska en
mindre förändring i andel mellan olika år tolkas med försiktighet. Statistiken visar att andelen pojkar på Gotland som använt narkotika de senaste 12 månaderna har ökat med 2 procent sedan förra mättillfället (2014).
Sammanfattning av drogvanor på Gotland jämfört med riket (flickor och pojkar sammanslaget)
Jämfört med tidigare drogvaneenkät för två år sedan har andelen flickor och pojkar på Gotland som dricker alkohol fortsatt att minska. Pojkars intensivkonsumtion av alkohol har nu
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minskat till i nivå med riket. Andelen flickor på Gotland som röker har ökat. Andelen pojkar
som snusar och som använt narkotika de senaste 12 månaderna har ökat sedan förra mättillfället (2014).
Jämfört med riket är det vanligare på Gotland att flickor och pojkar röker, snusar, har använt narkotika eller druckit alkohol senaste 12 månaderna.
Min notering: Under intervjuerna har många spontant uttryckt oro för att ungdomars droganvändning kan ha ökat sedan 2016. Den undersökning som presenteras i sommar blir alltså
viktig att sprida och analysera. Viktigt är också att Gotlands bägge gymnasieskolor deltar i
denna undersökning vilket ger ett underlag också avseende de lite äldre tonåringarna.
Siffrorna bör också kompletteras med polisens och BRÅ:s aktuella statistik. Analysen ska
ligga till grund för olika enheters kommande verksamhetsplanering och prioriteringar.

Ytterligare ANDT-statistik om Region Gotland finns till exempel i ”Länsrapport 2016 Gotland”, Folkhälsomyndigheten, se file:///C:/Users/Admin/OneDrive/BildningsBolaget/Gotland/Gotland%20v17/Gotland%20v17%20b/Undersökningar/FoHM%20report_andt2016_gotland.pdf

Brott
Anmälda brott på Gotland, källa Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Försök till mord eller dråp: 2016: 7, 2017: 4.
Misshandel: 2016: 526, 2017: 420.
Våldtäkt: 2016: 49, 2017: 47.
Sexuellt ofredande: 2016: 64, 2017: 41.
Hets mot folkgrupp: 2016: 5, 2017: 16.
Skadegörelse: 2016: 722, 2017: 779.
Rattfylleri: 2016: 91, 2017: 110.
Drograttfylleri: 2016: 54, 2017: 48.
Stöld och snatteri: 2016: 636, 2017: 652.
Narkotikabrott: 2016: 670, 2017: 1 107.
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Styrande dokument och målsättningar
Region Gotland har en rad styr- och måldokument som är relevanta i detta sammanhang.
Vision Gotland 2025
Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) ”Vision Gotland 2025” är det övergripande programmet på Gotland och ska utgöra basen för andra planer och program. Ett av de övergripande målen är att ”Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet”. Under avsnittet
Människors Hälsa ställs målbilden ”Gotland ska vara narkotikafritt” upp.
Folkhälsopolitiskt program
I det folkhälsopolitiska programmet ges exempel på insatser inom de olika målområdena:
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
•

•

•

•

•

För att nå målen krävs samverkan mellan offentliga, ideella och privata verksamheter.
Nätverk och samrådsgrupper som Tryggare Gotland och nätverket för ideella organisationer som arbetar med alkohol- och drogfrågor, dopning och överdrivet spelande är exempel på arbetsformer som skapar gemensam dragkraft i det förebyggande arbetet.
Strategiska områden är förebyggande arbete bland barn och unga, turism och nöjesliv,
drogfria arbetsplatser, minskad tillgång till narkotika och en väl utbyggd vårdkedja.
En välfungerande vårdkedja innehåller information, rådgivning, tillnyktring, avgiftning,
kartläggning, bedömning, vårdhänvisning samt öppen och sluten vård utifrån den enskildes behov. Anhörigstöd är en väsentlig del i vårdkedjan.
Barn och unga ska få växa upp utan att skadas av tobak, alkohol eller narkotika. Detta betyder att från och med graviditeten måste föräldrar erbjudas kunskap, råd och stöd i
dessa frågor. Detta gäller sedan under barnens hela uppväxt. Det förutsätter samarbete
mellan mödra- och barnhälsovården, förskola och skola, föreningsliv och fritidsverksamheter för unga, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Arbetssättet behöver kontinuerligt
utvecklas med stöd av utvärderade metoder.
Kommunen har ett särskilt ansvar för hjälp och stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar eller i andra svåra familjeförhållanden, där Tryggve stödgrupper utgör
en mycket viktig resurs. Föräldrastöd med utvärderade metoder inom missbrukarvård
och socialtjänst, psykiatrisk vård och kriminalvård, är andra sätt att stödja barn och unga
i svåra livssituationer. Uppsökande verksamhet riktad till ungdomar med resurser anpassade för det särskilda behovet sommartid är en viktig del i att skapa trygga och goda uppväxtvillkor.
Gotlands kommun beslutar om alkoholtillstånd och utövar tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen samt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. I rollen som tillstånds- och
tillsynsmyndighet har kommunen ansvar för att säkra att försäljning och servering av sådana produkter sker i enlighet med lagens krav för att minska risk för skador och ohälsa.
Särskilda riktlinjer för detta finns på kommunens hemsida.
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ANDT
Regering och riksdag har fastställt en nationell strategi för området ANDT.
Se http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/

Tobakspolicy för Gotlands kommun är fastställd av kommunstyrelsen 2008-04-24.
Regionfullmäktige har beslutat att Region Gotland stödjer kravet på ett nationellt politiskt
beslut om ett rökfritt Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame –
Ett Rökfritt Sverige 2025. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att inom ramen för arbetet med
att ta fram strategier för god jämlik hälsa för åren 2017–2021 rekommendera sådana insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.
Det bör betonas att genom satsning på tobaksförebyggande arbete kan mycket stora belopp
sparas vad gäller generell folkhälsa, sjukskrivningar, operationer, rehabilitering och andra
kostnader som annars drabbar sjuk- och hälsovården.
Trygghet och brott
Regeringen har beslutat om det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans
mot brott” (2017). Se http://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
Det finns flera styrdokument inom Region Gotland som berör detta område. Se länken
https://www.gotland.se/69751

Region Gotland och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
BRÅ genomför riktat processtöd till Region Gotland och lokalpolisområdet 2017–2018 med
syftet att hitta lösningar på lokala problem. För ändamålet har man bland annat genomfört
en så kallad Community Readiness-mätning 2016.

Region Gotland och Polisen har dessutom gemensamt utarbetat Medborgarlöften som
anger ett antal åtgärder som behöver genomföras.

Se även Bilaga 2: Förteckning över underlag

Sammantaget kan man konstatera att det inom områdena ANDT, brott, trygghet och folkhälsa finns en rad dokument som anger höga mål för Region Gotland.
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Del 2: ANDT- & brottsförebyggande verksamhet inom Region Gotland
Följande enheter/funktioner har intervjuats för denna kartläggning.

Regionstyrelseförvaltningen
Enheten för social hållbarhet, Avdelningen för regional utveckling
Enheten arbetar på strategisk nivå med regionövergripande program, överenskommelser
och policys. Man är länken mellan chefsnivå/politik och den operativa nivån inom många
områden, däribland brotts- och ANDT-förebyggande, integration, social hållbarhet och jämställdhet. Man knyter ihop samverkan mellan olika aktörer både internt inom Region Gotland och med externa samverkansaktörer som myndigheter och civilsamhälle och kan fungera som processledare. En viktig samverkanspartner är Länsstyrelsen som har motsvarande
strategiska funktioner i bland annat ANDT- och brottsförebyggande arbete.
Strategerna har också kontakt med Brottsförebyggande rådet BRÅ angående det lokala
brottsförebyggande arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan
Enheten arbetar med översikts- och samhällsplanering. Exempelvis har man via sociotopkartering ( https://www.gotland.se/sociotopkartering ) fått viktiga kunskaper från brukarundersökningar om mötesplatser och grönområden där människor rör sig och områden som medborgare anser vara otrygga. Dessa kunskaper synes viktiga för det framtida planerandet. Att
involvera samhällsplaneringen i det förebyggande arbetet är viktigt ur många aspekter, inte
minst om exempelvis nya bostadsområden planeras.

Tillståndsmyndigheten för alkohol
Enheten handlägger tillstånd för servering och ansvarar för tillsyn av restauranger. C:a 230
verksamheter har stadigvarande alkoholserveringstillstånd på Gotland. Under framför allt
Almedalsveckan ökar antalet tillfälliga serveringstillstånd. Man ansvarar även för tillsyn (via
årliga besök) av försäljningen av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel i ett hundratal butiker. Enheten bedriver varje år utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering för ett 80-tal personer. Man har god samverkan internt i regionen men även med polis, krögare och butiker.
Hemsida: https://www.gotland.se/89385

Utbildnings- & arbetslivsförvaltningen
Skolan är oftast den offentliga aktör man förknippar med ANDT- och brottsförebyggande arbete. Det är inte så konstigt, på Gotland finns nästan 7 500 barn och elever i åldrarna 1–16 år
samlade inom barnomsorg och skola. Skolans roll som skyddsfaktor, framför allt i samarbete
med föräldrarna, har också lyfts i preventionslitteraturen. På Gotland finns idag 35 grundskolor (från förskoleklass till skolår 9) varav 30 bedrivs i Region Gotlands regi. De är spridda över
hela ön och har i många fall ett ganska litet antal elever med cirka 40–100 per skola. På alla
grundskolor med förskoleklass upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren
7–9 läser man på sex studieorter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två
skolor). Förvaltningens verksamhet finns via länken https://www.gotland.se/86158 .
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Att många skolor är små har både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att eleverna lättare
blir sedda varje dag, något som är viktigt för anknytning och som därmed utgör en viktig
skyddsfaktor. Till nackdelarna kan höra att om det finns färre personal kan det vara svårt att
upprätthålla kvaliteten på exempelvis ANDT-program, då personalen inte har möjlighet till
uppdatering och vidareutbildning som på en större skola där specialisering kan ske. Att säkerställa att alla skolor har resurser, både personellt och programmässigt, för förebyggande
arbete är en viktig och inte helt lätt framtidsuppgift. Hur ser implementeringen av alla policys ut i ”yttersta linjen”?
Södervärnsskolan
Södervärnsskolan är en högstadieskola (årskurs 7–9) med c:a 400 elever och 40 personal. På
hemsidan står att ”På Södervärnskolan satsar vi mycket på elevernas trivsel och trygghet eftersom vi tror att detta är basen för ett gott lärande.” Bilden jag fått stämmer bra med det
påståendet. Man arbetar utifrån en uttalad värdegrund, integrerar ANDT- och de brottförebyggande frågorna i undervisningen och har bra kontakt med föräldrar. Vidare har man
några personal som fasta punkter i café och skolbiblioteket samt en ”yttre” resurs i form av
elevassistent/socialpedagog tillsammans med Solbergaskolan och Wisbygymnasiet. Se länken https://www.gotland.se/sodervarnskolan .
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 1 500 elever fördelade på 17 program. Det är därmed Gotlands största gymnasium. För närvarande arbetar man med revidering av riktlinjer och handlingsplan för ANDT-frågor tillsammans med grundskolan för att tydliggöra exakt vad som ska göras i olika lägen. Det är mycket bra att man enas om hur insatser
ska gå till så att alla skolor i regionen stegvis får samma förhållningssätt i dessa frågor. Det
underlättar för alla parter. Samarbetet med exempelvis polisen upplevs som mycket gott. Nu
närmast inväntas resultaten från CAN’s drogvaneundersökning för att se om den föranleder
mer åtgärder. Hemsida: https://www.gotland.se/wisbygymnasiet .
Gutegymnasiet
Gutegymnasiet tillhör Guteskolan AB och är således en fristående gymnasieskola. Man har
runt 250 elever på nio program. Skolan har 0-tolerans mot droger. Deras drogpolicy delas ut
och skrivs under av elever samt av vårdnadshavare om eleven är underårig. Elevhälsoteamet
träffas varje vecka. Samarbetet med polis, Mini-Maria och hemmen upplevs som gott. Gutegymnasiet deltar också i årets drogvaneundersökning som görs av CAN och de kommer att
agera utifrån de resultaten. Hemsida: http://www.gutegymnasiet.se/
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en förvaltningsgemensam resurs. Skollagen reglerar vilka kompetenser som ska finnas - skolläkare, skolsköterskor, förskole- och skolpsykologer, skolkuratorer
samt hörsel-, syn-, rh- och talpedagoger. Genom att arbeta på både på skol- och individnivå
stöds elever att nå skolmålen. Deras främjande arbete riktar sig alltså till såväl elever som till
lärare och föräldrar. Det kan vara svårt att uppehålla det främjande arbetet i och med att
akutstyrda insatser måste prioriteras. Det är viktigt att Region Gotland har kompletta elevhälsoteam i hela regionen. Som tidigare nämnts är många skolor förhållandevis små och de
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ligger utspritt över ön vilket inte gör uppgiften helt lätt. Detta är dock viktigt ur en likvärdighetsaspekt. Att inte nå skolmålen brukar räknas som en stor riskfaktor för en rad utfall, inte
bara ANDT och brott, och därför är Barn- och elevhälsans främjande och stödjande arbete en
viktig pusselbit.
Hemsida: https://www.gotland.se/4000
Öppna ungdomsverksamheten
Öppna ungdomsverksamheten ligger numera inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och är till för ungdomar i åldrarna 13–19 år. Verksamheten omfattar åtta ungdomsgårdar inklusive ungkulturhuset Fenix för åldrarna 16 – 25 år. Man satsar på heltidsanställd personal
vilket är en bra inriktning. Det är svårt att få bra kontinuitet i arbetet om det vilar på timanställda. Man har en genomtänkt strategi sedan flera år, och gårdarna arbetar med månadsplaneringar då ANDT är ett fokusområde. Vidare har man tre fältfritidsledare. Dessa har som
målsättning att finnas på de platser där ungdomar finns. Man arbetar både dagtid, exempelvis i skolor, och kvällstid i det offentliga rummet, exempelvis på Öster där många ungdomar
rör sig. Fältfritidsledarna har bra dialog med socialtjänst, polis och väktare. Det formulerades
som att ”göra pusslet så starkt som möjligt tillsammans” vilket är en bra målsättning. Hemsida: https://www.gotland.se/98425

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen kanske generellt inte ses som en huvudaktör när det gäller det rent förebyggande arbetet utan mer som en resurs och aktör när problem i någon form redan uppstått. Man har dock de facto viktiga uppgifter på flera områden som direkt berör det ANDToch brottsförebyggande arbetet. Hemsida: https://www.gotland.se/socialforvaltningen
Individ- och familjeomsorg, IFO
Individ- och familjeomsorgen, IFO, ”har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda
behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik med flera.” Man arbetar också stödjande i olika enheter. Sammanfattningsvis har flera verksamheter inom IFO
bäring på ANDT- och brottsprevention. Inte minst är det viktigt att stärka barns och ungdomars skyddsfaktorer genom att backa upp föräldrar/familjer. I foldern ”Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten” ges en mycket bra översikt över kostnadsfritt stöd i
många olika former.
Hemsida: https://www.gotland.se/1137

Familjestödsenheten
Familjestödsenheten rymmer bland annat verksamheterna Familjefokus och Mansforum.
Familjefokus
Familjefokus i sin tur inrymmer verksamheterna Ungdoms- respektive Barngruppen.
Ungdomsgruppen har som målgrupp ungdomar 13–21 år och deras familjer. Man arbetar
med öppna kontakter och har ingen myndighetsutövning. Det gör att man heller inte gör utredningar eller fattar beslut om insatser. Man har tystnads- och anmälningsplikt. Samarbete
sker främst med föräldrar men också med övrig socialtjänst, fritidsledare, skola, med flera.
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Fältarbete Målet är att finnas där ungdomar finns (samma som fältfritidsledarna). Man vill i
ett tidigt skede upptäcka och reagera om en ungdom är i riskzon och/eller far illa. Samarbete
sker främst med föräldrar, socialjour, fritidsledare och polis. Flera röster, inte bara från Familjestödsenheten, har påpekat att det tycks ha hänt något med ungdomars vanor de senaste åren. Man samlas inte längre på ”de kända platserna” utan tycks ha nya samlingsplatser, kanske oftare hemma hos varandra. Detta gör att fältarbetet måste vara uppmärksamt
på nya mönster.
Man har för inte så länge sedan gått igenom en organisationsförändring vilket inneburit att
nu gällande avtal gör att det fältförlagda arbetet på kvällar inte sköts av så många personer.
Detta är förstås olyckligt och förhoppningsvis kan det lösas inom en snar framtid. Fältarna
behövs på fältet både dag- och kvällstid.
Öppen mottagning Ungdomar eller deras föräldrar kan söka stöd genom den öppna mottagningen. Samtalskontakter kan ske kortare eller längre tid och genomförs utan journalföring.
Uppdrag utifrån biståndsbeslut Den myndighetsutövande socialtjänsten kan efter utredning
ge Ungdomsgruppen uppdrag att träffa ungdomar/föräldrar. Under dessa träffar förs journal
och det följs upp av socialsekreterare.
Information Ungdomsgruppen informerar om sitt arbete och om hur man får råd och stöd
som tonårsförälder i huvudsak till vuxna och till andra organisationer. Man medverkar också
i olika samverkansgrupper.
Familjeorienterat skolstöd – FOSS
Hösten 2017 startade Familjestödsenheten ett pilotprojekt, FOSS, för att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och de kommunala och privata grundskolorna. Enligt bakgrundsbeskrivningen syftar samarbetet till att tidigt identifiera barn/ungdomar som befinner sig i
riskzonen för låg skolnärvaro, alltså innan en oros-anmälan. Arbetet ska även vara en länk till
övriga inom socialtjänsten. Barn/ungdomar och föräldrar som identifierades vara i behov av
riktade familjestödsinsatser erbjuds stöd vid Familjestödsenhetens öppna mottagning eller
genom utredning och beslut erhålla biståndsbedömda insatser.
Målgruppen avgränsades till barn/ungdomar som går i årskurs 4–7 och deras familjer samt i
mån av tid även ungdomar i årskurs 8–9 och deras familjer. Kriterier för kontakt med Familjestödsenheten via FOSS var att elev uppvisat riskbeteenden som skolk, utanförskap, konflikter och bristande kommunikation där skolans pedagogiska och elevstödjande redskap inte
räckt till.
Uppskattningsvis har drygt 250 ärenden kommit in till Familjestödsenhetens Barn- och Ungdomsgrupp via FOSS och när kontakt tagits för besök på Familjestödsenheten har endast tre
till fyra familjer tackat nej till kontakt och besök.
Undertecknads reflektion är att hitta former för förbättrad samverkan mellan skolor och Familjestödsenheten, för att tidigt kunna stödja såväl skola som föräldrar och barn i ett tidigt
skede innan problem vuxit svårhanterliga, måste bedömas som mycket lovvärt. Det tar säkert viss tid att få detta att fungera fullt ut i alla skolor men det är angeläget och kommer att
kunna ge grund för samverkan även i andra frågor.
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Barngruppen har i huvudsak samma arbetsupplägg som ungdomsgruppen men här är målgruppen barn 0–12 år och deras föräldrar.
Det finns också en verksamhet med ungdomscoacher till ungdomar som vill ha stöd. Det är
en vuxen person som hjälper en ung person, 13 - 21 år, att uppnå individuella mål på uppdrag av myndighetsutövande socialtjänst. Coachningen sker i samarbete med föräldrar och
socialsekreterare och pågår under ett halvår. Under den perioden görs också flera uppföljningssamtal där föräldrar, socialsekreterare och ungdomen träffas.
Hemsida Ungdomsgruppen: https://www.gotland.se/ungdomsgruppen
Mansforum
Mansforum är en öppen verksamhet inom Familjefokus. Man erbjuder samtal med män, enskilt eller i grupp. Huvudsakliga anledningar till att män söker sig dit är en vilja att komma vidare i livet, man vill ha någon att bolla exempelvis relationsfrågor med. Det kan också handla
om personliga problem som sorg, umgänge med barnen, ilska och våld. De flesta går där för
5 - 6 samtal, även om det i några fall kan handla om betydligt fler träffar.
Socialjouren
Socialjouren har sin telefonlinje öppen alla dagar kl 16-03 när socialtjänsten i övrigt är
stängd. Barn och vuxna får stöd, hjälp och rådgivning i akuta sociala situationer. Man kan
vara anonym. Däremot bedriver man inget eget mer offensivt eller uppsökande arbete då
man är få personer som sköter denna funktion. Man har upparbetade rutiner till andra berörda verksamheter inom och utom Region Gotland.
Hemsida: https://www.gotland.se/16965
Enheten för ensamkommande flyktingbarn myndighetsutövning (EKB)
Enheten arbetar med ensamkommande flyktingbarn i asylprocess. De ansvarar för att bedöma barnets/ungdomens behov, utreda och besluta om insatser samt följa upp insatser.
För närvarande finns c:a 85 unga i verksamheten. Till c:a 95% handlar det om pojkar, främst
från Afghanistan, Somalia och Eritrea. Dessa unga är en utsatt grupp ur flera synvinklar. Dels
är det svårt i sig att komma som ensamkommande ung till en helt ny kultur, dels har de i
många fall en mycket svår bakgrund, dels vet de inte om de får vara kvar. En del har också
beroendeproblematik som ytterligare försvårar situationen. Sammantaget är detta en grupp
som behöver breda och omfattande insatser.

Avdelningen för boenden för ensamkommande unga
Region Gotland har ett tiotal så kallade HVB-boenden (hem för vård eller boende, Haima) för
ensamkommande barn och ungdomar runt om på ön. Det finns också familjehem och privata
HVB-boenden. Verksamheten har för närvarande 54 inskrivna unga, både pojkar och flickor, i
åldrarna 15–21 år. De kommer huvudsakligen från Afghanistan, Syrien, Etiopien och Somalia.
Man har god samverkan med flera aktörer, både inom regionen och externt. Handledarna på
boendena arbetar för att ge ungdomarna en stabil tillvaro. Det kan handla om till exempel
stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten med socialsekreterare,
god man eller skolpersonal. Handledarna skapar tydliga vardagsrutiner med skolgång, och
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samarbetar med föreningslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, som leder till integration. Man är inspirerade av Trelleborgs etableringsmodell för ensamkommande unga för att hjälpa ungdomarna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Hemsida: https://www.gotland.se/95080
Beroendeenheten
Beroendeenheten har två behandlande enheter, Alkohol- och drogrådgivningen och MiniMaria (se nedan). Man arbetar också med myndighetsutövning gentemot vuxna (+18 år) i
Vuxengruppen. Vidare finns en boendedel (28 platser) med individuell planering. Det är en
insats som kan fås efter ansökan till vuxengruppen. Insatsen innebär stöd med nyktert boende samt stöd inom andra livsområden.
Alkohol- och drogrådgivningen
Verksamheten erbjuder rådgivande samtal, beroendeutredning och behandling. Här finns
också hjälp till familj och anhöriga. Könsfördelningen är i storleksordningen 70% män och
30% kvinnor
Hemsida: https://www.gotland.se/beroende
MiniMaria
Ungdomar/unga vuxna (upp till 24 år) samt föräldrar och anhöriga kan vända sig till MiniMaria som arbetar systemiskt för att ge hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger. Här
finns en bred kompetens gällande missbruk och psykisk ohälsa. MiniMaria erbjuder information och rådgivning, missbruksbedömning, motivationssamtal, cannabisprogram, återfallsprevention, familjesamtal/familjebehandling samt föräldragrupp. MiniMaria har god samverkan med många aktörer och ses som en resurs och ett kompetensstöd inom regionen.
Hemsida: https://www.gotland.se/minimaria

Hälso- & sjukvårdsförvaltningen
Hälso- & sjukvårdsförvaltningen bedriver hälsoförebyggande arbete ur många aspekter som
berör människors livsstil.
Se https://www.gotland.se/halsoochsjukvardsforvaltningen
När det gäller exempelvis generellt tobaksförebyggande arbete både gentemot unga och
vuxna kan nämnas att organisationen JUNIS erbjuder alla åk 6 att få ett besök som handlar
om olika aspekter om varför man inte ska använda tobak. Ett annat exempel är att regionen
erbjuder stöd i att sluta röka inför operation.
Hemsida: https://www.gotland.se/70377 och https://www.gotland.se/71570
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Del 3: Erfarenheter utifrån kartläggningen
Jag har valt att samla erfarenheter från intervjuerna under rubrikerna nedan. Detta för att
dels kunna fånga upp generella synpunkter som återkommit från flera personer, dels för att
enskilda personer inte ska behöva stå fram.
Utredningsuppdrag 1: Erfarenheter från det förebyggande arbetet
Inställning och ambition
De medarbetare som intervjuats har genomgående visat prov på stort intresse och kompetens för de olika funktioner de sköter. De har i de flesta fall upparbetat rutiner för sitt praktiska arbete, exempelvis angående vilka de samarbetar med och hur det ska gå till. Samtidigt
har det kommit upp tankar om att man kanske inte känner till varandras arbete så bra som
man tror. Omorganisationer och ny personal gör att allt inte ligger på plats. Det finns alltså
visst behov av att allas verksamheter tydliggörs så att samverkan kan utökas ytterligare.
Fördelar
Flera av de intervjuade har framhållit fördelar Region Gotland har genom att vara en ö:
•

•

Kontext. Ungdomar har kända vuxna omkring sig vilket i sig är ett förebyggande sammanhang. Man tänker förmodligen inte på detta själv, men varenda möte/kontext
som ser en och känner igen en stärker känslan av gemenskap och tillhörande vilket är
viktiga skyddsfaktorer.
Låg ut- och inpendling. Detta bidrar till stabiliteten och ett sammanhang där man är
känd och sedd.

Mer accepterande inställning till cannabis
Ett flertal intervjuade har tagit upp att de noterar en allt mer ”cannabis-liberal” hållning
bland unga. Skillnaden upplevs som påtaglig jämfört mot bara för några år sedan. Denna inställning kan också märkas bland vuxna, om än inte lika tydligt. Att upprätthålla synen att
cannabisrökning bland unga inte ska bagatelliseras påtalas som viktigt inte minst från skol-,
fritids- och socialtjänsthåll. Man efterlyser fortbildning i hur man talar om cannabis med
unga som har en tillåtande attityd till cannabis.
Öppen drogscen
Det har också påtalats en oro angående en mer eller mindre oblyg hantering/försäljning av
droger på Öster centrum. Att arbeta med tillgänglighetsbegränsning av illegala substanser
måste anses som ett mycket prioriterat område. Det är viktigt att inte ungdomar exponeras
för och dras med i narkotikaanvändning. Detta är självklart ett område för polis och tull, men
även regionen har ett stort ansvar utifrån sina verksamheter inom främst socialtjänst, fritid
och samhällsplanering. Även det civila samhället skulle kunna mobiliseras i högre grad än nu,
exempelvis genom företagare i området. Det handlar om ett spektrum av åtgärder, från situationella åtgärder som belysning och väktare till att ”torget lever” genom aktiviteter där fler
vuxna finns naturligt närvarande vilket skulle störa droghandeln.
Fältarbete
Fältarbete finns både genom ungdomsverksamhetens fältfritidsledare och hos ungdomsgruppen inom socialtjänstens Familjefokus. Ingen av grupperna arbetar med myndighetsutövning. Båda grupperna har tämligen nyligen gått igenom omorganisationer, och det synes
som om fältarbetet både skulle kunna breddas och fördjupas på fler punkter. Det är dock
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inte helt lätt att snabbt skissa på hur detta skulle se ut konkret i alla detaljer, men att ha fler
fältare ute på kvällar, i större utsträckning än nu, borde vara ett mål. Även om inriktningen
är att förebygga att stök över huvud taget uppstår så måste beredskap finnas, inte minst under party-intensiva sommarmånader. Att det finns vuxna ute när fester och stök är som mest
frekventa är också viktigt ur den synvinkeln att om det görs olika former av vuxenvandringar
så måste dessa grupper ha stöd och guidning av professionella fältare och polisen.
Kommunikation och sekretess
Olika förvaltningar och myndigheter har som bekant olika grader av sekretess för sitt arbete.
Det finns också en stor förståelse bland de intervjuade för att det ska vara så. Däremot kan
man förmodligen i flera fall förbättra feedbacken till de aktörer man samarbetar med, inte
minst från socialtjänstens sida. Inte så att man ska bryta sekretessen, men att man exempelvis vid en orosanmälan alltid bekräftar att man fått denna anmälan och att man i någon form
inlett en utredning eller annan åtgärd. Även om till exempel skolan generellt litar på att alla
aktörer i ”åtgärdskedjan” gör vad de ska så är en sådan återkoppling mycket värdefull för de
som tagit steget att anmäla och som undrar om denna anmälan resulterar i något eller lämnas utan åtgärd.
Ensamkommande unga
I snart sagt varje intervju har frågan om ensamkommande unga tagits upp. Helt klart är att
många anser att beredskapen var för dålig runt 2015 när numerären plötsligt ökade kraftigt.
Man var helt enkelt inte förberedd på den uppkomna situationen. Å ena sidan finns stor förståelse och tolerans för att unga som kommit från mycket svåra och traumatiska förhållanden bör och ska få hjälp på de olika sätt som behövs. Å andra sidan uttrycks också en stor
oro för de drog- och brottsrelaterade problem som åtminstone en del i gruppen har. Det
handlar om allt ifrån att de som grupp uppges röka betydligt mer tobak än svenska ungdomar till i vissa fall avancerad användning av narkotika (heroin). Oron handlar om hälso- och
sociala aspekter för de individer det gäller, men också kring risken att droger sprids till andra
ungdomar, alltså att de skapar en drogmarknad som inte funnits tidigare. Nu har numerären
kvarvarande unga sjunkit kraftigt, men problemen upplevs inte som helt lösta på ett bra sätt.
I intervjuerna har några tagit upp behovet av ”samhällslotsar” som kan bistå unga i att hitta
rätt i samhället. Efter ett HVB-boende kan det bli ett stort glapp till att klara sig helt själv.
De kvarvarande ensamkommande ungdomarna har ju också blivit några år äldre sedan de
kom och det innebär att de kanske inte omfattas av insatser för unga på samma sätt som tidigare.
Integrationsfrågan är ett svårt och mångfacetterat fenomen som fortsatt ställer stora krav
på samordning och metodutveckling inom regionen.
Unga som varken arbetar eller studerar
På Gotland finns en grupp om 25–30 ungdomar per årskull som efter grundskolan varken arbetar eller studerar. Dessa unga ligger i riskzon bland annat för missbruksproblematik.
Denna utredning har inte intervjuat Ungdomskraft som arbetar med dessa ungdomar i åldrarna 16–20 år, men det är viktigt att nämna att deras arbete är av stort förebyggande
värde.
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Utredningsuppdrag 2: Intern samverkan
Ett av grunduppdragen i denna kartläggning var att identifiera samverkansbehov internt. Generellt kan sägas att de allra flesta verksamheterna har egna upparbetade kontakter inom
Region Gotland. Man vet oftast vem man ska vända sig till i olika frågor när det gäller den
praktiska, dagliga verksamheten. Däremot råder större osäkerhet angående vissa styrande/stödjande funktioner, exempelvis Tryggare Gotland. Det behöver exempelvis förtydligas vad Tryggare Gotland är och på vilket sätt det kan stödja verksamheterna. Idag finns förväntningar på Tryggare Gotland som (inte längre) stämmer med dess inriktning. En del har
också påtalat ett glapp mellan strategisk nivå och praktik, typ hur styrande dokument ska genomföras i praktiken i verksamheterna. Implementerings- och metodstödet skulle behöva
förstärkas. Det synes som om det vore värdefullt att utifrån befintliga styrdokument formulera en målbild som tydliggör vad alla enheter kan/ska bidra med utifrån sina respektive uppdrag. Den interna samverkan tas också upp i avsnittet nedan.
Utredningsuppdrag 3: Extern samverkan
Ett annat av uppdragen var att föreslå former för extern samverkan. Liksom föregående
punkt om intern samverkan är frågan om extern samverkan helt avhängig den egna ambitionsnivån. Tycker man att det är bra som det är behövs ju ingen extra satsning. Vill man nå
längre finns ett antal punkter att överväga som presenteras nedan.
En klar brist i detta sammanhang är att inte framför allt polisen och Länsstyrelsen omfattats
av intervjuer. Det är av största vikt för det fortsatta arbetet att en nära dialog förs med dessa
aktörer om vad de kan, vill och har resurser till att samarbeta omkring. Denna dialog finns till
stor del redan, men det synes som den bör intensifieras så att roller tydliggörs och resurser
allokeras för gemensamma prioriteringar.
Polisen
Genomgående uttrycker de jag talat med stort förtroende för polisens arbete. Man har goda
kontakter upparbetade och uppskattar framför allt kommunpolisen. Det man möjligen önskar är att polisen hade större resurser, de har inte alltid möjlighet att deltaga på ett sätt som
önskas.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens roll för det ANDT- och brottsförebyggande arbetet synes oklar för de flesta
personerna ute i verksamheterna. På strategisk nivå är bilden lite tydligare. Här finns det
stora möjligheter att utveckla ett gemensamt arbete med tanke på Länsstyrelsens nationella
mandat och ansvar för dessa frågor. Detta är viktigt inte minst eftersom allas resurser är begränsade och man bör ta chansen att allokera sina resurser i de fall verksamhetsinriktningarna stämmer så bra som i ANDT- och brottsförebyggande samt områdena folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och barnfokus.
Ett par andra aktörer som det också är av intresse att väva in på ett mer tydligt strategiskt
sätt i det förebyggande arbetet är idéburna organisationer liksom näringsliv och andra arbetsplatser. Den senare gruppen är viktig att ha med av tre skäl: 1) Förebyggande och åtgärdande av drogrelaterad miljö- och arbetsplatssäkerhet. 2) På arbetsplatser nås vuxna som
har barn. Därmed kan skolans arbete förstärkas. 3) De kan på olika sätt stödja de offentliga
insatserna, exempelvis genom stöd till lokala förebyggande insatser.
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Den förra gruppen, och över huvud taget den civila sektorn, utgör en omistlig pusselbit i det
lokala förebyggande och främjande arbetet. Här finns en stor del av dagens barn och ungdomar, och här finns även unga vuxna i ledarroller. Att nå just unga vuxna tillhör de riktigt knepiga delarna i en kommuns/regions arbete. Även den civila sektorn, åtminstone i vissa fall,
behöver metod- och implementeringsstöd. Det är inte ovanligt att ideella föreningar använder metoder som inte har något stöd i forskningen eller ens är förankrade i risk- och skyddsfaktorer.
Om det varit så på Gotland eller inte vet jag inte men det har i ”förebyggar-Sverige” använts
metoder som varit kontraproduktiva och rent av ökat intresset för narkotika bland unga. Sådant skulle kunna undvikas med handledning från regionen.
Utredningsuppdrag 4: En stödjande överbyggnad för Region Gotlands verksamheter
Denna del i uppdraget har, efter överenskommelse med uppdragsgivaren, tonats ner i intervjuarbetet. Det finns dock all anledning att fundera över frågan, och den belyses i nedanstående avsnitt.

Del 4: Arbetet framåt
Hur högt vill Region Gotland klättra på ambitionstrappan?
Frågorna om intern- och extern samverkan samt om en stödjande överbyggnad hänger ihop
med de mål man sätter för verksamheterna. Politik och förvaltningsledningar måste därför
ge tydliga besked om vad man vill uppnå och ge ramar och avsätta resurser för att nå dessa
mål. Det är också enligt all erfarenhet viktigt att detta ledningsstöd upprätthålls över tid.
Detta handlar i grunden om politiska prioriteringar. Att sätta upp höga mål utan att ge medarbetarna rimliga förutsättningar att nå dessa mål är såväl olyckligt som kontraproduktivt.
Mål och resurser måste alltid matcha varandra.
Sedan kan praktikerna arbeta upp de interna och externa samverkansformer som behövs för
att klara det dagliga arbetet.
”Business as Usual”
Om man tycker att verksamheten är tillfyllest som den är behöver man inte göra så mycket.
Det finns många duktiga medarbetare inom Region Gotlands olika verksamheter som varje
dag gör sitt bästa. Det kommer de också att fortsätta med efter bästa förmåga.
Några punkter bör dock uppmärksammas även på denna ambitionsnivå:
•

•

Den kommande drogvaneenkäten från CAN bör bekantgöras och diskuteras, inte bara gå ut som allmän info i ett mejl. Det är viktigt att de operativa
enheterna får diskutera vad de nya siffrorna betyder för den kommande
verksamheten. Vad ska prioriteras? Vad behöver stärkas upp? Även den
strategiska nivån måste involveras för eventuella omprioriteringar beroende på vad drogvaneenkäten ger.
Regionens styrdokument bör generellt förankras bättre och förtydligas vad
gäller hur-aspekter, alltså hur besluten ska verkställas, av vem, när, med
vilka metoder, uppföljningssätt, o s v. Det finns idag ett upplevt glapp mellan lednings-/strateginivå och den operativa, praktiska nivån.
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Utifrån de mål som Region Gotland uttalat synes det dock som om man vill öka ambitionerna
för sina verksamheter.
Nedan följer ett antal förslag och idéer för kvalitetsförbättring av det ANDT- och brottsförebyggande arbetet.
”Vi ska bli Sveriges bästa förebyggande kommun/region”
Som bekant blir en kommun varje år utsedd till ”Årets förebyggande kommun”. Priset delas
ut av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Likaså kan en kommun belönas som ”Årets säkerhetsarbete i kommun” via Security Awards
som arrangeras av säkerhetsbranschens ledande tidning Skydd & Säkerhet.

Generella förutsättningar för framgångsrikt ANDT- och brottsförebyggande arbete
I litteraturen finns ett antal beskrivningar över generella förutsättningar för att göra prevention framgångsrik. Nedanstående exempel har givits ut av UNODC (2018).
•

•
•

•

•

Stödjande styrdokument och lagar.
Det handlar om att ha tydlig organisation och styrning; att resurser och mandat fördelas och att arbetet sprids så att många görs delaktiga.
Evidensbaserad forskning.
En funktion måste finnas som ständigt håller sig uppdaterad angående forskning.
Samordning av olika sektorer och nivåer.
Här handlar det om att rätt insatser ska göras på rätt sätt; stöd vid metodval, implementering och uppföljning.
Utbildning av styrande och praktiker.
Såväl politiker som chefer, strateger och praktiker behöver ges möjlighet att förkovra
sig inom ämnesområdena. För tjänstepersonerna handlar det om att se över rekryteringskrav, hur behåller man medarbetare och hur sker fortbildning för olika kategorier?
Åtagande att tillhandahålla resurser och att långsiktigt upprätthålla arbetet.
Detta är en viktig punkt för ansvariga politiker och chefer på alla nivåer.

Nedan finns två strukturella förslag om man är djärv nog att vilja bli Sveriges bästa förebyggande kommun/region. Dessa redovisas först. Sedan följer några mindre omfattande förslag
som stegvis kan byggas in och som var för sig – men framför allt tillsammans – kan öka kvaliteten på arbetet.
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Strukturförslag 1:
Uppgradering av den stödjande överbygganden för förebyggande arbete: Exemplet Norrtälje
Norrtälje kommun har i mångt och mycket stora likheter med Region Gotland. Man har i
stort sett samma innevånarantal som Gotland (60’ respektive 58’ personer), man präglas av
en blandning av tätort-glesbygd-skärgård, man är ytmässigt stora vilket innebär långa avstånd och under sommaren har man mycket stora turistströmmar.
TiNK (Trygg i Norrtälje Kommun) startade för c:a tio år sedan. Under de gångna åren har man
byggt organisation och verksamhet så väl att man två gånger (2014 och 2017) blivit utsedda
till ”Årets Förebyggande Kommun”.
TiNK är en avdelning på kommunstyrelsekontoret som leder, samordnar och utvecklar trygghetsarbetet mellan Norrtälje kommun, kommunalförbundet, Polisen, näringslivet,
föreningar och andra myndigheter.
TiNK har elva heltidsanställda medarbetare. Kompetensområdena omfattar folkhälsostrateg,
strateger för föräldraskapsstöd, brottsförebyggande strateg, fältsamordnare, strateg för våld
i nära relationer samt kommunikationsstrateg. Dessa strateger arbetar också periodvis praktiskt operativt.
Som övergripande stöd för arbetet i kommunen finns en Trygghetspolicy omfattande fyra
strategiska utvecklingsområden.
1. Folkhälsopolicy med fokusområdena delaktighet och inflytande i samhället; barn och
ungas uppväxtvillkor; föräldraskapsstöd; ANDT + spel; hälsofrämjande hälso- och
sjukvård; hälsa i arbetslivet; fysisk aktivitet; matvanor och livsmedel; samt; psykisk
hälsa. Vart och ett av dessa områden har handlingsplan.
2. Integrationsetablering med fokusområdena arbete och boende; utbildning och
språk; attityder; samverkan, socialt deltagande och inflytande; samt mötesplatser.
3. Våld i nära relationer med fokusområden förebyggande arbete mot våld; upptäckt av
våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn; insatser riktade till
våldsutövare; kunskap och metodutveckling samt samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället.
4. Brottsförebyggande med fokusområdena brott och ordningsstörningar; organiserad
brottslighet; våldsbejakande extremism; trygg skolmiljö samt trygghet i boende.
TiNK har tät samverkan med lokala områdesgrupper, TiNK-rådet, lokala Brå samt en nära
koppling till kommunledningen. Det gör att praktiker, strateger och chefer ömsesidigt och
regelbundet kan hålla sig uppdaterade om läget och om vad som görs.
De sammanfattar sin strategi och metod som följer:
•
•
•

Ett förankrat uppdrag i kommunledningen vad gäller policy, strategier och tydliga
mål.
Man samordnar kommunens förvaltningar, myndigheter, polisen, ideella sektorn och
företag.
Arbetet bedrivs i etablerade samverkansplattformar.
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•
•
•
•
•

Arbetet är behovsdrivet utifrån upplevda problem, otrygga platser, undersökningar
och statistik.
De engagerar många genom att samordna och definiera uppdrag och metoder, ger
stöd och leder aktiviteter och insatser.
De säkerställer att beslutade aktiviteter, mål och överenskommelser beaktas i ordinarie verksamhetsplaner.
De följer upp och kvalitetssäkrar enkäter/undersökningar och utvärderar för att utveckla.
Därigenom effektiviseras kommunens resurser

De framgångsfaktorer för sitt arbete som TiNK framhåller är:
•

•
•

•

Tydlig organisation med mandat
o Kommunövergripande placering
o Förankrad roll i kommunledningen
o Chef med mandat och tydlig roll
o Samlat team
Gemensamma och övergripande mål
o Utifrån långsiktig strategi
Fasta plattformar för samverkan
o Samverkan som engagerar
o Tydlig struktur och process
o Kompetens, lärande, utvärdering
Drivkraft och samarbete
o Proaktivt engagerande arbetssätt
o Kommunikation och relationer
o Passion och struktur

Ytterligare underlag kan hämtas via www.norrtalje.se/trygg och/eller folkhälsostrateg Sofie
Ahlholm, epost sofie.ahlholm@norrtalje.se
Utredarens kommentarer: Avsikten är förstås inte att Region Gotland ska ”copy-paste”
Norrtäljes arbete rakt av. Flera viktiga pusselbitar finns redan i Gotlands arbete. Men de
punkter som de lyfter fram som strukturella framgångsfaktorer är viktiga att diskutera. Norrtälje har samlat kompetenser och gjort TiNK till ett ”kraftcentrum” för förebyggande arbete i
ett brett perspektiv, inklusive ANDT och brott. Det har givit uppenbara synergieffekter. Viktigt är att det finns en tydlighet för alla om vilka beslutande- respektive inspirations- och
praktiska samverkansforum som finns.
Det synes utredaren, vilket tidigare nämnts, som om Region Gotland har ett glapp mellan
strategisk nivå och praktik. Rollen för ”Tryggare Gotland” upplevs som oklar.
TiNK använder termerna ”passion” och ”proaktivitet” vilket betyder att någon måste kliva
fram och engagerat driva arbetet. En sådan person skulle kunna vara den som nedan benämns som preventionssamordnare.
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Strukturförslag 2:
Preventionssamordnare
Även om regionen väljer att inte förstärka den stödjande överbygganden, exempelvis utifrån
exemplet Norrtälje, bör man ändå överväga att inrätta en tjänst för en preventionssamordnare med mer praktiskt ansvar för ANDT- och brottsförebyggande frågor. Denna tjänst ska.
vara en synlig länk mellan lednings- och strateginivå och verksamheterna. De senare bör få
hjälp med praktiskt metodstöd, inspiration och med annan kunskapsutveckling.
Preventionssamordnaren skulle också kunna fungera som en tydlig ”en väg in” i hela det förebyggande arbete som görs i Region Gotland, till exempel för externa samarbetspartners
som polis, föreningsliv, arbetsplatser och inte minst för enskilda personer. Regionen är stor
och det finns många tänkbara telefonnummer ringa. Det finns en poäng i att ha ett ansikte
utåt som kan svara direkt och/eller slussa till rätt instans.
En preventionssamordnare skulle alltså som nämnts ge handledning och metodstöd i konkreta arbetssätt för de olika verksamheterna. Erfarenhetsmässigt (ref. Knut Sundell) är det
svårt att få nya metoder att fungera i praktiken. Implementeringen kräver nästan alltid handledning över tid. I och med att Gotland är stort ytmässigt och exempelvis har många mindre
skolor runt om i regionen är det viktigt att någon har möjlighet att praktiskt besöka och
stödja dessa så att alla får möjlighet till samma kvalitativa arbete.
Preventionssamordnaren skulle också kunna vara ett viktigt stöd för uppföljningen av det
förebyggande arbetet. Att följa upp arbetet på ett systematiskt sätt är grunden för att kunna
utveckla sitt arbete och få ökad kvalitet i insatserna. Men hur och vad ska mätas? Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) utvecklar ett så kallat Preventionsindex
där man tar fram de viktigaste indikatorerna inom olika områden. Se kapitel 3,
https://www.can.se/contentassets/a5284439b49f4559aa81deae83f5204a/konsumtion-ochskador-av-alkohol-narkotika-och-tobak-i-kommuner-i-kalmar-lan.pdf .
Preventionssamordnaren skulle kunna fungera som bollplank angående praktiskt användbara indikatorer och verksamhetsuppföljning.
Även funktionen som omvärldsbevakare är viktig att ha. Detta görs redan av strateger i regionen, men att ha fler som håller koll på vad som sker är viktigt. Man kan bevaka olika områden och ingå i olika nätverk vilket ökar chanserna att hålla sig a’jour med forskning och praktik.

Följande förslag är några exempel på insatser som kan utvecklas var för sig eller tillsammans
för att öka kvaliteten på den ANDT- och brottsförebyggande arbetet.
Föräldraskapsstöd
Att skola och föräldrar har ett bra samarbete är en mycket viktig skyddsfaktor. Skolorna har i
de allra flesta fall också ett fungerande samarbete med sina elevers föräldrar i någon form.
Även andra verksamheter har föräldraskapsstöd. I den utmärkta broschyren ”Stöd till barn,
föräldrar och familjer inom socialtjänsten” (Individ- och familjeomsorgen) erbjuds många bra
insatser, exempelvis gällande generellt föräldrastödsarbete. Men ingenting är så bra att det
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inte kan utvecklas ytterligare. Dessutom kvarstår frågan om hela Gotland har tillgång till generella och riktade föräldrastödsprogram.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, kan bistå i att utveckla föräldraskapsstödet. På deras hemsida http://www.mfof.se/ finns exempelvis skriften ”Föräldrar
spelar roll – Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete”

Kvalitetssäkring av arbetet
Exemplet föräldraskapsstöd väcker också frågor angående kvalitetssäkring. Vilken effekt har
de program som erbjuds? Det vore angeläget med en fördjupad analys angående hur många
grupper som genomförs, hur många personer omfattas, vilka föräldrar nås, resultat av uppföljning, hur många orter på Gotland omfattas, m m. för att man ytterligare ska kunna förbättra effekten av detta arbete.
Som tidigare nämnts finns det idag flera material som ger stöd att utveckla kvaliteten i såväl
projekt som reguljärt arbete. EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) är tillgängliga via Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/
UNODC’s (United Nations Office for Drugs and Crime) har tillsammans med WHO (World Health Organization) 2018 publicerat en uppdaterad version av ” International Standards on
Drug Use Prevention” på http://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har givit ut ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete” som är en handbok i att analysera orsakerna till brott lokalt. Nås via länken:
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-04-17-orsaksanalys-i-lokaltbrottsforebyggande-arbete.html .

Årshjul
Ett årshjul som beskriver en kommuns/regions kommande insatser under ett verksamhetsår
är ett bra sätt att mobilisera olika verksamheter kring gemensamma satsningar. I och med
att alla aktörer i god tid vet när insatser och mediakampanjer kommer att ske är det lättare
att prioritera den egna verksamheten. Man får också större delaktighet i regionens samlade
arbete. Årshjulet arbetas med fördel fram i ett forum där många verksamheter är representerade och kan påverka innehållet. Om inte den förankringen sker är det svårare att få till
stånd gemensamma insatser. Årshjulet tas fram med hjälp av kommunikationskompetenser.
Tanken är att årshjulet löpande ska uppdateras år från år.

Preventionsprofilen
Inom Stockholms stad har man utvecklat en metod kallad Preventionsprofilen. Den beskrivs
som ”en metod för att utifrån kunskapsbaserade risk- och skyddsfaktorer utvärdera, kvalitetssäkra och tydliggöra det förebyggande arbetet i kommunalt driven eller finansierad barnoch ungdomsverksamhet. Den enskilda medarbetaren gör en självskattning av graden av
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prevention i det ordinarie arbetet genom att fylla i en enkät. Resultatet sammanställs och
analyseras på gruppnivå. Verksamheten ges möjlighet att systematiskt följa upp och utveckla
sitt förebyggande arbete.” Om intresse för detta finns inom Region Gotland kan undertecknad bistå med kontakt till Stockholms stad.

Cannabisförebyggande för yrkesverksamma
Flera av de intervjuade har tagit upp att många vuxna, även sådana som yrkesmässigt arbetar med ANDT-förebyggande bland unga, tycker att det är svårt att diskutera cannabis med
ungdomar. Dels har en ”drogliberal” attityd spridits bland unga just vad gäller cannabis, dels
känner sig många vuxna i kunskapsunderläge. Det är en sak att ta upp tobak och alkohol,
men cannabis…
Stockholms stad har arbetat fram ett koncept kallat ”Koll på cannabis” som riktar sig just till
de som arbetar i ungas närhet. Se http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Utvecklingsenheten/Prevention/Cannabisprevention/ Materialet ska förstås lokalanpassas men texterna är fria att användas.
Exempelvis har Jämtland gjort en regional anpassning, se http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkohol,-narkotika,-dopning-och-tobak/Documents/koll_pa_cannabis_tillaggsmaterial.pdf
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Bilaga 1 Tack till intervjuade
Jag har genomgående fått en vänligt och intresserat bemötande. Därför vill jag rikta ett stort
tack till följande personer som intervjuats för denna kartläggning:
Ulf Axelsson

Mansforum och Familjefokus Ungdomsgrupp

Maria Benczy

Avdelningschef barn- och elevhälsan

Julia Chinette

Skolkurator Högbyskolan

Kjell Gardarfve

Enhetschef Familjestödsenheten

Christina Godarve

Avdelningschef IFO

Shanti Gustafsson

Samordnare Familjefokus Ungdomsgrupp

Maja Heckscher

Socialsekreterare socialjouren

Cora Juniwik

Folkhälsostrateg ANDT

Katarina Jupiter

Hälsosjuksköterska tobaksprevention

Annika Liljegren

Enhetschef ungdomsgårdar fältfritidsledare

Eva Lindvall

Samordnare Mini-Maria Socialförvaltningen

Therese Ljungman

Rektor Gutegymnasiet

Lars Nordahl

Administrativ chef Wisbygymnasiet

Lars Olofsson

Enhetschef myndighetsutövning ensamkomm. unga

Lina Olsson

Skolsköterska Solbergaskolan

Katrin Rindlaug

Jämställdhetsstrateg

Karl Risp

Strateg BF, Integration, Social hållbarhet

Cristian Salas

Socialpedagog Södervärnsskolan

Jenny Sandberg

Samhällsplanerare

Louise Stuxgren

Tf. avdelningschef boende för ensamkomm. unga

Cecilia Tofftén

Biträdande rektor Södervärnsskolan

Anna Thunegard

Fältfritidsledare

Jörgen Wiss

Alkoholhandläggare

Ragnar Östermark

Enhetschef Beroendeenheten

samt socionomstuderande Ylva Larsson och Lisa Cederlund och socialpedagogstuderande
Emma Lennartsson.
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Bilaga 2 Förteckning över underlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkansavtal Tryggare Gotland
Medborgarlöften
Community Readiness-mätning, BRÅ
Förslag på fortsättning, BRÅ
Folkhälsopolitiskt program
Inriktningsbeslut att följa Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
Egna anteckningar från intervjuer
Hemsidespresentationer, broschyrer och annat material från olika enheter
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Bilaga 3 Vem kartlade?
Kartläggningen är gjord av Anders Eriksson, BildningsBolaget, mobil 072-89 64 015,
epost anders.eriksson@mailbox.tele2.se
Genom åren har jag bland annat varit verksam som:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Medlevare på Bäckaräng – ett av Hasselakollektiven
Fältassistent i Vallentuna
Avdelningsdirektör på (dåvarande) Folkhälsoinstitutet med det nationellt förebyggande arbetet som ansvarsområde
Ledare för Think Tank Committee inom EURAD (Europe Against Drugs; NGO)
Utvecklingsledare och medgrundare av Preventionscentrum Stockholm (Precens) på
Socialförvaltningen i Stockholm
Koordinator för Expert Strand on Substance Abuse Prevention (ESSAP) i EUROCITIES’
Work Group Health Inequalities
Handledare, t ex åt ideella projekt på uppdrag av Sekretariatet för frivilligt socialt arbete och organisationsbidrag (SoFri) vid Socialstyrelsen, socionomstuderande vid
Årsta-Sköndal högskola och lokala preventionssamordnare i Stockholms stad
Föreläsare/utbildare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Fram till 2015 var jag huvudprojektledare för Stockholms del i Trestad2, ett treårigt
projekt med stöd av Socialdepartementet. Ett av delprojekten som jag var med om
att driva var en svensk version av EU’s kvalitetsstandard för professionellt drogförebyggande arbete, European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Projektet
handlade om att översätta, anpassa och sprida denna standard som inte har någon
tidigare motsvarighet på svenska. Jag har utsetts till EDPQS Champion av projektansvariga vid Liverpool John Moores University.

Senaste offentliga utredningsuppdrag
Undertecknad har för Länsstyrelsen i Stockholms län sammanställt ”Uppföljning av strategi
och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2015”, se http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andt-uppfoljning-2015-web.pdf
samt varit delaktig i att sammanställa ”Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020”, se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/ANDT-strategi-2017-SLUTLIG-webb.pdf
Jag har nyligen (2017) också genomfört en intern utredning för Länsstyrelsen i Stockholms
län som kartlade myndighetens brottsförebyggande arbete.
Under 2017 har jag även varit processledare på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands
län i framtagande av regional ANDT-strategi med tillhörande åtgärdsplan. Se
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkoholoch-tobak/Pages/index.aspx
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Medborgarlöfte 2020 – Mäns våld mot kvinnor
Brottsområdet våld innefattar bland annat offentligt våld och relationsvåld. En del av området
våld som är särskilt värt att belysa rör mäns våld mot kvinnor i nära relation. Det är en kategori
som orsakar stort enskilt lidande och stora samhällskostnader. De genomlysningar som gjorts i
våra respektive verksamheter pekar samstämmigt på en rad utmaningar inom området.
Mörkertalet är betydande och ärendena är ofta komplexa med många olika aktörer. Vidare har det
framkommit utvecklingsbehov både avseende utbud och samordning av de insatser som riktas till
personer i en relationsvåldssituation. Avslutningsvis är kunskapen i samhället generellt låg, både
avseende företeelsen och möjligheten att göra skillnad.
Mot bakgrund av denna situation ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive
verksamheter öka samordningen av stödet till våldsutsatta kvinnor, förbättra det
våldsförebyggande arbetet samt stärka sin förmåga att reagera på indikationer av
våldsutsatthet.
I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:
1. Under 2020 ska fem våldsutsatta kvinnor ha erbjudits möjlighet till samordnad
individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.
2. Under 2020 ska fem män med våldsproblematik i nära relationer ha påbörjat
behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.
3. Under 2020 ska tre gemensamma informationsinsatser om Mäns våld mot kvinnor
genomföras.
Polisen och Region Gotland följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de
samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas. En mer utförlig beskrivning av
medborgarlöftes delar och vidhängande aktiviteter beskrivs i bilaga 1.

Peter Lindvall

Fredrik Persson

Regiondirektör

Lokalpolisområdeschef

Medborgarlöfte 2020 – Mäns våld mot kvinnor: Bilaga 1
Som brottsområde och samhällsföreteelse är våld i nära relation svårt att jobba med. Detta har flera
anledningar, bland annat då det vanligen sker dolt i hemmet, är skam- och skuldbelagt och ofta har en
grund i patriarkala maktstrukturer. Medborgarlöftena syftar till att angripa den problematiken. De har sin
bakgrund i ett dialogarbete som gjorts med medarbetare som jobbar med relationsvåld samt den
kartläggning, Fallet Linda, som Länsstyrelsen i Gotlands län gjort i frågan. Det bör understrykas att Region
Gotland och Polisen redan idag arbetar intensivt med frågan och att målkvantifieringen i respektive punkt
primärt syftar att utveckla samverkansprocessen.
Medborgarlöftets punkter har följande beskrivning:

1. Under 2020 ska fem våldsutsatta kvinnor ha erbjudits möjlighet till samordnad
individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.
Målet med punkten är att utveckla samverkansformer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Med stöd av
arbetet med Fallet Linda vet vi att utsatta kvinnor uttrycker behov av samordnade insatser (SIP) i samband
med att våldsutsattheten kommer till myndigheternas kännedom.
Vidare kan det finnas fördelar med ett format för samordning och vägledning i ett tidigare skede i
våldsspiralen där situationen ej ännu är aktualiserad som ett myndighetsärende. Därav förslaget på en
alternativ aktivitet i form av nätverksmöte där fler aktörer genom samtycke kan ges möjlighet till tidig
samverkan. Nätverksmötet som metod har potential att angripa det mörkertal vi vet finns.

2. Under 2020 ska fem män med våldsproblematik i nära relationer ha påbörjat
behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.
Punkten syftar till att bygga upp samverkansformer kring hanteringen av våldsutövarperspektivet i
relationsvåldsärenden. Det format vi kommer samverka kring heter Alternativ Till Våld (ATV), en metod
för gruppbehandling av män som har våldsproblem i nära relationer. Målet med ATV är att kunna erbjuda
verktyg för långsiktig beteendeförändring hos män med våldsproblematik. Gruppbehandlingen består av
åtta temaområden uppdelat på 24 gruppmöten. En fördel med ATV är att temaområdena är rullande
vilket innebär kontinuerligt intag och därför kort väntetid, en utpekad framgångsfaktor i
behandlingssammanhang.

3. Under 2020 ska tre gemensamma informationsinsatser om Mäns våld mot kvinnor
genomföras.
Med stöd av arbetet med Fallet Linda vet vi att utsatta kvinnor upplever en generell okunskap i samhället
beträffande relationsvåld. Punkten syftar därför till att höja allmänhetens medvetenhet om problematiken
med relationsvåld, vilka mekanismer som påverkar relationsvåldsförloppet, och hur enskilda innevånare
kan agera. Målet är att Gotlänningarna ska känna till hur relationsvåld kan motverkas och på vilket sätt vi
som offentliga aktörer arbetar med detta.

Medborgarlöfte 2020 – Unga kvinnors droganvändande

Gotland ligger över riksgenomsnittet avseende unga kvinnors skadliga bruk av droger. Detta
innefattar narkotikaanvändande och intensiv alkoholkonsumtion. I problembilden ingår bland
annat att samtidens unga har tillgång till arenor med ett adaptivt och ensidigt informationsflöde,
benägenhet till självmedicinering vid psykisk ohälsa, samt att tillgången på droger är god.
Samtidigt är vuxnas kunskap om droger generellt låg, i synnerhet kopplat till unga kvinnors bruk.
Ett tydligt behov är förbättrad kännedom om symtom och indikatorer såväl som förmågan att
kunna prata om droger. Då bruk i tidig ålder är förenat med ökad risk för skadeverkningar är
även tidig upptäckt en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet.
Mot bakgrund av denna situation ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive
verksamheter stärka sin egen och berörda vuxnas kunskaper om mekanismerna bakom
unga kvinnors bruk av droger, samt öka sin förmåga att tidigt agera mot indikationer på
droganvändande.
I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:
1. Under 2020 ska fyra dialogmöten genomföras där kvinnor som arbetar i berörda
verksamheter inom Polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.
2. Under 2020 ska två gemensamma kunskapshöjande insatser genomföras riktade
till personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis
vårdnadshavare, skolpersonal med flera.
3. Under 2020 ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive verksamheter
stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor
i syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.
Polisen och Region Gotland följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de
samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas. En mer utförlig beskrivning av
medborgarlöftes delar och vidhängande aktiviteter beskrivs i bilaga 1.

Peter Lindvall

Fredrik Persson

Regiondirektör

Lokalpolisområdeschef

Medborgarlöfte 2020 – Unga kvinnors droganvändande:
Bilaga 1
Medborgarlöftet tar sikte på tre identifierade utmaningar. I det lokala arbetet mot droger förekommer
unga kvinnor inte proportionerligt till den bild som framgår i Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysnings (CAN) drogvaneenkät. Flickor anger även i högre grad än pojkar att de upplever
stress och nedstämdhet, vilket har ett starkt påvisat samband med psykisk ohälsa och droganvändande.
Vidare rapporterar flera ungdomsrelaterade verksamheter om ett växande kunskapsglapp i fråga om
droger. Avslutningsvis finns både evidens för, och potential att, utveckla arbetet med tidiga insatser.
Det bör understrykas att Region Gotland och Polisen redan idag arbetar intensivt med frågan och att
förekommande målkvantifieringar primärt syftar att stärka vårt sätt att arbeta tillsammans.
Medborgarlöftets punkter har följande beskrivning:

1. Under 2020 ska fyra dialogmöten genomföras där kvinnor som arbetar i berörda
verksamheter inom Polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.
Detta sker i syfte att stärka kunskapen om varför vi har en avvikelse gentemot övriga riket vad gäller unga
kvinnors narkotikabruk och intensivkonsumtion av alkohol. Syftet med punkten är att prata med, och inte
om, unga kvinnor på Gotland. Målet är stärkt kunskap om företeelsen och utifrån denna utveckla vår
förmåga att arbeta proaktivt, inte minst i tidigare åldrar. Deltagande medarbetare från polis och Region
Gotland skapar tillsammans en arbetsgrupp för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteten.

2. Under 2020 ska två gemensamma kunskapshöjande insatser genomföras riktade till
personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis
vårdnadshavare, skolpersonal med flera.
Målet med punkten är att öka kunskapen inom dessa grupper. Inriktningen i föreläsningarna ska dels ge
kunskap om symtom och indikatorer relaterat till droganvändande, dels ge verktyg att kunna prata om
droger. Detta arbete inkluderar även en översyn av nya informationskanaler.

3. Under 2020 ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive verksamheter
stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor i
syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.
Evidensen är god för att tidig upptäckt och åtgärder grundade i omtanke förebygger skadligt bruk senare i
livet. Punkten har två syften. I första hand ett stärkt systematiskt arbete i den egna linjen för att öka
verksamheternas benägenhet att ta tidiga vuxenkontakter. I andra hand att undersöka och utveckla
möjligheterna till att genomföra gemensamma tidiga insatser, exempelvis verksamhetsgemensamma
orossamtal.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 184

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2020/797

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Under 2019 undertecknade Region Gotland och polisområde Gotland en samverkansöverenskommelse. Denna baserades på en gemensamt framtagen lokal
problembild och innehöll områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. En
gemensam problembild möjliggör ett effektivt samarbete och en tydlig fördelning
gällande roller och ansvar. Ett strategiskt målmedvetet arbete påbörjades. Bland
annat bildades ett operativt samverkansforum, OSF, i syfte att möjliggöra gemensamma och snabba insatser för att motverka negativa sociala effekter av problemområdena. I OSF deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem
samt polisen. Ytterligare verksamheter kallas in när det bedöms vara relevant. OSF
sammanställer kontinuerligt lägesbilder/data för uppföljning och analys. OSF ska
arbeta operativt med gemensamma utmaningar för tidiga insatser då problem uppstår
eller är på väg att inträffa. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
inkluderar ANDT-frågorna (Alkohol, Narkotika, Dopning & Tobak).
Forumet avrapporterar sitt arbete i strukturen för RSS (Regional stödstruktur).
I denna rapport beskrivs utvecklingen av samverkansarbetet i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet på Gotland, aktuellt läge utifrån lokal problembild,
samt fortsatta insatser.
Beslutsunderlag
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Region Gotland
Regionstyrelsen

Avsägelse av uppdrag

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ordförande och i övrigt uppdrag i Region Gotlands
Pensionärsråd från och med den l juni 2020.

Rolf Öström (M)

Instruktion för samråd i pensionärsfrågor
Antagen av Presidiet, Regionstyrelsen 2019-10-02 samt RS 2019-08-29, § 224

Syfte
§1
Regionstyrelsen svarar enligt 28 § regionstyrelsens reglemente för övergripande samordning av
regionens behov av samråd. Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid
behov erforderliga styrdokument för samrådens arbetsformer. Styrelsen ska särskilt beakta att samråd
hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.
Denna instruktion syftar till att reglera arbetsformerna för regionstyrelsens samråd i pensionärsfrågor.
För ändamålet utses ett särskilt pensionärsråd.
Pensionärsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Region Gotland och
företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, med verksamhet på Gotland.
Rådet syftar till att skapa bättre förutsättningar för pensionärsorganisationerna och deras medlemmar att
medverka och ha inflytande genom dialog mellan organisationerna och Region Gotland.

Verksamhet
§2
Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer för förändringar av regionens verksamheter som
berör pensionärerna.
Pensionärernas representanter kan i rådet informera om utvecklingsbehov och ge förslag till lämpliga
förändringar av Region Gotlands verksamheter som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär.

Pensionärsrådets sammansättning
§3
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Regionstyrelsen utser tre ledamöter med tre
ersättare. Varje pensionärsorganisation får utse en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 800-tal
medlemmar. Antalet ledamöter beräknas på medlemsantalet den 1 januari före ny mandatperiod.
Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda på Gotland.
Ledamöter är valda för en mandatperiod. Fyllnadsval kan ske. Pensionärsorganisationerna som har rätt att
vara representerade i pensionärsrådet ska före den 1 december, det år regionfullmäktige väljs, lämna in
uppgifter på sina ledamöter och ersättare, samt kontaktuppgifter till organisationerna. Ordföranden i
pensionärsrådet utses av regionstyrelsen och 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utser
pensionärsrådet bland pensionärsorganisationernas ledamöter.

Organisationer och arbetsformer
§4
Pensionärsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Pensionärsrådet sammanträder på dag som ordförande bestämmer. Ordförande ska samråda med 1:e vice
ordföranden om upprättandet av dagordningen inför sammanträdet. Extra sammanträde ska hållas om rådets
ordförande, vice ordförande eller hälften av rådets ledamöter begär detta.

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena som ska tillställas varje ledamot och ersättare
senast fjorton dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen får skickas elektroniskt om det inte är olämpligt.
Kallelsen ska åtföljas av förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
som tillhör ärendena.
Ifall ordförande för pensionärsrådet har förhinder att närvara ersätts denna av utsedd representant för
Region Gotland enligt den ordning de upptas i protokollet då val till pensionärsråd förrättades. Om 1:e
vice ordförande har förhinder att samråda om upprättandet av dagordning träder 2:e vice ordförande in
i dennes ställe.
Ersättare närvarar endast i sammanträden då ledamot inte har möjlighet att delta. Ledamot kallar själv in
ersättare.
Vid behov kan i särskilda frågor utses särskilt utskott eller kommitté.
Från regionstyrelsen och övriga nämnder får pensionärsrådet infordra de yttranden och upplysningar samt
kalla förtroendevald eller särskilt sakkunnig för att få de upplysningar som behövs för att pensionärsrådet ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
Pensionärsorganisationernas förslag och inspel ska redovisas i protokoll som justeras av ordförande jämte en
av pensionärsrådet utsedd ledamot. Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, ledamöter i
representantgruppen, övriga nämnder och styrelser samt inom regionens verksamma organisationer som
företräder pensionärer.
Vid varje ny mandatperiod ska regionen i samarbete med pensionärsorganisationerna svara för erforderlig
utbildning av samtliga ledamöter och ersättare i pensionärsrådet.

Ekonomi
§5
Regionstyrelsen svarar för pensionärsrådets ekonomiska resurser samt för sekretariat åt samrådet.
Till regionens ledamöter i rådet utgår arvode, traktaments- och reseersättningar enligt av regionfullmäktige
fastställda regler för förtroendevalda.
Till pensionärsorganisationernas representanter utgår reseersättningar med belopp motsvarande de av
regionfullmäktige fastställda reglerna för ersättning till förtroendevalda.

Övrigt
§6
Pensionärsrådet får lägga fram förslag till ändringar och kompletteringar av detta reglemente till
regionstyrelsen.

