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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2020-10-12 (201-3992-2020, 201- 3993-2020)
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Jakob Berglund Rogert (Fi).
Stefan Wesley (Fi), Ölandsgatan 23, 621 49 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Joan Sundin (V).
Torgny Landin (V), Blåeldsvägen 19, 621 50 Visby.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 245

Revidering av finanspolicy

RS 2020/1148
AU § 222

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reviderad finanspolicy för Region Gotland med arbetsutskottets tillägg fastställs.

Finanspolicyn syftar till att klargöra hur ansvaret för regionens finansverksamhet är
fördelat mellan olika nivåer och funktioner, ange vilka finansiella risker regionen har och
inom vilka ramar de ska begränsas, definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten skall bedrivas samt fastställa rutiner för finansiell rapportering och
kontroll.
Nuvarande finanspolicy reviderades senast 2014. En ny översyn har nu gjorts och policyn
har anpassats efter nuvarande finansiella situation med bland annat väsentligt lägre räntor.
De förändringar som gjorts är att fler placeringsalternativ tillåts för överskottslikviditet till
följd av det låga ränteläget. De placeringsalternativ som tillkommit är placering i räntefonder.
I skuldhanteringen har refinansieringsrisken reducerats dels genom att andelen lån som
förfaller inom 12 månader minskats från 50 procent av lånevolymen till 30 procent dels
genom att en ny restriktion införs som innebär att övriga kapitalförfall skall spridas jämnt
över tiden så att maximalt 30 procent av lånestocken förfaller ett enskilt år.
I övrigt har policyn uppdaterats med de förändringar i organisation och delegation som
skett sedan föregående revidering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till reviderad finanspolicy kommer att
främja en effektiv och säker finansverksamhet.
I arbetsutskottet yrkade Eva Nypelius (C) att på sida tre lägga till att policyn ska revideras
minst en gång per mandatperiod eller när behov uppstår.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1148
9 juli 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Revidering av finanspolicy
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Förslag till reviderad finanspolicy för Region Gotland fastställs.

Sammanfattning

Finanspolicyn syftar till att klargöra hur ansvaret för regionens finansverksamhet är
fördelat mellan olika nivåer och funktioner, ange vilka finansiella risker regionen har
och inom vilka ramar de ska begränsas, definiera och fastlägga ramar och riktlinjer
för hur finansverksamheten skall bedrivas samt fastställa rutiner för finansiell
rapportering och kontroll.
Nuvarande finanspolicy reviderades senast 2014. En ny översyn har nu gjorts och
policyn har anpassats efter nuvarande finansiella situation med bland annat väsentligt
lägre räntor.
De förändringar som gjorts är att fler placeringsalternativ tillåts för
överskottslikviditet till följd av det låga ränteläget. De placeringsalternativ som
tillkommit är placering i räntefonder.
I skuldhanteringen har refinansieringsrisken reducerats dels genom att andelen lån
som förfaller inom 12 månader minskats från 50 procent av lånevolymen till 30
procent dels genom att en ny restriktion införs som innebär att övriga kapitalförfall
skall spridas jämnt över tiden så att maximalt 30 % av lånestocken förfaller ett enskilt
år.
I övrigt har policyn uppdaterats med de förändringar i organisation och delegation
som skett sedan föregående revidering.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till reviderad finanspolicy kommer
att främja en effektiv och säker finansverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1 INLEDNING
Finanspolicyn ska utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella
hanteringen inom Region Gotland. Finanspolicyn fastställs av regionfullmäktige.
1.1 Bakgrund

Den övergripande styrningen i Region Gotland utgår från regionens styrkort. För
målområde ekonomi anges som en grundförutsättning att ekonomin ska vara uthållig och i
balans ur ett generationsperspektiv.
Det innebär bland annat att en god soliditet ska eftersträvas och att den externa
nyupplåningen inom den skattefinansierade verksamheten ska begränsas.
Regionen har en omfattande investeringsverksamhet som delvis finansieras med lån.
Regionens låneportfölj är alltid exponerad för olika former av risker.
1.2 Syfte

Syftet med denna policy är att:
• Klargöra hur ansvaret för regionens finansverksamhet är fördelat mellan olika nivåer och
funktioner
• Ange vilka finansiella risker regionen har och inom vilka ramar de ska begränsas
• Definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas
• Fastställa rutiner för finansiell rapportering och kontroll
1.3 Övergripande mål för finansverksamheten

• Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att vid varje tillfälle
säkerställa att regionen har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten
• Verksamheten ska sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv
• Inom ramen för denna uppgift ska, inom fastställda riskbegränsningar, en så god
avkastning och en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas
• Koncernen ska därutöver sträva efter att uppnå bästa möjliga villkor för betalningsrutiner
och övriga finansiella tjänster
• Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa
inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls
1.4 Omfattning

Denna policy utgör ramverket för Region Gotlands finansiella aktiviteter. För förvaltning
av stiftelsemedel och pensionskapital finns separata policys som fastställer riktlinjerna för
denna hantering.

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.5 Revidering av finanspolicy

Finanspolicyn ska hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Region
Gotland och på de finansiella marknaderna. Finanspolicyn ska revideras minst en gång per
mandatperiod eller när behov uppstår.
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2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING
2.1 Ansvarsfördelning

Ansvaret för finansverksamheten inom regionen fördelas mellan regionfullmäktige,
regionstyrelsen, ekonomidirektören, finans- och redovisningschefen samt ekonomiservice.
Ansvarsfördelningen ska följa regionens delegationsordning med följande förtydliganden:
2.1.1 Regionfullmäktige

Regionfullmäktiges ansvar består i:
• Att fastställa finanspolicyn efter förslag från regionstyrelsen
• Att årligen besluta om regionens totala lånevolym
• Att fastställa ramar för borgensåtaganden
Regionfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till regionstyrelsen
inom ramen för denna finanspolicy.
2.1.2 Regionstyrelsen

Regionstyrelsens ansvar består i:
• Att besluta om riskmandat för tillgångs- och skuldförvaltningen
• Att godkänna användning av nya typer av finansiella instrument
• Att tillse att den fastställda finanspolicyn efterlevs
• Att löpande följa regionens finansiella situation genom rapportering från
ekonomidirektören
• Att besluta om eventuella publika låneprogram och andra nya upplåningsformer
• Att vid behov initiera förändringar av finanspolicyn
• Regionstyrelsens ordförande har beslutanderätt om upptagande av långfristiga lån i
svensk valuta och omsättning av dessa samt upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta.
Regionstyrelsen delegerar det löpande ansvaret för finansverksamheten till
ekonomidirektören.

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.1.3 Ekonomidirektören

Ekonomidirektörens ansvar består i:
• Övergripande ansvarig för det löpande finansarbetet som bedrivs inom
ekonomiavdelningen
• Ansvarig för att regionen följer de ramar och riktlinjer som stipuleras i denna policy
• Att fortlöpande arbeta för att effektivisera den löpande finansiella verksamheten
• Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern
kontroll
• Att vid behov initiera förslag till uppdateringar av finanspolicyn
• Ekonomidirektören har beslutanderätt om upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta
• Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att förändra
skuldportföljens struktur
• Ekonomidirektören har beslutanderätt om placering av regionens likvida medel
2.1.4 Finans- och redovisningschefen

Finans- och redovisningschefens ansvar består i:
•Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva regionens
olika verksamheter
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• Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt att ta fram beslutsunderlag för ny/refinansiering av låneportföljen
• Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna
• Att ansvara för regionens bankkontakter
• Att lämna förslag på uppdateringar om förutsättningarna i regionen eller omvärlden
förändras på så sätt att förändringar i finanspolicyn krävs
2.1.5 Ekonomiservice

Ekonomiservice ansvar består i:
• Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera regionens finansiella situation till
finans- och redovisningschefen
• Att ansvara för löpande redovisning och administration av finansiella transaktioner
• Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy

3 SKULDHANTERING
3.1 Mål och strategi

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera
upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som
kort sikt. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt
upplåningsförfarande. För att begränsa riskerna i skuldportföljen ska ränteexponeringen
ske inom fastställda ramar i enlighet med riktlinjerna nedan. Målsättningen är att på ett
kostnadseffektivt sätt långsiktigt begränsa resultateffekterna av stigande räntor.
Regionfullmäktige beslutar årligen i samband med årsbudget om regionens
upplåningsutrymme kommande år. Regionfullmäktiges beslut om regionens drift- och
investeringsbudget kommande år utgör grunden för regionens kommande lånebehov.
Upplåningen ska ske med beaktande av likviditetsplaneringen, ränteläget (räntenivå samt
räntesatsens bindningstid) och investeringstakten.
3.2 Riskdefinitioner skuldförvaltning

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

• Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid
ett sjunkande ränteläge och risken att finansieringskostnaden ökar vid rörlig ränta samt att
detta påverkar regionens finansnetto negativt genom ökade upplåningskostnader
• Refinansieringsrisken är risken för att regionen vid varje tillfälle inte har tillgång till
erforderlig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om regionens kreditvärdighet försämras
eller blir alltför beroende av en finansieringskälla samt om hela eller en stor del av
skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen
• Prisrisk i finansiering är risken att refinansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor
3.3 Riktlinjer
3.3.1 Tillåtna finansieringsalternativ

Följande lånealternativ är tillåtna:
• Reverslån
• Reverslån i utländsk valuta under förutsättning att valutarisken omedelbart elimineras.
• Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden
(certifikatprogram).
• Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i regionstyrelsen)
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All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från minst tre (3)
långivare.
3.3.2 Leasing

Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy.
Leasingavtal beslutas och undertecknas av ekonomidirektören enligt regionstyrelsens
delegationsordning. Fordonsleasing hanteras i särskild ordning.
3.3.3 Ränterisk

Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och andelen exponerad
för rörlig ränta tillsammans med den valda räntebindningstiden avgör hur snabbt en
ränteförändring får genomslag i regionens resultat.
Ränterisken ska begränsas genom fastställda restriktioner för andelen kort och lång
räntebindning. Därigenom begränsas genomslagshastigheten på den negativa resultateffekt
som en uppgång i marknadsräntan får.
Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan
ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn
och stabil räntekostnad över tiden.
• Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara mellan 2 och 5 år.
Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat.
• Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
• Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att förändra
skuldportföljens struktur, se vidare avsnitt 5. Maximalt tillåten löptid i enskilda instrument
är 10 år.
Policyns riskmandat gäller vid löpande skuldförvaltning. Inför beslutade investeringar de
närmaste tre åren ska regionen ha möjlighet att räntesäkra dessa innan skulden redovisats i
balansräkningen och särredovisa dessa gentemot policy. (se vidare avsnitt 5)
Så fort skulden redovisats i balansräkningen ska denna redovisas gentemot policy och
räntebindningstiden inklusive räntesäkringen för denna investering måste åter rymmas
inom riskmandatet.

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Finans- och redovisningschefen ska regelbundet följa upp ränterisken och göra en
sammanställning som tydligt visar huruvida ränterisken hålls inom föreskrivna ramar eller
inte.
3.3.4 Refinansieringsrisk

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod
kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller refinansieringen av en
stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga räntevillkor eller inte är genomförbara.
Detta gäller även nyupplåning. För att undvika en situation med brist på likviditet och höga
finansieringskostnader ska denna risk begränsas.
Refinansierings- och prisrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i låneportföljen
sprids över tiden samt att regionen långsiktigt strävar mot att finansieringen sprids på flera
motparter, om detta kan motiveras kostnadsmässigt.
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Följande restriktioner gäller:
• För att begränsa refinansieringsrisken får inte mer än 30 % av lånestocken, inklusive
garanterade kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna
• Övriga kapitalförfall ska spridas jämnt över tiden så att maximalt 30 % av lånestocken
förfaller ett enskilt år
• Av regionen direkt upptagna lån i utländsk valuta får vid varje tillfälle utgöra högst 10 %
av den totala lånestocken
• Lån upptagna i utländsk valuta ska ha en tydlig ekonomisk fördel och valutarisken ska
elimineras direkt i samband med lånets upptagande

4 TILLGÅNGS- OCH LIKVIDITETSHANTERING
4.1 Målsättning

Placering av likvida medel innebär att tillfälliga överskott av likvida medel placeras med så
god avkastning som möjligt. Placeringarnas löptid bestäms utifrån regionens
likviditetsprognos samt likviditetsrisken. Det bör särskilt beaktas om tillfälliga
likviditetsöverskott kan användas för återbetalning av lån istället för placering.
Regionens och de kommunala bolagens likviditet ska samordnas. Likviditetssamordningen
sker via upphandlad koncernkontotjänst hos bank. Regionen, genom ekonomidirektören,
och bolagen kan sluta avtal om villkor för interna kreditlimiter och ränta inom
koncernkontosystemet.
Ekonomidirektören har genom delegation beslutanderätt om placering av regionens likvida
medel.
4.2 Riskdefinitioner tillgångs- och likviditetshantering

• Ränterisk på tillgångssidan definieras som risken att en ränteuppgång minskar
marknadsvärdet i utestående fasta räntebärande tillgångar
• Likviditetsrisk på tillgångssidan definieras som risken att en placering inte omedelbart kan
omsättas på marknaden utan att stora förluster i marknadsvärde uppstår. Alternativt risken
att regionen inte kan möta sina kortsiktiga betalningsåtaganden i den löpande verksamheten
• Emittent-/låntagarrisk definieras som risken att en placerare inte får tillbaka sin placering
inklusive upplupen ränta på grund av motpartens fallissemang d.v.s. att motparten får
betalningssvårigheter eller går i konkurs
4.3 Riktlinjer
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4.3.1 Likviditetsreserv

Regionen ska kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna
sköta sina betalningsförpliktelser. Behovet av reserver upprätthålls enligt nedanstående
alternativ.
Definition av likviditetsreserv:
• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom fem bankdagar.
• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.
4.3.2 Likvida medel – tillåtna instrument

Tillfälliga likviditetsöverskott får placeras i enlighet med nedanstående riktlinjer:
• Räntebärande konto med rätt till omedelbart uttag (lägst rating A, se avsnitt 5.3 för
ratingmatris)
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• Deposit i svenska banker med lägst rating A
• Penningmarknadsinstrument (< 1 år) såsom statsskuldväxlar och certifikat (A1, K-1, P-1)
enligt ratingmatrisen nedan.
• Likvida väldiversifierade korträntefonder i SEK med lägst genomsnittligt kreditbetyg A• Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom
EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel. Fondens
genomsnittliga kreditvärdighet ska vara tillfredsställande.
Ratingmatris – Penningmarknadsinstrument
Institut
S&P
Nordisk rating
Moody´s

Mycket hög
kreditvärdighet
A-1 / A-1+
K-1
P-1

Hög
kreditvärdighet
A-2
K-2
P-2

God
kreditvärdighet
A-3
K-3
P-3

Spekulativ/låg
kreditvärdighet
B, C, D
K-4
Ej P-1 till P-3

4.3.3 Likviditetsplanering

Regionens in- och utbetalningar ska hanteras så effektivt som möjligt i syfte att frigöra
kapital och därigenom minska antalet icke räntebärande dagar. Medel på koncernkonto,
som inte genast används för utbetalning, ska om möjligt placeras om för att erhålla en
bättre avkastning.
Genom likviditetsplanering ska regionen försöka åstadkomma en balans mellan tillgångar
och skulder samt mellan in- och utbetalningar så att regionen alltid kan fullgöra sina
betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. En likviditetsplan bör visa effekten på
likviditeten vid olika åtgärder, visa betalningsberedskapen på kort och lång sikt, utgöra
underlag för likviditetsstyrande åtgärder samt utgöra underlag för placering av likvida
medel.

5 FINANSIELLA DERIVAT
5.1 Tillåtna finansiella derivat

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utgångspunkten vid användning av finansiella derivat är att finansförvaltningen förstår
instrumentets karakteristika och hur det ska hanteras i redovisningen.
Följande derivat, och kombinationer av desamma, är godkända som instrument för
skuldförvaltning:
• Ränteswap
• CAP (Räntetak)
• Sålt Floor – (Räntegolv) endast i kombination med CAP
• Köpt Floor (Räntegolv)
• FRA (Forward rate agreement)
Syftet med att använda derivatinstrument är framförallt att skydda kassaflödet för att
därigenom skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan på regionens
ekonomi. Det är också ett sätt att skapa en ökad flexibilitet i den löpande skuldhanteringen.
Ränterisken hanteras främst med hjälp av ränteswappar.
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Räntederivat får endast användas för att hantera underliggande låneportfölj med syfte att
förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex.
ett räntespann.
5.2 Säkringsredovisning

Grundregeln är att alla derivat ska gå att säkringsredovisa enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation. Undantag ska särskilt motiveras i beslutsunderlaget.
5.3 Tillåtna finansiella motparter

Tillåtna motparter för Region Gotland att ingå finansiella derivat i skuldhanteringen är de
motparter som uppfyller följande kriterier:
• Godkänd svensk motpart ska inneha en officiell kreditvärdering (se nedan) som ej får
understiga A (singel A)
• Utländsk motpart ska inneha en officiell kreditvärdering som ej understiger AA
Ratingmatris finansiella motparter
Institut

Mycket hög
Hög
God
Mycket låg
kreditvärdighet
kreditvärdighet
kreditvärdighet
kreditvärdighet
S&P
AAA-AA
A-BBB
BB-B
CCC-D
Moody´s
Aaa-Aa
A-Baa
Bab
Caa-c
Att notera: Vid angivelse av godkänd rating A (singel A) avses samtliga nivåer inom A (singel A) segmentet
således även t.ex. A+ resp. A- / motsvarande.

6 BORGEN
Region Gotland ikläder sig endast borgen för helägda dotterbolag. Beslut om borgen ska i
varje enskilt fall fattas av regionfullmäktige.
7 OPERATIVA RISKER
7.1 Definition av operativ risk

Operativ risk kan definieras som risken för förluster till följd av bristfälliga interna
processer, mänskliga fel och felaktiga system.

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7.2 Hantering av operativa risker

De operativa riskerna inom regionen ska begränsas genom:
• Att tillse att rutiner och processer är dokumenterade
• Att så långt det är möjligt säkerställa personoberoende och funktionsåtskillnad
• Att säkerställa att finanshanteringen sker i linje med denna policy avseende ansvar,
rapportering och hantering av finansiella risker
• Att back-up rutiner finns på plats
• Att löpande utbilda personalen i finansiella frågor
Vid alla finansiella transaktioner såsom lån, placeringar och räntederivat, ska regionen
företrädas av namngivna behöriga personer.
7.3 Intern kontroll

För att öka säkerheten i affärstransaktionerna ska det finnas en uppdelning mellan den som
utför affären och den som kontrollerar och bokför transaktionen/affären. Det innebär
bland annat att avräkningsnotor och dylikt, den skriftliga bekräftelsen på att affären
genomförts, ska gå från motpart till funktion för kontroll och bokföring. De personer som
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är behöriga att utföra transaktioner och affärer i regionens namn ska verifiera detta med
dokument som anger behörighet och befogenheter.

8 RAPPORTERING
8.1 Syftet med rapportering

Rapportering till regionstyrelsen sker vid behandling av budget, delårsrapporter och
årsredovisning. I rapporteringen belyses bland annat faktorer som likviditetsutveckling,
ränteutveckling och låneskuld liksom genomsnittlig räntebindnings- och kredittid.
Syftet med rapporteringen är:
• Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
• Att sammanställa och kontrollera finansiella risker inom regionen
• Att följa upp utfall mot fastställda limiter
• Att hålla regionfullmäktige och regionstyrelsen informerade om regionens finansiella
situation
8.2 Rapporteringsstruktur

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Rapport
Styrelserapport
innehållande:
• Nyckeltal såsom
snittränta, ränte- och
kapitalbindning
• Känslighetsanalyser

Mottagare
Frekvens
Regionstyrelsen Delårsrapport
och årsbokslut

Ansvarig
Ekonomidirektören
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Bilaga 1 - Ordlista
Administrativ risk
CAP

Certifikat
Deposit
Derivatinstrument
FRA
(Forward Rate
Agreement)

Risken för finansiella förluster på grund av interna brister i
organisationen.
CAP eller Räntetak innebär att innehavaren av taket - om
marknadsräntan, 3M Stibor, vid något avstämningstillfälle överstiger den
bestämda takbarriären erhåller 3M Stibor minus barriären. Innehavaren
av räntetaket köper alltså ett skydd mot högre räntor. För detta betalar
man en premie, antingen som en engångspost vid avtalets tecknande
eller utfördelat över räntetakets löptid.
Ett skriftligt bevis om rätt att få ut obligationer som registrerats hos en
låntagare, t.ex. i statsskuldboken. Certifikat används också i betydelsen
penningmarknadsinstrument (diskonteringsinstrument).
Tidsbunden placering i svenska kronor eller annan valuta.
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande
värdepapper, t.ex. köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m.fl.
Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd framtida
tidsperiod.

Floor - köpt

Floor eller räntegolv fungerar som ett räntetak men åt motsatt håll. Ett
köpt räntegolv innebär att innehavaren erhåller mellanskillnaden mellan
den bestämda golvbarriären och Stibor. Innehavaren av ett köpt
räntegolv kan alltså försäkra sig om möjligheten att få sjunkande
räntekostnader även om man i grunden bundit räntan. För detta betalar
innehavaren en premie, antingen som en engångspost vid avtalets
tecknande eller utfördelat över räntegolvets löptid.
Floor - sålt
Ett sålt räntegolv innebär att innehavaren säljer rätten att erhålla
skillnaden mellan den bestämda golvbarriären och Stibor. Innehavaren
begränsar alltså hur låg räntan kan bli. För detta erhåller innehavaren en
premie som används för att betala premien på en CAP. (se
räntekorridor)
Kapitalbindning
Krediternas förfallotidpunkt, d.v.s. refinansieringsrisken.
Kreditrisk/Emitte Risken att låntagaren p.g.a. finansiell oförmåga helt eller delvis inte
nt- och låntagarrisk fullgör sina ränte-, amorterings- eller återbetalningar.
Likviditetsrisk

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Marknadsrisk
Medium Term
Note

Motpartsrisk
Obligation

Risken för att ett värdepapper inte kan avyttras utan större prissänkning
eller att en försäljning drar stora transaktionskostnader.
Risken att marknadsvärdet i ett finansiellt instrument ändras till följd av
förändringar i räntor, valutakurser eller aktiekurser.
Löpande skuldebrev på Euromarknaden, som löper med fast ränta och
med löptider på 1 till 5 år. MTN, som emitterats på svenska marknaden,
är innehavarskuldebrev med löptid från 2 till 10 år och löper med den
ränta som gäller på penningmarknaden för motsvarande typ av
värdepapper. MTN löper utan kupongränta.
Risken för att motparten i en finansiell transaktion kan tänkas
misslyckas med sina åtaganden att betala eller leverera.
Löpande skuldebrev ställt till innehavaren alternativt viss man eller
order, som utfärdas för en del av ett skuldbelopp (obligationslån) och
ges ut i stort antal. Löptid minst 1 år. 3 likviddagar. Effektiv årsränta.
Med eller utan kupong.
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Option

Rating
Refinansieringsrisk

Räntebindning
Räntekorridor

Statsskuldväxel
Stibor

Swap

Termin

Ärendenr RS 2020/1148 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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Ett finansiellt instrument som ger innehavaren rättigheten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller köpa egendomen ifråga.
Bedömning av kreditvärdighet hos låntagare enligt en betygsskala.
Refinansieringsrisken är risken för att regionen vid varje tillfälle inte har
tillgång till erforderlig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om
regionens kreditvärdighet försämras eller blir alltför beroende av en
finansieringskälla samt hela eller en stor del av skuldportföljen förfaller
vid ett eller några enstaka tillfällen.
Krediternas ränteomsättningstillfällen, d.v.s. ränterisk.
En kombination av ett sålt räntegolv och ett köpt räntetak. Skapar en
”korridor” mellan en lägsta och en högsta ränta mellan vilken
räntenivån på en rörlig finansiering tillåts variera. Kan skapas som en
”nollkostnadslösning” eller med en betald eller erhållen premie
beroende på vilka maximala/minimala räntenivåer som väljs.
Diskonteringsinstrument. Löptid upp till 1 år (720 dagar KAN
förekomma). 2 likviddagar.
STockholm InterBank Offered Rate – är en referensränta. Den visar ett
genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till
varandra utan säkerhet under olika löptider. Räntan används som
basränta vid nästan samtlig finansiering till rörlig ränta i ekonomin.
Avtal om att byta en rörlig räntesats mot en fast eller tvärtom. Möjliggör
förändring av räntebindningen på en skuld utan att förändra den
underliggande skulden. Swappen används i skuldförvaltningen som ett
ränteriskhanteringsinstrument för att binda räntan i önskad proportion
till upplåningen som oftast sker med marknadsräntedelen knuten till 3
månaders Stibor
Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp eller försäljning
av en viss mängd av en viss vara med likvid vid en bestämd framtida
tidpunkt. Exempel på sådan termin är aktie-, ränte- och indextermin.
Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som
administreras av särskilt fondbolag.
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1 INLEDNING
Finanspolicyn skall utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den
finansiella hanteringen inom Region Gotland. Finanspolicyn fastställs av
regionfullmäktige.
1.1 Bakgrund

Den övergripande styrningen i Region Gotland utgår från regionen styrkort där
målet för ekonomiperspektivet är att ”ekonomin skall vara uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv”. Några av framgångsfaktorerna (kritiska faktorer
som innebär att det långsiktiga målet skall uppnås) är inriktade på att inom den
skattefinansierade verksamheten begränsa den externa nyupplåningen samt att
bibehålla en god soliditet.
Regionen har en omfattande investeringsverksamhet som delvis finansieras
med lån. Regionens låneportfölj är alltid exponerad för olika former av risker.
1.2 Syfte

Syftet med denna policy är att
• Klargöra hur ansvaret för regionens finansverksamhet är fördelat mellan olika
nivåer och funktioner
• Ange vilka finansiella risker regionen har och inom vilka ramar de ska
begränsas
• Definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall
bedrivas
• Fastställa rutiner för finansiell rapportering och kontroll
1.3 Övergripande mål för finansverksamheten

• Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att vid varje
tillfälle säkerställa att regionen har likvida medel för att bedriva den löpande
verksamheten
• Verksamheten skall sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning
blir effektiv
• Inom ramen för denna uppgift skall, inom fastställda riskbegränsningar, en så
god avkastning och en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas
• Koncernen skall därutöver sträva efter att uppnå bästa möjliga villkor för
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
• Finansverksamheten skall genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
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1.4 Omfattning

Denna policy utgör ramverket för Region Gotlands finansiella aktiviteter. För
förvaltning av stiftelsemedel och pensionskapital finns separata policies som
fastställer riktlinjer för denna hantering.
1.5 Revidering av finanspolicy

Finanspolicyn skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden
inom Region Gotland och på de finansiella marknaderna. Finanspolicyn skall
återkommande revideras av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag på uppdateringar om
förutsättningarna i regionen eller omvärlden förändras på så sätt att
förändringar i finanspolicyn krävs.

2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING
2.1 Ansvarsfördelning

Ansvaret för finansverksamheten inom regionen fördelas mellan
regionfullmäktige, regionstyrelsen, ekonomidirektören, redovisningschefen och
internbanken enligt nedan.
2.1.1 Regionfullmäktige

Regionfullmäktiges ansvar består i:
• Att fastställa finanspolicyn efter förslag från regionstyrelsen
• Att årligen besluta om regionens totala lånevolym
• Att fastställa ramar för borgensåtaganden
Regionfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till
regionstyrelsen inom ramen för denna finanspolicy.
2.1.2 Regionstyrelsen

Regionstyrelsens ansvar består i:
• Att besluta om riskmandat för tillgångs- och skuldförvaltningen
• Att godkänna användning av nya typer av finansiella instrument
• Att tillse att den fastställda finanspolicyn efterlevs och sprids i organisationen
• Att löpande följa regionens finansiella situation genom rapportering från
ekonomidirektören
• Att besluta om ev. publika låneprogram och andra nya upplåningsformer
• Att vid behov initiera förändringar av finanspolicyn
• Regionstyrelsens ordförande har beslutanderätt om upptagande av kort/långfristiga lån i svensk valuta och konvertering av dessa samt om upptagande
av kort-/långfristiga lån i utländsk valuta
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Regionstyrelsen delegerar det löpande ansvaret för finansverksamheten till
ekonomidirektören.
2.1.3 Ekonomidirektören

Ekonomidirektörens ansvar består i:
• Övergripande ansvarig för det löpande finansarbetet som bedrivs inom
internbanken.
• Ansvarig för att regionen följer de ramar och riktlinjer som stipuleras i denna
policy.
• Att fortlöpande arbeta för att effektivisera den löpande finansiella
verksamheten.
• Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god
intern kontroll.
• Att utveckla regionens bankkontakter.
• Att vid behov initiera förslag till uppdateringar av finanspolicyn
• Ekonomidirektören har beslutanderätt om omsättning av långfristiga lån.
• Ekonomidirektören har beslutanderätt om upptagande av kortfristiga lån i
svensk valuta.
• Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att
förändra skuldportföljens struktur.
• Ekonomidirektören har beslutanderätt om placering av regionens likvida
medel.
2.1.4 Redovisningschefen

Redovisningschefens ansvar består i:
•Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva
regionens olika verksamheter.
• Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt att ta fram beslutsunderlag
för ny-/refinansiering av låneportföljen.
• Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna.
2.1.5 Internbanken

Internbankens ansvar består i:
• Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera regionens finansiella
situation.
• Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i
denna policy.
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3 SKULDHANTERING
3.1 Mål och strategi

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera
upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på
såväl lång som kort sikt. Kapitalbehovet skall säkerställas genom ett aktivt och
professionellt upplåningsförfarande. För att begränsa riskerna i skuldportföljen
skall ränteexponeringen ske inom fastställda ramar i enlighet med riktlinjerna
nedan. Målsättningen är att långsiktigt begränsa resultateffekterna av stigande
räntor.
Regionfullmäktige beslutar årligen i årsbudget om regionens totala lånevolym. I
lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad
utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar
m.m. Fullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor del av
investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning. Upplåningen skall ske med beaktande av likviditetsplaneringen,
ränteläget (räntenivå samt räntesatsens bindningstid) och investeringstakten.
3.2 Riskdefinitioner

• Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar
regionens finansnetto negativt genom ökade upplåningskostnader.
• Refinansieringsrisken är risken för att regionen vid varje tillfälle inte har
tillgång till erforderlig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om regionens
kreditvärdighet försämras eller blir alltför beroende av en finansieringskälla
samt om hela eller en stor del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några
enstaka tillfällen.
3.3 Riktlinjer
3.3.1 Tillåtna finansieringsalternativ

Följande lånealternativ är tillåtna:
• Reverslån
• Reverslån i utländsk valuta under förutsättning att valutarisken omedelbart
elimineras.
• Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden
(certifikatprogram).
• Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i
regionstyrelsen)
All upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från
minst tre (3) långivare.
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3.3.2 Leasing

Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i
denna policy. Leasingavtal kan endast undertecknas av ekonomidirektören.
3.3.3 Ränterisk

Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda
räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i
regionens resultat. För att begränsa ränterisken i skuldportföljen har regionen
valt att arbeta med en normrisk. Det innebär en målsättning för den
genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Syftet med ett mål för
räntebindningen är att ge regionen tid att anpassa verksamheten till en situation
med högre räntor. Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument
med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.
• Region Gotland har som målsättning (norm) att skuldportföljens
genomsnittliga räntebindningstid skall vara 2 - 5 år. Skuldportföljen består av
utestående lån och räntederivat.
• Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1
år.
• Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att
förändra skuldportföljens struktur, se vidare avsnitt 5.2. Maximal tillåten löptid
i enskilda instrument är 10 år.
Internbanken skall följa upp ränterisken och göra en sammanställning som
tydligt visar huruvida ränterisken hålls inom föreskrivna ramar eller inte.
Ränteexponeringen i regionen är vid varje tillfälle summan av den befintliga
upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med hänsyn
till eventuella förändringar av räntebindningstiden med hjälp av
derivatinstrument.
3.3.4 Refinansieringsrisk

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom
samma tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att
omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till
ofördelaktiga räntevillkor eller inte är genomförbara. Detta gäller även
nyupplåning. För att undvika en situation med brist på likviditet och höga
finansieringskostnader skall denna risk begränsas.
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Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i
låneportföljen sprids över tiden samt att finansieringen sprids på flera
motparter.
Följande riktlinjer gäller:
• För att begränsa refinansieringsrisken får inte mer än 50 % av lånestocken,
inklusive garanterade kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna
• Av regionen direkt upptagna lån i utländsk valuta får vid varje tillfälle utgöra
högst 10 procent av den totala lånestocken.

4 TILLGÅNGS- OCH LIKVIDITETSHANTERING
4.1 Målsättning

Placering av likvida medel innebär att tillfälliga överskott av likvida medel
placeras med så god avkastning som möjligt. Placeringarnas löptid bestäms
utifrån regionens likviditetsprognos samt likviditetsrisken. Det bör särskilt
beaktas om tillfälliga likviditetsöverskott kan användas för återbetalning av lån
istället för placering.
Regionens och de kommunala bolagens likviditet skall samordnas.
Likviditetssamordningen sker via upphandlad koncernkontotjänst hos bank.
Regionen och bolagen kan sluta avtal om villkor för interna kreditlimiter och
ränta inom koncernkontosystemet.
Beslutanderätten om placering av regionens likvida medel delegeras till
ekonomidirektören.
4.2 Riskdefinitioner

• Ränterisk, risken att en ränteuppgång minskar marknadsvärdet i utestående
fasta räntebärande tillgångar.
• Likviditetsrisk, risken att en placering inte omedelbart kan omsättas på
marknaden utan att stora förluster i marknadsvärde uppstår.
• Emittent/låntagarrisk, risken att en placerare inte får tillbaka sin placering
inklusive upplupen ränta på grund av motpartens fallissemang d v s att
motparten får betalningssvårigheter eller går i konkurs.
4.3 Riktlinjer
4.3.1 Likviditetsreserv

Regionen skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje
tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Behovet av reserver
upprätthålls enligt nedanstående alternativ.
Definition av likviditetsreserv:
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• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom fem bankdagar.
• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.
4.3.2 Likvida medel – tillåtna instrument

Tillfälliga likviditetsöverskott får placeras i enlighet med nedanstående
riktlinjer:
• Räntebärande konto med rätt till omedelbart uttag (lägst rating A, se 5.2 för
ratingmatris)
• Deposit i svenska banker med lägst rating A
• Penningmarknadsinstrument (< 1 år) såsom statsskuldväxlar och certifikat
(A1, K-1, P-1)
Rating – Penningmarknadsinstrument
Institut
S&P
Nordisk rating
Moody´s

Mycket hög
kreditvärdighet
A-1 / A-1+
K-1
P-1

Hög
kreditvärdighet
A-2
K-2
P-2

God
kreditvärdighet
A-3
K-3
P-3

Spekulativ/låg
kreditvärdighet
B, C, D
K-4
Ej P-1 till P-3

4.3.3 Likviditetsplanering

Regionens in- och utbetalningar skall hanteras så effektivt som möjligt i syfte
att frigöra kapital och därigenom minska antalet icke räntebärande dagar.
Medel på koncernkonto, som inte genast används för utbetalning, skall om
möjligt placeras om för att erhålla en bättre avkastning.
Genom likviditetsplanering ska regionen försöka åstadkomma en balans mellan
tillgångar och skulder samt mellan in- och utbetalningar så att regionen alltid
kan fullgöra sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. En likviditetsplan
bör visa effekten på likviditeten vid olika åtgärder, visa betalningsberedskapen
på kort och lång sikt, utgöra underlag för likviditetsstyrande åtgärder samt
utgöra underlag för placering av likvida medel.
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5 FINANSIELLA DERIVAT
5.1 Tillåtna finansiella derivat

Utgångspunkten vid användning av finansiella derivat är att finansförvaltningen
förstår instrumentets karakteristika och hur det ska hanteras i redovisningen.
Följande derivat, och kombinationer av desamma, är godkända som instrument
för skuldförvaltning:
• Ränteswap
• CAP (Räntetak)
• Floor – (Räntegolv) endast i kombination med CAP
• FRA (Forward rate agreement)
Syftet med att använda derivatinstrument är framförallt att skydda kassaflödet
för att därigenom skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs
påverkan på regionens ekonomi. Det är också ett sätt att skapa en ökad
flexibilitet i den löpande skuldhanteringen.
Räntederivat får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal
räntenivå eller t.ex. ett räntespann.
5.2 Tillåtna finansiella motparter

Tillåtna motparter för Region Gotland att ingå finansiella derivat i
skuldhanteringen är de motparter som uppfyller följande kriterier:
• godkänd svensk motpart skall inneha en officiell kreditvärdering (se nedan)
som ej får understiga A (singel A).
• utländsk motpart skall inneha en officiell kreditvärdering som ej understiger
AA
Rating
Institut

Mycket hög
Hög
God
Mycket låg
kreditvärdighet
kreditvärdighet
kreditvärdighet
kreditvärdighet
S&P
AAA-AA
A-BBB
BB-B
CCC-D
Moody´s
Aaa-Aa
A-Baa
Bab
Caa-c
Att notera: Vid angivelse av godkänd rating A (singel A) avses samtliga nivåer inom A (singel
A) segmentet således även t.ex A+ resp A- / motsvarande.
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6 BORGEN OCH GARANTIER
Region Gotland ikläder sig i princip endast borgen för helägda dotterbolag.
Beslut om borgen därutöver skall i varje enskilt fall fattas av regionfullmäktige i
Region Gotland.

7 OPERATIVA RISKER
7.1 Definition av operativ risk

Operativ risk kan definieras som risken för förluster till följd av bristfälliga
interna processer, mänskliga fel och felaktiga system.
7.2 Hantering av operativa risker

De operativa riskerna inom regionen skall begränsas genom:
• Att tillse att rutiner och processer är dokumenterade
• Att så långt det är möjligt säkerställa personoberoende och
funktionsåtskillnad
• Att säkerställa att finanshanteringen sker i linje med denna policy avseende
ansvar, rapportering och hantering av finansiella risker.
• Att back-up rutiner finns på plats
• Att löpande utbilda personalen i finansiella frågor
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall
regionen företrädas av namngivna behöriga personer. Skriftlig fullmakt skall
delges de behöriga personer som med bindande verkan i regionens namn har
rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av regionstyrelsen.
7.3 Intern kontroll

För att öka säkerheten i affärstransaktionerna skall det finnas en uppdelning
mellan den som utför affären och den som kontrollerar och bokför
transaktionen/affären. Det innebär bl a att avräkningsnotor och dylikt, den
skriftliga bekräftelsen på att affären genomförts, skall gå från motpart till
funktion för kontroll och bokföring. De personer som är behöriga att utföra
transaktioner och affärer i regionens namn skall verifiera detta med dokument
som anger behörighet och befogenheter.

11 (15)

FINANSPOLICY FÖR REGION GOTLAND

8 RAPPORTERING
8.1 Syftet med rapportering

Rapportering till regionstyrelsen sker vid behandling av budget, delårsrapporter
och årsredovisning. I rapporteringen belyses bl.a. faktorer som
likviditetsutveckling, ränteutveckling och låneskuld liksom genomsnittlig
räntebindnings- och kredittid.
I den mån pensionsmedel förvaltas av extern förvaltare, lämnas även
redovisning beträffande denna förvaltning.
Syftet med rapporteringen är:
• Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
• Att sammanställa och kontrollera finansiella risker inom regionen
• Att följa upp utfall mot fastställda limiter
• Att hålla regionfullmäktige och regionstyrelsen informerade om regionens
finansiella situation
8.2 Rapporteringsstruktur

Rapport
Mottagare
Frekvens
Styrelserapport
Regionstyrelsen Delårsrapport
innehållande:
och årsbokslut
• Nyckeltal såsom
snittränta, ränte- och
kapitalbindning
• Motpartstabell
• Känslighetsanalyser
• Marknadskommentar

Framställs av
Ekonomidirektören
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Bilaga 1
Ordlista
Administrativ risk
Avista
Avslutsdag
Backoffice
Benchmark

Certifikat

Courtage
Deposits

Depå
Derivatinstrument

Diskonteringspapper

Diskonto
Emissionsinstitut
Fixing

Risken för finansiella förluster på grund av interna brister i
organisationen.
Köp eller försäljning för omedelbar leverans. Vanligtvis
köp eller försäljning med leverans om två bankdagar.
Affärsdagen, dvs den dag affärshändelsen inträffar och då
avräkningsnota skall upprättas.
Avdelning för registrering och kontroll av affärshändelser.
Obligation eller index i vilken handeln är livlig och som
tjänar som riktmärke för prissättning av andra tillgångar
med samma löptid.
Ett skriftligt bevis om rätt att få ut obligationer som
registrerats hos en låntagare, t ex i statsskuldboken.
Certifikat används också i betydelsen
penningmarknadsinstrument (diskonteringsinstrument).
Provision som fondkommissionär uppbär vid köp och
försäljning av värdepapper för annans räkning.
Kortfristig placering på större belopp för vilken konto ej
öppnas. Nordeas kommentar: Tidsbunden placering i
svenska kronor eller annan valuta.
Förvar av aktier och andra värdepapper hos bank eller
värdepappersbolag.
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett
underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i
aktier, ränteterminer m fl.
Räntebärande värdepapper, som emitterats till ett belopp
understigande det nominella värdet. Skillnaden utgör
räntan.
Den referensränta som riksbanken fastställer och som
återspeglar utvecklingen av det allmänna ränteläget.
Bank eller värdepappersbolag genom vilken/vilket ett
värdepapper ges ut.
Bestämmande av valutakurs eller räntesats med
utgångspunkt från på marknaden noterade kurser resp
räntesatser.
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FRA
(Forward Rate Agreement)

FRN (Floating Rate Note)

FTN
(Flexible Term Note)

Företagscertifikat
Förlagsbevis

Förtidsinlösen
Hedging
IMM-dagar

Kapitalbindning
Kreditrisk/Emittentoch låntagarrisk
Likviditetsrisk

Löpande skuldebrev

Avtal om att en viss räntesats skall gälla under en bestämd
framtida tidsperiod.
En form av skuldebrev, ofta i form av förlagslån, med
räntejusteringsklausul, dvs räntan justeras i förhållande till
exempelvis STIBOR med korta intervaller, vanligen 3 eller
6 månader. Ev marginal i förhållande till STIBOR är fast
under lånets löptid.
Ett låneprogram som påminner om MTN, men som också
inbegriper de kortaste löptiderna, ner till en dag.
Diskonteringsinstrument. Löptid upp till 1 år (720 dagar
KAN förekomma). 2 likviddagar.
Räntebärande skuldebrev på viss tid som utgör andel av
ett förlagslån. Förlagsbevis skiljer sig från obligation
genom att medföra rätt till betalning först efter låntagarens
övriga borgenärer vid låntagarens konkurs.
Avtalad rätt för låntagaren och långivaren till inlösen av
obligation före obligationens slutförfallodag.
Transaktion som görs i syfte att säkra värdet av en tillgång
– skuld eller placering – lån.
International Money Market-days. Normalt tredje
onsdagen i mars, juni, september och december, som
används i handeln med derivatinstrument i räntebärande
papper. Om detta inte är bankdag blir likviddagen
påföljande bankdag. IMM-dagar används bl a av OM som
slutlikviddag för ränteoptioner.
Krediternas förfallotidpunkt, dvs refinansieringsrisken.
Risken att låntagaren pga finansiell oförmåga helt eller
delvis inte fullgör sina ränte-, amorterings- eller
återbetalningar.
Risken för att ett värdepapper inte kan avyttras utan större
prissänkning eller att en försäljning drar stora
transaktionskostnader.
Skuldebrev ställt till viss man eller order (orderskuldebrev)
eller till innehavaren (innehavarskuldebrev). Godtroende
ny innehavare av löpande skuldebrev är skyddad mot vissa
invändningar som skulle kunna göras gällande gentemot
överlåtaren. Vid orderskuldebrev måste innehavaren vara
nämnd i skuldebrevet eller kunna åberopa en
sammanhängande överlåtelsekedja för att inte gäldenären
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Marknadsrisk

Medium Term Note

Motpartsrisk

Nollkupong

Norm eller benchmark

Obligation

Option

Rating
Refinansieringsrisk

skall riskera att bli krävd och få betala igen.
Risken att marknadsvärdet i ett finansiellt instrument
ändras till följd av förändringar i räntor, valutakurser eller
aktiekurser.
Löpande skuldebrev på Euromarknaden, som löper med
fast ränta och med löptider på 1 till 5 år. MTN, som
emitterats på svenska marknaden, är innehavarskuldebrev
med löptid från 2 till 10 år och löper med den ränta som
gäller på penningmarknaden för motsvarande typ av
värdepapper. MTN löper utan kupongränta.
Risken för att motparten i en finansiell transaktion kan
tänkas misslyckas med sina åtaganden att betala eller
leverera.
Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras
utan kupongränta. Denna ackumuleras istället och
utbetalas vid lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån
garanteras härigenom den angivna avkastningen. För
vanliga lån måste kupongen återinvesteras till gällande
marknadsränta.
Ett riktmärke för skuldportföljens genomsnittliga
räntebindning. Det brukar betraktas som en neutral risk
vilken bygger på faktorer såsom riskattityd, finansiell
styrka och förmåga att hantera ökade räntekostnader.
Löpande skuldebrev ställt till innehavaren alternativt viss
man eller order, som utfärdas för en del av ett
skuldbelopp (obligationslån) och ges ut i stort antal.
Löptid minst 1 år. 3 likviddagar. Effektiv årsränta. Med
eller utan kupong.
Ett finansiellt instrument som ger innehavaren rättigheten,
men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja
(säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris
inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren
motsvarande skyldighet att sälja eller köpa egendomen
ifråga.
Bedömning av kreditvärdighet hos låntagare enligt en
betygsskala.
Refinansieringsrisken är risken för att regionen vid varje
tillfälle inte har tillgång till erforderlig finansiering.
Refinansieringsrisken ökar om regionens kreditvärdighet
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Räntebindning
Ränterisk

Räntestyrningssystem

Settlement
Spot
Spread
Statsskuldväxel
Swap
Säljkurs

Termin

VRN
(Variable Rate Note)

Värdepappersfond

försämras eller blir alltför beroende av en
finansieringskälla samt hela eller en stor del av
skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka
tillfällen.
Krediternas ränteomsättningstillfällen, dvs ränterisk.
Risken för kapitalförlust i ett räntebundet instrument till
följd av ränteförändring. Nordeas kommentar: En
ränterisk är när förändringar i marknadsräntan kan leda till
kostnad alternativt intäkt på befintliga placeringar eller lån.
Riksbankens system för att med olika räntesatser för
bankers upplåning eller inlåning i riksbanken styra räntan
på penningmarknaden.
Reglering av likvid och utväxling av värdepapper vid
värdepappersaffärer.
Se avista.
Skillnaden mellan två priser eller räntor, t ex köp- och
säljränta.
Diskonteringsinstrument. Löptid upp till 1 år (720 dagar
KAN förekomma). 2 likviddagar.
Avtal om att byta ett valutaflöde mot ett annat, byta rörlig
räntesats mot fast eller dylikt.
Det lägsta pris säljarna på t ex fondbörsen är beredda att
sälja ett värdepapper för eller det pris till vilket
valutabankerna är beredda att sälja en valuta.
Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp
eller försäljning av en viss mängd av en viss vara med
likvid vid en bestämd framtida tidpunkt. Exempel på
sådan termin är aktie-, ränte- och indextermin.
En form av lån, ofta i form av förlagslån, med
räntejusteringsklausul dvs räntan justeras i förhållande till
exempelvis STIBOR med korta intervaller, vanligen 3 till 6
månader. Vid räntejustering kan också marginalen i
förhållande till STIBOR ändras.
Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som
administreras av särskilt fondbolag.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 270

Föreningssammanslagning i Bäl, stadgar m.m.

RS 2020/1472

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Bäl Bygdegårdsförening medges vid upplösning eller motsvarande att lämna
överskottet till Bäl Sockenförening.
Regionfullmäktige medger att det i stadgarna för Bäl Sockenförening inte upptas att
fullmäktige ska utse funktionärer i föreningen, och inte heller vad stadgarna anger om
överskottet vid föreningens upplösning.

Regionstyrelsens ordförande föreslår att Bäl Bygdegårdsförenings hemställan om
sammanslagning med Bäl Hembygdsförening i en nybildad Bäl sockenförening ska tas
upp för behandling. Varken Bäl Bygdegårdsförenings eller Bäl Hembygdsförening har
föreningslån hos regionen. Vid sådant förhållande bör det kunna medges att överskottet
vid sammanläggningen kan lämnas direkt från bygdegårdsföreningen till sockenföreningen utan att passera regionen. Förslaget till stadgar i sockenföreningen vad avser
nu aktuella delar om utseende av funktionärer och om hantering av överskott vid
upplösning bör också kunna godtas.
Ärendets behandling under mötet

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

Bäl bygdegårdsförening. 2020-09-09
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-29
Skickas till
Bäl bygdegårdsförening

62 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1472
29 september 2020

Regionstyrelsen

Föreningssammanslagning i Bäl, stadgar m.m.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige medger att Bäl Bygdegårdsförening vid upplösning eller
motsvarande lämnar överskottet till Bäl Sockenförening.
2. Regionfullmäktige har inget emot att det i stadgarna för Bäl Sockenförening inte
upptas att fullmäktige ska utse funktionärer i föreningen, och inte heller vad
stadgarna anger om överskottet vid föreningens upplösning.

Ärendet

Regionstyrelsens ordförande föreslår att Bäl Bygdegårdsförenings hemställan om
sammanslagning med Bäl Hembygdsförening i en nybildad Bäl sockenförening ska
tas upp för behandling.
Varken Bäl Bygdegårdsförenings eller Bäl Hembygdsförening har föreningslån hos
regionen. Vid sådant förhållande bör det kunna medges att överskottet vid
sammanläggningen kan lämnas direkt från bygdegårdsföreningen till
sockenföreningen utan att passera regionen. Förslaget till stadgar i sockenföreningen
vad avser nu aktuella delar om utseende av funktionärer och om hantering av
överskott vid upplösning bör också kunna godtas.
Beslutsunderlag

Bäl bygdegårdsförenings skrivelse med stadgeförslag den 9 september 2020
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Bäl bygdegårdsförening
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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

STADGAR
för
Bäl bygdegårdsförening
§1

Föreningens firma är Bäl bygdegårdsförening.

§2

Föreningen som är politiskt och religiöst neutral har till uppgift att anskaffa och
för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen skall
opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala
myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar
använda lokalen.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom
egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande
organisationer.

§3

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Bäl socken i Region Gotland tillika län.

§4

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person som vill
främja föreningens verksamhet och syfte.

§5

Medlem betalar inträdesavgift och årsavgift enligt regler och med belopp, som
årligen fastställs av förenings-stämma.

§6

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.
Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.
Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i
föreningens tillgångar i övrigt.
Föreningsstämma kan dock besluta annorlunda.

§7

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller
motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller
föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till
föreningsstämmans prövning.
Utesluts medlem har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i
föreningens tillgångar.

§8

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall
framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress samt det antal insatser
med vilka medlemmarna deltar i föreningen.

§9

Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer

§ 10

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är
nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom
skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill ha behandlade.
Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits,
en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten
begärs.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock
lotten.

§ 11

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna
räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultaträkning och
balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller
enligt den fastställda balansräkningen
11. Redovisning av budget och verksamhetsplan
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och
revisorer
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av revisorer samt suppleanter
16. Beslut om eventuella regler och belopp för
nästkommande års avgift
17. Framställningar och förslag från styrelsen och från
medlemmar, förslag som inkommit till styrelsen
senast 10 dagar före föreningsstämman
18. Övriga ärenden
§ 12

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i
kallelse.

§ 13

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 14 dagar före stämman.

§ 14

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 5 ledamöter
samt 2 suppleanter. Av dessa skall kommunfullmäktige i Region Gotland
beredas tillfälle att utse en ledamot jämte suppleant.
Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits andra året efter valet. Ordförande väljs dock på 1 år.
Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av
ledamöterna och suppleanterna till dess ordinarie föreningsstämma hållits året
efter valet. Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljs
ersättare för den delen av mandattiden.

§ 15

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst en av
styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 16

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.
Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela
antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 17

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens
angelägenheter.
Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om
styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 18

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller dem
som styrelsen därtill utser.

§ 19

Föreningens räkenskaper omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina
redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 20

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av
ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. Dessutom skall regionfullmäktige
i Region Gotland ges möjlighet att utse en revisor att jämte de stämmovalda
revisorerna granska räkenskaperna och förvaltningen.
För revisorerna skall utses suppleanter. Val av ordinarie revisor och suppleant
för denna gäller för tiden tills dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter
valet.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie
föreningsstämma.

§ 21

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation
fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie
föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman
ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Region
Gotland eller annan sammanslutning för att användas till fortsatt främjande av
föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar gäller från föreningsstämman 2011-02-20

STADGAR
BÄL BYGDEFÖRENING.
med årsavgifter
§ 1.
FIRMA
Föreningens firma är Bäl Bygdeförening
§2
ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva och sköta bygdegården i
Bäl, Sudergårda änge, Sojdet, Bygdemuseumet Sockenstugan, Klockarladugården samt Gårdskorset. Bygdegården
skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och
offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar och som
verkar i enlighet med rikets lagar.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens lokala och kulturella utveckling. Genom kulturverksamhet och andra
insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Föreningen skall ha till
uppgift att verka för hembygdsvård, samt för samhörighet inom socknen.
Den i föreningen instiftade minnesfondens medel skall i första hand gå till kulturella ändamål till gagn för bygdens
utveckling och bevarande.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till
Bygdegårdarnas Riksförbund och Gotlands Hembygdsförbund.
§3
HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Bäl Socken, i Region Gotland, Gotlands län.
§4
INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet
och syfte.
§5
AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalar årsavgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av
föreningsstämma.
§6
UTTRÄDE
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara
egenhändigt undertecknad.
Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.
Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§7
UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den
är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.
Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.
§8
MEDLEMSFÖRTECKNING
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå
medlemmarnas fullständiga namn och adress.
§9
ORGAN
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer
4. Valberedning
§ 10
FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden
som medlemmarna vill ha behandlat.
Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske
med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.
§ 11 VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SKALL FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS

1. Val av mötesordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av personer till sektion Bygg och Underhåll .
16. Val av personer till sektion Aktivitet/Kultur
17 Val av personer till sektion Änget
18. Val av revisorer samt suppleanter
19. Val av ombud och suppleant till Gotlands Bygdegårdsdistrikts stämma
20. Val av ombud och suppleant till Gotlands Hembygdsförbunds stämma
21. Val av ombud till övriga föreningar.
22. Val av kontaktperson gentemot Länstyrelsen.
23. Val av valberedning
24. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
25. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar
före föreningsstämman
25. Vid stämman väckta frågor.
Stämman bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och
distriktsorganisationen.
§ 12
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.
§ 13
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14
dagar före stämman.
§ 14
STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7 ledamöter
Ledamöter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.
Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna för ett år. Det senare sker
genom lottning.
Avgår ledamot eller före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.
Sektionerna är styrelsen behjälplig att sköta tilldelat ansvarsområde. Varje sektionerna består av 3 personer varav 1
ordinarie ledamot från styrelsen. Sektionsmedlemmar utses växelvis för två år.
§ 15
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden
skriftligen begär sammanträde.
§ 16
STYRELSENS BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 17
STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund och Gotlands Hembygdsförbund insända
fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som förbunden infordrar.
Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande
ledamöter är eniga om beslutet.
§ 18
TECKNINGSRÄTT
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 19
RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 20
REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda
revisorer.
För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
§ 21
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande
stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare
stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§ 22
UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation
enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.
Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den dag månad år .

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 266

Förändrad matchtaxa

RS 2020/1395
KFB § 5

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 ändra taxan vid entrébelagda
arrangemang i Region Gotlands anläggningar till föreningstaxa.
Intäktsbortfallet hanteras inom ram.
Beslutet gäller retroaktivt.
Fakturor på matchtaxor skickas inte ut innan beslutet avgjorts i regionfullmäktige.

Vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar tas det ut en högre taxa än
vid annan verksamhet. Som exempel är avgiften per timme 220 kronor vid träning i ICA
Maxi Arena och 2145 kronor vid matcher där det tas entré.
I och med Coronapandemin finns restriktioner som i dagsläget inte tillåter mer än 50
personer i publiken. Detta gör det omöjligt för föreningslivet att driva intäkter på
hemmamatcher som i sin tur påverkar verksamheten i stort. Publikintäkterna täcker i
vissa fall inte ens kostnaden för hallhyran. Ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i
sig och beroende av publikintäkter.
Under rådande omständigheter anser förvaltningen att matchtaxan är oskälig och att
nämnden bör besluta om att ersätta matchtaxan med ordinarie föreningstaxan som gäller
vid annan verksamhet under perioden 1 september till 31 december 2020.
Det innebär ett intäktsbortfall på runt 180 000 kronor under perioden som hanteras inom
ram. Beslutet bör gälla retroaktivt och inga fakturor gällande matchfakturor avseende
matchtaxa bör skickas ut innan ärendet är avgjort.
I och med Coronapandemin finns det restriktioner som säger att det i dagsläget får vara
50 personer på evenemang. Detta innebär stora svårigheter för föreningslivet att driva
intäkter på hemmamatcher via entréavgifter. Något som är viktigt för föreningarna då ett
matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och behöver publikintäkter för att inte
behöva ta resurser från övrig verksamhet.
Region Gotland tar ut en matchtaxa, kallad normaltaxa i ”Taxa för Region Gotlands
kultur- och fritidsavdelning”, vid entrébelagda evenemang i anläggningar som regionen
driver. Till exempel på ICA Maxi arena så kostar det 220 kronor i timmen vid träning eller
matcher utan entréavgift, så kallad föreningstaxa. Tar arrangerande förening ut entréavgifter kostar det 2 145 kronor i timmen att hyra anläggningen. På Gutavallen kostar det
84 kronor i timmen utan entré och 550 kronor med, Visby Ishall 84 kronor per timme
utan entré och 705 kronor med.

57 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll
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RS § 266
RS 2020/1395
KFB § 5

Med rådande läge och restriktioner gör förvaltningen bedömningen att den förhöjda
matchtaxan är oskälig med tanke på att restriktioner och omständigheter utanför
föreningarnas kontroll gör det omöjligt att driva intäkter via entré till den grad att det är
skäligt med höga avgifter. De restriktioner som finns i dag tillåter endast 50 personer på
matcherna. I ICA Maxi Arena täcker inte ens entrén, om det ska hållas på rimliga nivåer,
ens själva hyran för anläggningen under rådande omständigheter. I de andar aktuella
anläggningar går det mer eller mindre jämnt ut.
Förvaltningen ser det lämpligt att under perioden 1 september till 31 december ändra
taxan vid entrébelagda evenemang till föreningstaxa för Region Gotlands samtliga
anläggningar. Detta ger möjlighet till alla föreningar med verksamhet i Region Gotlands
anläggningar att ta entré och fortfarande betala föreningstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte kommer finnas möjlighet att få in
matchtaxa av berörda föreningar, utan konsekvensen blir att föreningen kommer att spela
utan att ta inträde och till den lägre taxan och övrig verksamhet, både för elitlag, men
även barn- och ungdomar, riskerar att bli lidande då resurser kommer att behöva tas från
dessa delar.
Förvaltningen är medveten om den översyn som pågår avseende antal deltagare på
offentliga arrangemang, men anser att de nivåer som diskuterats i den debatten inte
påverkar slutsatsen i det här ärendet. De gotländska lagen har ofta betydligt högre
publiksiffror än de som är uppe på bordet i översynen, så denna taxeändring bedöms
befogade och nödvändiga likväl.
Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall på omkring 180 000 kronor sett till de
föreningar vi har på Gotland som har verksamhet med entrébelagda arrangemang hur
spelscheman för aktuella föreningar är satta. Intäkten med full avgift skulle ha varit
199 768 kronor men blir med föreningstaxa 21 545 kronor, ett bortfall på 178 132 kronor.
Det intäktsbortfallet kommer att hanteras inom ram.
Beslutet bör gälla retroaktivt och fakturor gällande matchtaxa bör inte skickas ut innan
ärendet är fastställt i regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-15
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1395
15 september 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Förändrad matchtaxa
Förslag till beslut

•
•
•
•

Att under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 ändra taxan vid
entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar till föreningstaxa.
Intäktsbortfallet hanteras inom ram.
Att beslutet gäller retroaktivt.
Att Regionstyrelsen beslutar att inte skicka ut fakturor på matchtaxor innan
beslutet avgjorts i Regionfullmäktige.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

Vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar tas det ut en högre
taxa än vid annan verksamhet. Som exempel är avgiften per timme 220 kronor vid
träning i ICA Maxi Arena och 2145 kronor vid matcher där det tas entré.
I och med Coronapandemin finns restriktioner som i dagsläget inte tillåter mer än 50
personer i publiken. Detta gör det omöjligt för föreningslivet att driva intäkter på
hemmamatcher som i sin tur påverkar verksamheten i stort. Publikintäkterna täcker i
vissa fall inte ens kostnaden för hallhyran. Ett matcharrangemang är
kostnadsdrivande i sig och beroende av publikintäkter.
Under rådande omständigheter anser förvaltningen att matchtaxan är oskälig och att
nämnden bör besluta om att ersätta matchtaxan med ordinarie föreningstaxan som
gäller vid annan verksamhet under perioden 1 september till 31 december 2020.
Det innebär ett intäktsbortfall på runt 180 000 kronor under perioden som hanteras
inom ram. Beslutet bör gälla retroaktivt och inga fakturor gällande matchfakturor
avseende matchtaxa bör skickas ut innan ärendet är avgjort.

Bedömning

I och med Coronapandemin finns det restriktioner som säger att det i dagsläget får
vara 50 personer på evenemang. Detta innebär stora svårigheter för föreningslivet att
driva intäkter på hemmamatcher via entréavgifter. Något som är viktigt för
1 (2)
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föreningarna då ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och behöver
publikintäkter för att inte behöva ta resurser från övrig verksamhet.
Region Gotland tar ut en matchtaxa, kallad normaltaxa i ”Taxa för Region Gotlands
Kultur och fritidsavdelning”, vid entrébelagda evenemang i anläggningar som
regionen driver. Till exempel på ICA Maxi arena så kostar det 220 kronor i timmen
vid träning eller matcher utan entréavgift, så kallad föreningstaxa. Tar arrangerande
förening ut entréavgifter kostar det 2145 kronor i timmen att hyra anläggningen. På
Gutavallen kostar det 84 kronor i timmen utan entré och 550 kronor med, Visby
Ishall 84 kronor per timme utan entré och 705 med.
Med rådande läge och restriktioner gör förvaltningen bedömningen att den förhöjda
matchtaxan är oskälig med tanke på att restriktioner och omständigheter utanför
föreningarnas kontroll gör det omöjligt att driva intäkter via entré till den grad att det
är skäligt med höga avgifter. De restriktioner som finns i dag tillåter endast 50
personer på matcherna. I ICA Maxi Arena täcker inte ens entrén, om det ska hållas
på rimliga nivåer, ens själva hyran för anläggningen under rådande omständigheter. I
de andar aktuella anläggningar går det mer eller mindre jämnt ut.
Förvaltningen ser det lämpligt att under perioden 1 september till 31 december ändra
taxan vid entrébelagda evenemang till föreningstaxa för Region Gotlands samtliga
anläggningar. Detta ger möjlighet till alla föreningar med verksamhet i Region
Gotlands anläggningar att ta entré och fortfarande betala föreningstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte kommer finnas möjlighet att få in
matchtaxa av berörda föreningar, utan konsekvensen blir att föreningen kommer att
spela utan att ta inträde och till den lägre taxan och övrig verksamhet, både för elitlag,
men även barn- och ungdomar, riskerar att bli lidande då resurser kommer att
behöva tas från dessa delar.
Förvaltningen är medveten om den översyn som pågår avseende antal deltagare på
offentliga arrangemang, men anser att de nivåer som diskuterats i den debatten inte
påverkar slutsatsen i det här ärendet. De gotländska lagen har ofta betydligt högre
publiksiffror än de som är uppe på bordet i översynen, så denna taxeändring bedöms
befogade och nödvändiga likväl.
Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall på omkring 180 000 kronor sett till de
föreningar vi har på Gotland som har verksamhet med entrébelagda arrangemang
hur spelscheman för aktuella föreningar är satta. Intäkten med full avgift skulle ha
varit 199 768 kronor men blir med föreningstaxa 21 545 kronor, ett bortfall på
178 132 kronor. Det intäktsbortfallet kommer att hanteras inom ram.
Beslutet bör gälla retroaktivt och fakturor gällande matchtaxa bör inte skickas ut
innan ärendet är fastställt i Regionfullmäktige.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-22

KFB § 5

Förändrad matchtaxa

RS 2020/1395

Kultur- och fritidsberedningens förslag till Regionstyrelsen för beslut i
Regionfullmäktige



Under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 ändra taxan vid
entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar till föreningstaxa.



Intäktsbortfallet hanteras inom ram.



Beslutet gäller retroaktivt.



Fakturor på matchtaxor skickas inte ut innan beslutet avgjorts i
Regionfullmäktige.

Vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar tas det ut en högre
taxa än vid annan verksamhet. Som exempel är avgiften per timme 220 kronor vid
träning i ICA Maxi Arena och 2145 kronor vid matcher där det tas entré.
I och med Coronapandemin finns restriktioner som i dagsläget inte tillåter mer än 50
personer i publiken. Detta gör det omöjligt för föreningslivet att driva intäkter på
hemmamatcher som i sin tur påverkar verksamheten i stort. Publikintäkterna täcker i
vissa fall inte ens kostnaden för hallhyran. Ett matcharrangemang är
kostnadsdrivande i sig och beroende av publikintäkter.
Under rådande omständigheter anser förvaltningen att matchtaxan är oskälig och att
nämnden bör besluta om att ersätta matchtaxan med ordinarie föreningstaxan som
gäller vid annan verksamhet under perioden 1 september till 31 december 2020.
Det innebär ett intäktsbortfall på runt 180 000 kronor under perioden som hanteras
inom ram. Beslutet bör gälla retroaktivt och inga fakturor gällande matchfakturor
avseende matchtaxa bör skickas ut innan ärendet är avgjort.
Bedömning

I och med Coronapandemin finns det restriktioner som säger att det i dagsläget får
vara 50 personer på evenemang. Detta innebär stora svårigheter för föreningslivet att
driva intäkter på hemmamatcher via entréavgifter. Något som är viktigt för
föreningarna då ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och behöver
publikintäkter för att inte behöva ta resurser från övrig verksamhet.
Region Gotland tar ut en matchtaxa, kallad normaltaxa i ”Taxa för Region Gotlands
Kultur och fritidsavdelning”, vid entrébelagda evenemang i anläggningar som
regionen driver. Till exempel på ICA Maxi arena så kostar det 220 kronor i timmen
vid träning eller matcher utan entréavgift, så kallad föreningstaxa. Tar arrangerande
förening ut entréavgifter kostar det 2145 kronor i timmen att hyra anläggningen. På
Gutavallen kostar det 84 kronor i timmen utan entré och 550 kronor med, Visby
Ishall 84 kronor per timme utan entré och 705 med.
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Med rådande läge och restriktioner gör förvaltningen bedömningen att den förhöjda
matchtaxan är oskälig med tanke på att restriktioner och omständigheter utanför
föreningarnas kontroll gör det omöjligt att driva intäkter via entré till den grad att det
är skäligt med höga avgifter. De restriktioner som finns i dag tillåter endast 50
personer på matcherna. I ICA Maxi Arena täcker inte ens entrén, om det ska hållas
på rimliga nivåer, ens själva hyran för anläggningen under rådande omständigheter. I
de andar aktuella anläggningar går det mer eller mindre jämnt ut.
Förvaltningen ser det lämpligt att under perioden 1 september till 31 december ändra
taxan vid entrébelagda evenemang till föreningstaxa för Region Gotlands samtliga
anläggningar. Detta ger möjlighet till alla föreningar med verksamhet i Region
Gotlands anläggningar att ta entré och fortfarande betala föreningstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte kommer finnas möjlighet att få in
matchtaxa av berörda föreningar, utan konsekvensen blir att föreningen kommer att
spela utan att ta inträde och till den lägre taxan och övrig verksamhet, både för elitlag,
men även barn- och ungdomar, riskerar att bli lidande då resurser kommer att
behöva tas från dessa delar.
Förvaltningen är medveten om den översyn som pågår avseende antal deltagare på
offentliga arrangemang, men anser att de nivåer som diskuterats i den debatten inte
påverkar slutsatsen i det här ärendet. De gotländska lagen har ofta betydligt högre
publiksiffror än de som är uppe på bordet i översynen, så denna taxeändring bedöms
befogade och nödvändiga likväl.
Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall på omkring 180 000 kronor sett till de
föreningar vi har på Gotland som har verksamhet med entrébelagda arrangemang
hur spelscheman för aktuella föreningar är satta. Intäkten med full avgift skulle ha
varit 199 768 kronor men blir med föreningstaxa 21 545 kronor, ett bortfall på
178 132 kronor. Det intäktsbortfallet kommer att hanteras inom ram.
Beslutet bör gälla retroaktivt och fakturor gällande matchtaxa bör inte skickas ut
innan ärendet är fastställt i Regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-15
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RS § 248

Självmordsförebyggande program, antagande
av handlingsplan

RS 2019/974
RS § 225

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Handlingsplan för suicidprevention fastställs.

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället. 2008-12-15 beslutade
kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland, § 171. 2015-10-12 antog
regionfullmäktige program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17, beslutades att programmet gäller till dess
revidering är genomförd, dock senast till 2020-12-31, § 73. Utifrån programmet har en
rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av de 20 uppdragen i programmet
bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda. Programmets effekt på
förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp eftersom antalet suicid
varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att kunna bedöma utvecklingen.
Eftersom uppdragen formulerats och genomförts utifrån aktuellt läge på Gotland och
vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de
närmaste 5-10 åren, men den utvecklingen är även beroende av vad som händer i
omvärlden och samhället i stort. En förutsättning för en minskning av antalet suicid är att
det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.
Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och har
genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES.
Samtliga förvaltningar i Region Gotland samt GotlandsHem bjöds in att delta med
representant i arbetsgruppen. Under våren 2020 har förslag till handlingsplan för suicidprevention varit ute på remiss till samtliga nämnder, GotlandsHem och Gotlandsmusiken. Samtliga förutom Gotlandsmusiken har inkommit med yttranden. Efter
avstämning med arbetsgruppen har handlingsplanen reviderats utifrån de remissvar som
inkommit. Socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden,
patientnämnden och GotlandsHem har samtliga identifierat vilka områden i handlingsplanen som de behöver arbeta med och tillstyrker att det är genomförbart.
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RS 2019/974
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Överförmyndarnämnden menar att de endast har möjlighet att genomföra en begränsad
del av uppdragen som ålagts dem i handlingsplanen mot bakgrund av att de inte har några
egna anställda medarbetare. I remissvaren har barn- och utbildningsnämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden och
överförmyndarnämnden lämnat synpunkter som kommenteras i denna skrivelse. Vissa
mindre ändringar har gjorts i handlingsplanen utifrån remissvaren. Bedömningen är att ett
styrande dokument för att underlätta fortsatt fokuserat arbete för suicidprevention
behövs och även har starkt stöd i Region Gotlands nämnder och bolag. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att fastställa förslaget till handlingsplan för
suicidprevention.
Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt kommer
att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är att det är
viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt fokuserat arbete för
suicidprevention behövs. Bedömning görs att handlingsplan för suicidprevention, som
bygger på revidering av tidigare program för förebyggande av självmord, bör fungera väl
för den styrning och ledning som krävs. Remissvaren visar att nämnderna är positiva till
handlingsplanen. Samtliga nämnder och bolag som svarat har identifierat vilka uppdrag i
handlingsplanen som åligger dem och har, med undantag för överförmyndarnämnden,
uppgett att samtliga uppdrag är genomförbara. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
regionfullmäktige att fastställa förslaget till handlingsplan för suicidprevention.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva insatser
riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde och inte enbart
i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av insatsbehov kring
stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett ålder och att det
behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att öka
kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och på olika
platser på Gotland. Handlingsplanen gäller för hela Region Gotland och helägda bolag,
vilket medför möjlighet till suicidprevention för hela Gotland genom alla de olika
verksamheter som finns spridda över ön. Jämlikhet- och jämställdhetsperspektivet lyfts
fram genom att handlingsplanen tydliggör behovet av generella kunskaper i befolkningen
och specifika åtgärder för att nå de individer som är särskilt utsatta för risk för
suicidnärhet.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sara Bergman, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 20-08-26
Skickas till
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Gotlands Hem
Gotlandsmusiken
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Sara Bergman

Regionstyrelsen

Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Handlingsplan för suicidprevention fastställs enligt förslaget.

Sammanfattning

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället. 2008-12-15 beslutade
kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland, § 171. 2015-10-12 antog
regionfullmäktige program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17, beslutades att programmet gäller till
dess revidering är genomförd, dock senast till 2020-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15
av de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för
tidigt att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år
behövs för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och
genomförts utifrån aktuellt läge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för
suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren, men den
utvecklingen är även beroende av vad som händer i omvärlden och samhället i stort.
En förutsättning för en minskning av antalet suicid är att det fokuserade
suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.
Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och
har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention
och efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland samt
GotlandsHem bjöds in att delta med representant i arbetsgruppen. Under våren 2020
har förslag till handlingsplan för suicidprevention varit ute på remiss till samtliga
nämnder, GotlandsHem och Gotlandsmusiken. Samtliga förutom Gotlandsmusiken
1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/974

har inkommit med yttranden. Efter avstämning med arbetsgruppen har
handlingsplanen reviderats utifrån de remissvar som inkommit.
Socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, tekniska
nämnden, patientnämnden och GotlandsHem har samtliga identifierat vilka områden
i handlingsplanen som de behöver arbeta med och tillstyrker att det är genomförbart.
Överförmyndarnämnden menar att de endast har möjlighet att genomföra en
begränsad del av uppdragen som ålagts dem i handlingsplanen mot bakgrund av att
de inte har några egna anställda medarbetare.
I remissvaren har barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden och
överförmyndarnämnden lämnat synpunkter som kommenteras i denna skrivelse.
Vissa mindre ändringar har gjorts i handlingsplanen utifrån remissvaren.
Bedömningen är att ett styrande dokument för att underlätta fortsatt fokuserat arbete
för suicidprevention behövs och även har starkt stöd i Region Gotlands nämnder
och bolag. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att fastställa
förslaget till handlingsplan för suicidprevention.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
framför båda, i remissvaren, önskemål om förtydligande gällande utbildningen
Mental Health First Aid (MHFA), Första hjälpen till psykisk hälsa. Dels gällande
tillgången till instruktörer och eventuella kostnader i samband med att genomföra
utbildningen och dels gällande om det är utbytbart och/eller likvärdigt med andra
utbildningar såsom SPISS och psyk-E bas suicid. Avseende kostnader har detta
förtydligats i handlingsplanen med ett tillägg där det framkommer att barn- och
utbildningsförvaltningen, likt flera andra förvaltningar, kommer ha egna instruktörer
att tillgå. Förvaltningarna behöver bekosta arbetstid för instruktörer och deltagare
samt kurslitteratur.
Avseende MHFA jämfört med andra utbildningar ger MHFA en bred baskunskap
om psykisk ohälsa. Det ger en möjlighet att utbilda brett och säkerställa att alla har
samma grundläggande kompetens gällande psykisk hälsa och suicidprevention. Varje
förvaltning gör sin egen plan för genomförandet av MHFA utbildningar. Det kan
vara så att personer som redan har god grundkunskap, viss vidareutbildning och
arbetar med suicidnära personer istället bör ta del av psyk-E bas suicid och/eller
SPISS. Båda dessa är webbaserade utbildningar för personer som har mycket
förkunskaper.
I yttrandena från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden finns även en kommentar om att det ska stå ska istället för
bör gällande att en händelseanalys efter suicid bör göras. Denna mening står i
handlingsplanen under bakgrund och beskriver de nationella riktlinjer som finns.
Denna mening har därför formulerats om för ökad tydlighet; ”Nationella riktlinjer
anger att händelseanalys efter suicid ger värdefull information och att det bör göras
när en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid.”
Att göra en händelseanalys är inte en aktivitet som tagits med i handlingsplanen
eftersom hälso- och sjukvården redan har en rutin gällande att göra händelseanalys
när en person som haft en pågående kontakt med sjukvården avlider i suicid.
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I remissvaren har även framkommit önskemål om att inkludera hur den pågående
pandemin påverkar den psykiska hälsan och suicidnärhet. Tillägg har därför gjorts i
bakgrundstext och faktaruta om att pandemi är exempel på riskfaktor för
suicidnärhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden menar att handlingsplanen är väl genomarbetad och
poängterar vikten av sammanhållning och regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Detta fanns med i tidigare program men eftersom
funktionen suicidpreventiv samordnare nu inrättats och detta mål är uppfyllt så finns
det inte med i handlingsplanen.
I yttrandet från hälso-och sjukvårdsnämnden efterfrågas ett regionalt stöd för elearning och uppföljning av vilka utbildningar medarbetare tagit del av. Inga
förändringar har gjorts i handlingsplanen utifrån detta eftersom det bedöms vara en
övergripande fråga som inte endast berör utbildningar kring suicidprevention. Det
pågår ett arbete inom Region Gotland för förstärkt digital hantering kopplat till
kompetensutveckling. Detta arbete bör ges förutsättningar att bedrivas snabbt och
effektivt, eftersom det dels underlättar kompetensutvecklingen inom regionen som
helhet och dels ger möjlighet att använda e-learning gällande utbildningar i psykisk
hälsa på ett mer effektivt sätt.
Redaktionella ändringar är även gjorda, efter synpunkt från hälso- och
sjukvårdsnämnden, för att undvika missförstånd angående statistik kring suicid.
Patientnämnden uttrycker i remissvaret att de förutsätter att uppdrag avseende
psykosocial arbetsmiljö ingår i köpet av kanslitjänst från regionstyrelseförvaltningen.
Detta är förtydligat i handlingsplanen genom en notering där det framgår att det
genomförs av regionstyrelseförvaltningen. Patientnämnden framhåller att de inte ser
att det finns medel till arvodeskostnader för förtroendevalda att gå MHFA
utbildningen. Frågan uppkommer om det är möjligt att korta ner utbildningen. Detta
är inte möjligt då MHFA är en manualstyrd utbildning som endast får genomföras i
den ursprungliga versionen och omfattningen. Bedömningen är att detta är viktig
kunskap som även förtroendevalda behöver men det är upp till varje nämnd att göra
en plan för utbildning och eventuella arvoden under den femårsperiod som
handlingsplanen avser.
Överförmyndarnämnden uttrycker i remissvaret att de kommer att arbeta med
MHFA för förtroendevalda men inte ser att det är möjligt att genomföra de andra
uppdragen avseende arbetsmiljö, att utbilda medarbetare i MHFA eller att säkerställa
att det finns rutiner för förebyggande, upptäckt och bemötande av suicidnära
personer. Detta eftersom de inte har några egna anställda utan köper tjänster från
regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning, efter diskussion med
överförmyndarnämndens nämndsekreterare, är att de ställföreträdare (bl.a. gode män
som arbetar på nämndens uppdrag) har kontakt med personer där ökad risk finns för
suicidalitet. Uppdragen till överförmyndarnämnden står därmed kvar i
handlingsplanen med notering om att:
a) ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger på regionstyrelseförvaltningen b) uppdraget
att säkra rutiner och kompetens gäller för ställföreträdare inom
överförmyndarnämndens ansvarsområde.
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Bedömning

Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för
suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att handlingsplan för
suicidprevention, som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande av
självmord, bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remissvaren visar att nämnderna är positiva till handlingsplanen. Samtliga nämnder
och bolag som svarat har identifierat vilka uppdrag i handlingsplanen som åligger
dem och har, med undantag för överförmyndarnämnden, uppgett att samtliga
uppdrag är genomförbara. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att
fastställa förslaget till handlingsplan för suicidprevention.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland. Handlingsplanen gäller för hela Region Gotland och
helägda bolag, vilket medför möjlighet till suicidprevention för hela Gotland genom
alla de olika verksamheter som finns spridda över ön.
Jämlikhet- och jämställdhetsperspektivet lyfts fram genom att handlingsplanen
tydliggör behovet av generella kunskaper i befolkningen och specifika åtgärder för att
nå de individer som är särskilt utsatta för risk för suicidnärhet.
Beslutsunderlag

1. RS2019-974-Tjänsteskrivelse_handlingsplan_suicidprevention - In 20-08-26
2. Suicidprevention-handlingsplan-förslag200826 – In 20-08-26
3. Suicidprevention-handlingsplan-Inkl_Ändringar.docx – In 20-08-26
4. Remissversion handlingsplan suicidprevention 200129 - In 20-01-29
5. PAN § 24 Remiss handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In 2006-02
6. Tjänsteskrivelse - Remissvar PAN – In 20-06-02
7. Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020-2025
(Överförmyndarnämnden) – In 20-05-19
8. BUN § 69 RS Remiss. Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In
20-06-09
9. Remissyttrande BUN.docx –In 20-06-09
10. GVN § 55 RS remiss. Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In
20-06-11
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
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11. Yttrande remiss suicid – slutversion (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
– In 20-06-11
12. SON § 90 Remissvar. RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region
Gotland - In 20-06-11
13. SOF Tjänsteskrivelse.docx – In 20-06-11
14. HSN § 86 RS Remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In
20-06-16
15. Yttrande – RS remiss handlingsplan (HSN) – In 20-06-16
16. Remissvar (Gotlandshem) – In 20-06-24
17. TN § 157 RSF Remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In
20-06-18
18. TKF Tjänsteskrivelse Remiss suicid – In 20-06-18
19. MBN § 131 RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland – In
20-06-24
20. SBF Tjänsteskrivelse allmän (002).docx In 20-06-24
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

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

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

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

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

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

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

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
1 Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till
vuxna. Den finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller äldre. Instruktörer utbildas av
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats till instruktör kostar
22 500 kronor, exklusive moms (per person) plus övriga kringkostnader och omfattar 5 dagar. Under
2020 används statliga medel för suicidprevention till utbildning av 18 instruktörer i MHFA, inom
Region Gotland; 4 i hälso- och sjukvård, 4 i socialförvaltningen, 2 i regionstyrelseförvaltningen, 2 i
räddningstjänsten och 4 inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt 2 i Gotlandshem.
Utbildningen för Första hjälpare ges sedan av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare. Statliga
medel bekostar även böcker till deltagarna vid instruktörernas första två utbildningstillfällen (á 390 kr
exkl moms).
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Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
Individinriktade insatser

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

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

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

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

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

Definition av begrepp

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

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

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

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

Statistik Gotland
Detaljerad sammanställning av statistik över suicid och suicidförsök, på Gotland,
finns tillgänglig på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande. Nedan
presenteras en sammanfattning.
Suicid
De senaste 10 åren har mellan 5-15 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 11 personer per
år. Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med suicid bland män än bland kvinnor. Senaste 10 åren har cirka 90
personer tagit sitt liv på Gotland, de flesta i åldern 40-79 år. Jämfört med hur många
personer det finns i olika åldersgrupper var det något vanligare med suicid i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år än i andra åldersgrupper. Men jämfört med
totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje
dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59år.
Nästan 40 procent av de personer som avlidit i suicid på Gotland har inte haft
vårdkontakt under de sista 4 veckorna i livet.
Ny text
De flesta suicid på Gotland sker i
hemmet. Det vanligaste
tillvägagångssättet är hängning och det
näst vanligaste är skjutning.

Tidigare text
De flesta suicid på Gotland sker i hemmet
och det vanligaste tillvägagångssättet är
hängning och därefter skjutning.

Suicid är något vanligare på Gotland jämfört med snittet i andra län och kommuner.
Även andra kommuner med liknande struktur som Gotland (avlägset belägen
landsbygdskommun enligt tillväxtverkets indelning) har högre suicidstal än snittet
bland alla kommuner.
Suicidförsök
Heltäckande, tillförlitlig statistik för suicidförsök på Gotland finns inte att tillgå.
Utifrån den statistik som finns görs uppskattning att cirka 170 personer på Gotland
gör suicidförsök per år. Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök än att män gör
det men antalet suicidförsök har ökat både bland kvinnor och bland män de senaste
åren.
I nationell jämförelse är det vanligare på Gotland än i riket med vård på sjukhus efter
självskada, men statistiken är svårtolkad på grund av olika behandlings- och
registreringsrutiner. På Gotland vårdas cirka 60 personer på sjukhus, efter självskada
med i snitt 1,4 vårdtillfällen per person. De flesta är under 60 år och det är vanligast i
åldersgruppen 10-24 år. Slutenvård efter självskada är betydligt vanligare bland
kvinnor, 10-24 år än bland kvinnor och män i andra åldersgrupper.
Mer än var femte person som under åren 2010-2018 haft vårdkontakt i primärvård (i
Region Gotlands regi), specialiserad mottagning eller vårdavdelning på Gotland för
självskada har under samma period även haft kontakt med beroendemottagningen
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inom psykiatrin.

Orsaker till suicidförsök och suicid

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

Ny bild

Exempel på faktorer som samspelar vid sucidnärhet
Tidigare bild

Bild: Fritt efter föreläsning Ullakarin Nyberg

Bild: Ullakarin Nyberg

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

Suicidprevention

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

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
1

Ny text
Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är
mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till vuxna. Den
finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller
äldre. Instruktörer utbildas av NASP, Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats
till instruktör kostar 22 500 kronor, exklusive moms (per
person) plus övriga kringkostnader och omfattar 5 dagar.
Under 2020 används statliga medel för suicidprevention
till utbildning av 18 instruktörer i MHFA, inom Region
Gotland; 4 i hälso- och sjukvård, 4 i socialförvaltningen, 2
i regionstyrelseförvaltningen, 2 i räddningstjänsten och 4
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt 2 i
Gotlandshem. Utbildningen för Första hjälpare ges sedan
av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare. Statliga
medel bekostar även böcker till deltagarna vid
instruktörernas första två utbildningstillfällen (á 390 kr
exkl moms).

Tidigare text
Utbildningen Första hjälpen till psykisk
hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång
och vänder sig till vuxna. Den finns i tre
versioner: att stödja ungdomar, vuxna
eller äldre. Instruktörer utbildas av NASP,
Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention. En utbildningsplats till
instruktör kostar 22 500 kronor, exklusive
moms (per person) och omfattar 5 dagar.
Utbildningen för Första hjälpare ges sedan
av instruktörerna, i grupp med max 20
deltagare.
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evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
Individinriktade insatser

Individinriktade suicidpreventiva insatser handlar dels om att tidigt hitta personer
med risk för suicidhändelse och dels om att ge adekvat stöd och behandling vid
psykisk ohälsa och suicidnärhet.
Medarbetare inom vård och omsorg behöver uppmärksamma personer som är
suicidnära eller som har risk att bli det. Det också viktigt att upptäcka psykisk ohälsa
som obehandlad skulle kunna leda till suicidhändelser, exempelvis depression och
missbruks- och beroendeproblem.
Åtgärder behövs för att säkra att suicidnära personer får snabb bedömning inom
hälso- och sjukvård. På flera platser i Sverige görs exempelvis försök med mobil
psykiatrisk verksamhet och psykiatriambulans. Det behöver finnas kompetens i akut
omhändertagande för att kunna bryta pågående suicidhandling och på flera platser i
landet sker tydlig samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis för optimalt
omhändertagande vid akut suicidhändelse.
De insatser som görs för en suicidnära person behöver vara av god kvalitet, utifrån
tydlig vårdplan där behandlingsinsatser följs upp. En åtgärd som har stor betydelse
för suicidprevention är att säkra uppföljning av personer som gjort suicidförsök.
Vårdkedjan för suicidnära personer behöver vara sammanhållen där övergångar
mellan olika vård- och stödinsatser behöver fungera. Förutom insatser från hälso- och
sjukvården kan den suicidnära personen behöva annat stöd för att komma ur
suicidprocessen, t.ex. insatser från socialtjänst och från andra aktörer.
Åtgärder behövs för att använda närstående som en viktig resurs i vård- och stöd till
den suicidnära personen. Samtidigt behöver stöd ges till närstående för att förebygga
egen psykisk ohälsa och suicid. Åtgärder behövs även för att säkra stöd till
efterlevande vid suicid, både akut och långsiktigt, eftersom de ofta drabbas av psykisk
ohälsa och har ökad risk att själva avlida i suicid. Suicid hos närstående kan också leda
till stora påfrestningar i relationer och t.ex. familjekonflikter kan förebyggas genom
adekvat stöd.
Ny text
Nationella riktlinjer anger att
händelseanalys efter suicid ger värdefull

Tidigare text
När en person som har pågående kontakt
med hälso-och sjukvården avlider i suicid
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information och att det bör göras när en
person som har pågående kontakt med
hälso-och sjukvården avlider i suicid.

bör en händelseanalys göras.

Även då personen inte haft kontakt med hälso- och sjukvård kan någon form av
retrospektiv genomgång vara av värde för att ge kunskap som kan användas för att
hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden.
För att åtgärderna som nämns ovan ska kunna genomföras, med önskvärd kvalitet,
behövs kompetens hos medarbetare om suicidalitet liksom kompetens och möjlighet
att samverka över verksamhetsgränser. Rutiner behöver vara kända och följas.
På hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande finns ett stort antal länkar till
kunskap om suicidalitet, bland annat utbildningsmaterial från WHO. Där finns också
länk till fri tillgång till webbutbildningen Suicidprevention i Svensk Sjukvård, SPISS.
Syftet med SPISS är att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra
verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.
En annan utbildning som medarbetare inom Region Gotland har tillgång till är
Psyk-E suicid. Det är ett evidensbaserat utbildningsmaterial som består av filmade
föreläsningar och faktablad att användas i studiecirkelform.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

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

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

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

Definition av begrepp

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

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-2025
Fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån statistik och fakta om
suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och uppfattade
insatsbehov: 1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord, 2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer,
3) Efterlevandestöd vid suicid, 4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga
vuxna.
Beskrivning av tidigare genomförda insatser och identifierade insatsbehov som ligger
till grund för formulerade uppdrag finns i bilaga 2, Underlag till uppdrag i
handlingsplanen. Vilka insatsbehov som ligger till grund för vilka uppdrag finns
markerade i handlingsplanen.
7

Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020-2025

8

Bilaga 1

Definition av begrepp

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

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

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

Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse

PAN 2020/27
14 maj 2020

Lena Andersson
Verksamhetsledare

Patientnämnden

Remissvar - Handlingsplan suicidprevention

Förslag till beslut

Patientnämnden ställer sig bakom kansliets svar.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har tagit fram ”Remissversion- Handlingsplan för suicidprevention”.
Förslaget till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och Gotlands
Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten att
genomföra uppdragen i handlingsplanen. Remisstiden är satt till 2020-06-24.
Patientnämnden har i uppdrag att ta emot klagomål på vården från patienter och
närstående samt att bidra till vårdens kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. I
handläggningsprocessen av klagomål kommer kanslipersonalen ibland i kontakt med
patienter eller/och deras anhöriga där frågor kring suicidalitet uppstår. Det
förekommer också kontakt med anhöriga efter en suicid.
Patientnämnden rekryterar, utbildar och tillsätter stödpersoner till patienter med
tvångsvård vilket huvudsakligen utgörs av psykiatrisk tvångsvård, LPT men även
rättspsykiatrisk vård, LRV förekommer. Stödpersonerna har rätt till grundläggande
utbildning vid nyanställning samt återkommande vidareutbildning. Ansvaret för detta
ligger på Patientnämnden.
Patientnämnden köper kanslitjänsten av Regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelsen
är anställningsmyndighet för kansliets personal. Patientnämnden har därför inget
ansvar för det psykosociala arbetsmiljöarbetet gällande kansliets personal.
Patientnämnden får i handlingsplanen uppdrag att:
1. Främjade av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord
ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MFHA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
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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-pan@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Patientnämndens kansli
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PAN 2020/27

3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt och
bemötande/stöd/behandling av suicidnära personer. Uppdraget i sin helhet
gäller i verksamheter som tydligt arbetar med suicidnärhet. I verksamheter
där arbetet kring suicidnärhet inte är lika tydligt, inriktas uppdraget främst på
medvetenhet, kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid
självmordsnärhet.

Bedömning
1. Patientnämnden håller med om att det är viktigt att främjandet av psykisk
hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord ingår i det
psykosociala arbetsmiljöarbetet. Patientnämnden förutsätter att detta arbete
ingår i köpet av kanslitjänst från Regionstyrelseförvaltningen gällande
kansliets medarbetare.
Ökad kunskap i dessa frågor bidrar givetvis både till medarbetarens egen och
kollegors psykiska hälsa samt till att kunskapen kan användas i det dagliga
arbetet på kansliet i möten med patienter, närstående och stödpersoner.
2. Patientnämnden anser att det är viktigt att ledamöter, stödpersonerna och
kanslipersonal ska öka sin kompetens gällande första hjälpen till psykisk
hälsa. En långsiktig plan för detta ska tas fram av kansliet. Inledningsvis är
det lämpligt att stödpersoner och kanslipersonal går en kurs i Första hjälpen
till psykisk hälsa (MHFA). När det gäller utbildning för ledamöterna i
nämnden är problemet att det saknas medel till arvodeskostnader för den tid
som åtgår för utbildningsinsatser. Frågan är om en lika omfattande utbildning
som för tjänstepersoner och stödpersoner är nödvändig för ledamöterna då
dessa inte har direktkontakt med patienter.
3. Det är av stor vikt att kompetensen hos kansliets personal är hög gällande
suicidprevention. Medarbetarna på kansliet behöver fördjupad utbildning i
detta. Rutiner behöver tas fram för upptäckt/bemötande och stöd för
patienter som är i suicidprocess som kontaktar kansliet. Likaså behövs rutiner
för bemötande och stöd för anhöriga som kontaktar kansliet.
Genom att ta fram en långsiktig utbildningsplan för ökad kompetens gällande
suicidprevention för kanslipersonal, stödpersoner och ledamöter samt att ta fram
rutiner för upptäckt/bemötande och stöd gällande patienter i självmordsprocess som
kontaktar kansliet och för bemötande och stöd till anhöriga bedöms de insatsbehov
som nämns i handlingsplanen gällande patientnämndens verksamhet tillgodoses.
Insatserna förväntas att genomföras inom ram förutom när det gäller
utbildningsinsatser för förtroendevalda. Här skulle en samordnad utbildning i mindre
format behöva anordnas för samtliga förtroendevalda i regionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 PAN i ärende 2020/27
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-29 RS i ärende 2019/974
Remissversion Handlingsplan Suicidprevention, Region Gotland
RS § 44 Handlingsplan Suicidprevention
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Patientnämndens kansli
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PAN 2020/27

Patientnämndens kansli

Lena Andersson
verksamhetsledare
Skickas till
Regionstyrelsen
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Överförmyndarnämndens kansli

Tjänsteskrivelse

ÖFN 2020/28
19 maj 2020

Maria Askerlund

Överförmyndarnämnden

Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020-2025
Förslag till beslut

•

Överförmyndarnämnden beslutar att medverka i planering och uppföljning av
Region Gotlands handlingsplan för suicidprevention i den del som gäller att ge
ökad kompetens bland förtroendevalda gällande MHFA.

Sammanfattning

Bakgrund
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige.
Handlingsplanen ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god
jämlik jämställd hälsa.
Respektive nämnd/bolag/stiftelse ansvarar för planering och uppföljning av
aktiviteter så att uppdragen i handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla
uppdragen kan innebära behov av prioritering och omfördelning av resurser.
Respektive nämnd/ bolag/stiftelse har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och
hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
De uppdrag i handlingsplanen som ligger på överförmyndarnämnden är följande,


Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det sociala arbetsmiljöarbetet



Öka kompetens i Första hjälpen till psykisk hälsa ( MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.



Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt och
bemötande/stöd/behandling av suicidnära personer. Uppdraget i sin helhet
gäller i verksamheter som tydligt arbetar med suicidnärhet. I verksamheter
där arbetet kring suicidnärhet inte är lika tydligt, inriktas uppdraget främst på
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Överförmyndarnämndens kansli
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
ÖFN 2020/28

medvetenhet, kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid
självmordsnärhet.
Överförmyndarnämnden har dock inga egna anställda utan köper tjänster från
regionstyrelseförvaltningen. På grund av detta åligger det inte nämnden att följa upp
frågor kring medarbetare. Detta innebär att det endast åligger nämnden att öka
kompetens i första hjälpen till psykisk hälsa ( MHFA) bland förtroendevalda enligt
andra punkten ovan.
Bedömning

Med hänsyn till ovanstående omständigheter anser överförmyndarnämnden att det är
lämpligt att medverka i planering och uppföljning av Region Gotlands handlingsplan
för suicidprevention i den del som gäller att ge ökad kompetens bland
förtroendevalda gällande MHFA.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19
Remissversion handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-01-29
RS2019-974 Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
RS§44
Lars Frank
Enhetschef

Skickas till
registrator-rs@Gotland.se
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-09

BUN § 69

BUN § 69

RS Remiss. Handlingsplan suicidprevention,
Region Gotland

BUN 2020/212
BUN AU § 60

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget med
föreslagna tillägg.

Handlingsplan suicidprevention bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland och är en del av regionens
arbete utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa.
Handlingsplanen syftar till att i närtid bidra till en nedåtgående trend för suicid och
suicidförsök och långsiktigt till nollvisionen för suicid och den lyfter fram fyra
insatsområden, som är gemensamma för samtliga nämnder:
Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
 Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
 Efterlevandestöd vid suicid
 Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Handlingsplanen innehåller tilldelade specificerade uppdrag till respektive nämnd,
kopplade till varje insatsområde.


Respektive nämnd ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att
tilldelade uppdrag i handlingsplanen genomförs. Arbetet med genomförande av
uppdragen ska lyftas in i verksamheternas ordinarie system för ledning och styrning
och återrapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Skolpsykolog Caroline Svensson.
Yrkande
Jennie Jarve (V) föreslår med bifall av ordföranden att yttrandet ska kompletteras
med att nämnden vill se en ändring i rutan på sidan 4 i remissförslaget: Under rubrik
samhälle skulle det också kunna vara en punkt Pandemi. På sidan 6 i remissförslaget,
sjätte stycke kan ordet bör ändras till ska.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-09

BUN § 69

Forts. BUN §69
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget med de föreslagna tilläggen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Remissförslag Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/212
27 april 2020

Maria Benczy, chef barn- och elevhälsan
Caroline Svensson, förskole- och skolpsykolog

Barn- och utbildningsnämnden

RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Handlingsplan suicidprevention bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015–2020, och är en
del av Region Gotlands arbete utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa.
Handlingsplanen syftar till att i närtid bidra till en nedåtgående trend för suicid och
suicidförsök och långsiktigt till 0-visionen för suicid.
Utifrån nationell och regional statistik, fakta om suicidprevention, samt genomförda
insatser i tidigare program för självmordsförebyggande inom Region Gotland, lyfter
handlingsplanen fram fyra insatsområden, som är gemensamma för samtliga
nämnder:
-

Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord

-

Kompetens och samverkan kring suicidnära personer

-

Efterlevandestöd vid suicid

-

Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.

Handlingsplanen innehåller tilldelade specificerade uppdrag till Region Gotlands
respektive nämnder, kopplade till varje insatsområde.
Respektive nämnd ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att
tilldelade uppdrag i handlingsplanen genomförs. Arbetet med genomförande av
uppdragen ska lyftas in i verksamheternas ordinarie system för ledning och styrning
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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-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/212

och återrapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut.
För BUN finns i handlingsplanen fem uppdragsområden:
1. Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt, bemötande och
stöd av suicidnära personer. Uppdraget inriktas främst på medvetenhet,
kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid självmordsnärhet.
4. Säkerställa att arbete med psykisk hälsa, tecken på psykisk ohälsa, normer och
värden i skolan, genomförs under rektors ansvar.
5. Säkerställa att grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och folkhögskola har tydliga och väl implementerade rutiner
för upptäckt av psykisk ohälsa och risk för självmordsförsök och självmord.
I handlingsplanen finns också för BUN: s del identifierade fortsatta insatsbehov
kopplade till respektive uppdragsområde.
Yttrande

Genom att sammanställa remissens text i en matris specifik för BUNN för att få en
tydlig förståelse av vad handlingsplanen för BUN skulle kunna innebära framträder
en sammantagen bild att den i remissen föreslagna handlingsplanen är genomförbar,
där stöd kan tas i de identifierade insatsbehoven som möjliga aktiviteter i
uppfyllandet av de tilldelade uppdragsområdena.
Dock önskar nämnden ett förtydligande gällande uppdragsområdet: ”Öka kompetensen
i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig
plan för utbildning i MHFA tas fram inom varje verksamhetsområde”.
För att kunna ta ställning i detta område behöver nämnden kompletterande
information
-

Huruvida det föreligger kostnader för att genomföra utbildningen, t.ex. i
form kurslitteratur liksom tillgången till/eventuellt behov av att utbilda
instruktörer (och därmed kostnader) som kan utföra MHFA-utbildning.

-

Remissen nämner andra alternativa utbildningar som SPISS och Psyk-E
suicid. Förtydligande önskas om dessa alternativ kan anses som
utbytbara/likvärdiga för detta uppdragsområde.

På sidan 6 i 6:e stycket i remissförslag vill vi att det ska stå ska istället för bör ” När
en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid bör
ska en händelseanalys göras.”
På sidan 4 i remissförslag bör det stå om den pandemin som pågår just nu och hur
den påverkar den psykiska ohälsan.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/212

Barnkonsekvenser

Handlingsplanen suicidprevention innehåller uppdrag bland annat bestående av
suicidpreventiva insatser i skola för barn, unga och unga vuxna, utifrån barns rätt till
en god hälsa, att barns och ungas bästa ska prioriteras, samt att skolbaserade
preventiva insatser visat sig ha goda hälsofrämjande effekter samt minska antalet
suicidförsök. Insatser för barn, unga och unga vuxna är särskilt relevanta med hänsyn
till de ökade ohälsotalen i gruppen både regionalt och nationellt, och de svar som
framkommit i de hälsoenkäter Gotlands skolsköterskor administrerar till elever.
Jämställdhet

Relevant statistik uppdelat på kön redovisas i planen utifrån att kön är en riskfaktor
för suicidförsök och suicid. Könsmässiga skillnader behöver synliggöras och tas i
beaktande för att kunna säkerställa samma tillgång till insatser för alla gotlänningar,
oberoende av könstillhörighet.
Landsbygdsperspektiv

Omständigheter som att planen är regionsövergripande, att Region Gotland är öns
största arbetsgivare, och att dess skilda verksamheter finns över hela ön, gör att de
suicidpreventiva insatserna kan tillgängliggöras för många, både i stad och på
landsbygd. Många av Region Gotlands verksamheter finns i/utgår dock från Visby
vilket påverkar tillgängligheten negativt för dem som bor och verkar långt därifrån.
Viktigt för likvärdigheten är därför att säkerställa att de suicidpreventiva insatserna
genomförs spridda över ön.
Ekonomiska konsekvenser

Preventiva insatser, såväl generella som riktade, kan initialt öka kostnaderna men har
långsiktigt positiva effekter, i första hand mänskliga men också ekonomiska.
Preventiva insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa
och insatser på ett område kan bidra positivt till andra aktörer än de som genomför
insatsen. Insatser på skilda områden såsom skola, socialtjänst och hälso-sjukvård,
såsom föreslås i planen, påverkar risken för negativ utveckling och främjar positiv
utveckling för barn och unga i allmänhet och barn och unga med sårbarhet för ohälsa
i synnerhet
Beslutsunderlag
Remissversion - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland, 2020-01-29, Ärende nr: 2019/974
Sammanställning/matris Uppdrag och Identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

GVN § 55

GVN § 55

RS remiss. Handlingsplan suicidprevention,
Region Gotland

GVN 2020/68
GVN au § 43

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
 Att ändra texten i yttrande för ekonomiska konsekvenser till: ”Preventiva insatser,
såväl generella som riktade, kan initialt öka kostnaderna men har långsiktigt
positiva effekter, i första hand mänskliga men också ekonomiska. Preventiva
insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa och
insatser på ett område kan bidra positivt till andra aktörer än de som genomför
insatsen. Insatser på skilda områden såsom skola, socialtjänst och hälso-sjukvård,
såsom föreslås i planen, påverkar risken för negativ utveckling och främjar positiv
utveckling för barn och unga i allmänhet och barn och unga med sårbarhet för
ohälsa i synnerhet”.
 Att godkänna Barn och utbildningsnämndens förslag på ändringar i yttrandet


Handlingsplan suicidprevention bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015–2020, och är en
del av Region Gotlands arbete utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa.
Handlingsplanen syftar till att i närtid bidra till en nedåtgående trend för suicid och
suicidförsök och långsiktigt till 0-visionen för suicid.
Utifrån nationell och regional statistik, fakta om suicidprevention, samt genomförda
insatser i tidigare program för självmordsförebyggande inom Region Gotland, lyfter
handlingsplanen fram fyra insatsområden, som är gemensamma för samtliga
nämnder:
Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
 Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
 Efterlevandestöd vid suicid
 Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.


Handlingsplanen innehåller tilldelade specificerade uppdrag till Region Gotlands
respektive nämnder, kopplade till varje insatsområde.
Respektive nämnd ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att
tilldelade uppdrag i handlingsplanen genomförs. Arbetet med genomförande av
uppdragen ska lyftas in i verksamheternas ordinarie system för ledning och styrning
och återrapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

GVN § 55

Forts. § 55
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att inge förvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: förvaltningschef Torsten Flemming
Torsten informerade nämnden att de på Barn och utbildningsnämndens
sammanträde den 9 juni beslutade att följande ändringar skulle göras:
1. Tillägg i vårt yttrande att det på sidan 6 i 6:e stycket vill de ändra bör till ska ”
När en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i
suicid bör ska en händelseanalys göras.”
2. Tillägg i vårt yttrande att det på sidan 4 i RS remissförslag bör det stå om
pandemin som är just nu.
Yrkande
Aino Friberg Hansson (S) föreslog att ändra texten i yttrande för ekonomiska
konsekvenser till: ”Preventiva insatser, såväl generella som riktade, kan initialt öka
kostnaderna men har långsiktigt positiva effekter, i första hand mänskliga men också
ekonomiska. Preventiva insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida
psykisk ohälsa och insatser på ett område kan bidra positivt till andra aktörer än de
som genomför insatsen. Insatser på skilda områden såsom skola, socialtjänst och
hälso-sjukvård, såsom föreslås i planen, påverkar risken för negativ utveckling och
främjar positiv utveckling för barn och unga i allmänhet och barn och unga med
sårbarhet för ohälsa i synnerhet”.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag och godkänna Barn och utbildningsnämndens förslag på ändring i yttrandet.
Ordförande ställer proposition på sitt och Ainos förslag och finner att båda vinner
bifall
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-04-27
Remiss. Handlingsplan suicidprevention
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2020/68
16 juni 2020

Maria Benczy, chef Barn- och elevhälsan
Caroline Svensson, förskole- och skolpsykolog

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Handlingsplan suicidprevention bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015–2020, och är en
del av Region Gotlands arbete utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa.
Handlingsplanen syftar till att i närtid bidra till en nedåtgående trend för suicid och
suicidförsök och långsiktigt till 0-visionen för suicid.
Utifrån nationell och regional statistik, fakta om suicidprevention, samt genomförda
insatser i tidigare program för självmordsförebyggande inom Region Gotland, lyfter
handlingsplanen fram fyra insatsområden, som är gemensamma för samtliga
nämnder:
-

Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord

-

Kompetens och samverkan kring suicidnära personer

-

Efterlevandestöd vid suicid

-

Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.

Handlingsplanen innehåller tilldelade specificerade uppdrag till Region Gotlands
respektive nämnder, kopplade till varje insatsområde.
Respektive nämnd ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att
tilldelade uppdrag i handlingsplanen genomförs. Arbetet med genomförande av
uppdragen ska lyftas in i verksamheternas ordinarie system för ledning och styrning
och återrapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2020/68

För GVN finns i handlingsplanen fem uppdragsområden:
1. Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt, bemötande och
stöd av suicidnära personer. Uppdraget inriktas främst på medvetenhet,
kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid självmordsnärhet.
4. Säkerställa att arbete med psykisk hälsa, tecken på psykisk ohälsa, normer och
värden i skolan, genomförs under rektors ansvar.
5. Säkerställa att grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och folkhögskola har tydliga och väl implementerade rutiner
för upptäckt av psykisk ohälsa och risk för självmordsförsök och självmord.
I handlingsplanen finns också för GVN: s del identifierade fortsatta insatsbehov
kopplade till respektive uppdragsområde.
Yttrande

Genom att sammanställa remissens text i en matris specifik för GVN för att få en
tydlig förståelse av vad handlingsplanen för GVN skulle kunna innebära framträder
en sammantagen bild att den i remissen föreslagna handlingsplanen är genomförbar,
där stöd kan tas i de identifierade insatsbehoven som möjliga aktiviteter i
uppfyllandet av de tilldelade uppdragsområdena.
Dock önskar nämnden ett förtydligande gällande uppdragsområdet: ”Öka kompetensen
i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig
plan för utbildning i MHFA tas fram inom varje verksamhetsområde”.
För att kunna ta ställning i detta område behöver nämnden kompletterande
information
-

Hurvida det föreligger kostnader för att genomföra utbildningen, t.ex. i form
kurslitteratur liksom tillgången till/eventuellt behov av att utbilda instruktörer
(och därmed kostnader) som kan utföra MHFA-utbildning.

-

Remissen nämner andra alternativa utbildningar som SPISS och Psyk-E
suicid. Förtydligande önskas om dessa alternativ kan anses som
utbytbara/likvärdiga för detta uppdragsområde.

På sidan 6 i 6:e stycket i remissförslag vill vi att det ska stå ska istället för bör ” När
en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid bör
ska en händelseanalys göras.”
På sidan 4 i remissförslag bör det stå om den pandemin som pågår just nu och hur
den påverkar den psykiska ohälsan.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2020/68

Barnkonsekvenser

Handlingsplanen suicidprevention innehåller uppdrag bland annat bestående av
suicidpreventiva insatser i skola för barn, unga och unga vuxna, utifrån barns rätt till
en god hälsa, att barns och ungas bästa ska prioriteras, samt att skolbaserade
preventiva insatser visat sig ha goda hälsofrämjande effekter samt minska antalet
suicidförsök. Insatser för barn, unga och unga vuxna är särskilt relevanta med hänsyn
till de ökade ohälsotalen i gruppen både regionalt och nationellt, och de svar som
framkommit i de hälsoenkäter Gotlands skolsköterskor administrerar till elever.
Jämställdhet

Relevant statistik uppdelat på kön redovisas i planen utifrån att kön är en riskfaktor
för suicidförsök och suicid. Könsmässiga skillnader behöver synliggöras och tas i
beaktande för att kunna säkerställa samma tillgång till insatser för alla gotlänningar,
oberoende av könstillhörighet.
Landsbygdsperspektiv

Omständigheter som att planen är regionsövergripande, att Region Gotland är öns
största arbetsgivare, och att dess skilda verksamheter finns över hela ön, gör att de
suicidpreventiva insatserna kan tillgängliggöras för många, både i stad och på
landsbygd. Många av Region Gotlands verksamheter finns i/utgår dock från Visby
vilket påverkar tillgängligheten negativt för dem som bor och verkar långt därifrån.
Viktigt för likvärdigheten är därför att säkerställa att de suicidpreventiva insatserna
genomförs spridda över ön.
Ekonomiska konsekvenser

Preventiva insatser, såväl generella som riktade, kan initialt öka kostnaderna men har
långsiktigt positiva effekter, i första hand mänskliga men också ekonomiska.
Preventiva insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa
och insatser på ett område kan bidra positivt till andra aktörer än de som genomför
insatsen. Insatser på skilda områden såsom skola, socialtjänst och hälso-sjukvård,
såsom föreslås i planen, påverkar risken för negativ utveckling och främjar positiv
utveckling för barn och unga i allmänhet och barn och unga med sårbarhet för ohälsa
i synnerhet
Beslutsunderlag
Remissversion - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland, 2020-01-29, Ärende nr: 2019/974
Sammanställning/matris Uppdrag och Identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 90

SON § 90

Remissvar. RS remiss - Handlingsplan
suicidprevention, Region Gotland

SON 2020/133
SON/AU § 62

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Handlingsplan för
suicidprevention, Region Gotland.

Handlingsplan suicidprevention Region Gotland bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad
av regionfullmäktige. Handlingsplanen ses som en del av arbetet utifrån Region
Gotlands program för god jämlik jämställd hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Suicid används numera
till största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom
området.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika
påfrestande faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga, men
strävan måste finnas att det inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad nollvision för suicid både nationellt och på Gotland.
Socialförvaltningen har tillsammans med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES, deltagit i framtagandet av planen.
I den nya handlingsplanen har fyra aktuella insatsområden identifierats utifrån
statistik och fakta om suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program
och uppfattade insatsbehov:
 Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av suicid.
 Kompetens och samverkan kring suicidnära personer.
 Efterlevandestöd vid suicid.
 Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Socialförvaltningen har utifrån handlingsplanen uppdrag att:
1. Främja psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och suicid ska ingå i det
psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Presentera en plan för att öka kompetens i Första hjälpen till psykisk hälsa
(MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare.
3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt och
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 90

bemötande/stöd/behandling av suicidala personer. Förvaltningens arbete ska
inriktas på att säkra kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid
självmordsnärhet.
Utifrån tidigare programmet har en rad aktiviteter genomförts i regionens olika
förvaltningar. Socialförvaltningen har utifrån det tidigare programmet tagit fram en
riktlinje för självmordsförebyggande arbete samt ett utbildningspaket att arbeta med i
syfte att öka kunskap och medvetenhet inom området.
Vidare har en utbildningsplan för hur utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa
fortlöpande ska erbjudas medarbetare arbetats fram och beslutats i förvaltningens
ledningsgrupp. Under 2019 utbildades 60 medarbetare. Några av förvaltningens
chefer har också genomgått utbildningen i regionstyrelseförvaltningens regi. Vårens
utbildningar har ställts in på grund av det rådande läget, men planeras fortsätta i höst
och då planeras också ytterligare medarbetare genomgå en instruktörsutbildning.
Genom att öka antalet instruktörer kan utbildningstakten öka.
Förvaltningens arbete framåt behöver fokusera på att årligen revidera den antagna
utbildningsplanen för utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa samt att säkra att
medarbetare utbildas utifrån målen i denna. Utifrån den regionala handlingsplanen
behöver förtroendevalda inkluderas i handlingsplanen.
Vidare behöver verksamheternas arbete med kompetensutveckling genom bland
annat utbildningsmaterialet psyk e-bas fortsätta samt också följas upp. Förvaltningens
riktlinje behöver implementeras ytterligare för att nå alla chefer och medarbetare i
förvaltningen. På så sätt säkras att medarbetare och chefer har kunskap om
bemötande vid psykisk ohälsa och därigenom kan känna trygghet i möten med
brukare/patienter och medarbetare. Utifrån riktlinjen har varje verksamhet/enhet ett
ansvar att utifrån sitt behov arbeta med att fram rutiner för att säkra arbetssätt.
Socialförvaltningen kommer att styra arbetet genom att de olika utvecklingsområdena
lyfts in i verksamhetsplanen och följs upp vid delårsrapporter och bokslut.
Bedömning

Socialnämnden föreslås lämna följande synpunkter på Handlingsplan för
suicidprevention, region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Cecilia Berg, utvecklingsledare, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Remissversion Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland
Tjänsteskrivelse, daterad 6 maj 2020
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-11

Protokollsutdrag
SON § 90

Skickas till

Cecilia Berg, utvecklingsledare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2020/133
6 maj 2020

Cecilia Berg

Socialnämnden

RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Handlingsplan för
suicidprevention, Region Gotland.

Sammanfattning

Handlingsplan suicidprevention Region Gotland bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad
av regionfullmäktige. Handlingsplanen ses som en del av arbetet utifrån Region
Gotlands program för god jämlik jämställd hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Suicid används numera
till största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom
området.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika
påfrestande faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga, men
strävan måste finnas att det inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad nollvision för suicid både nationellt och på Gotland.
Socialförvaltningen har tillsammans med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention
och efterlevandestöd, SPES, deltagit i framtagandet av planen.
I den nya handlingsplanen har fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån
statistik och fakta om suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och
uppfattade insatsbehov:
1. Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
suicid.
2. Kompetens och samverkan kring suicidnära personer.
3. Efterlevandestöd vid suicid.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/133

4. Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Socialförvaltningen har utifrån handlingsplanen uppdrag att:
1. Främja psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och suicid ska ingå i det
psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Presentera en plan för att öka kompetens i Första hjälpen till psykisk hälsa
(MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare.
3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt och
bemötande/stöd/behandling av suicidala personer. Förvaltningens arbete ska inriktas
på att säkra kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid
självmordsnärhet.
Utifrån tidigare programmet har en rad aktiviteter genomförts i regionens olika
förvaltningar. Socialförvaltningen har utifrån det tidigare programmet tagit fram en
riktlinje för självmordsförebyggande arbete samt presenterat ett utbildningspaket för
verksamheterna att arbeta med i syfte att öka kunskap och medvetenhet inom
området. Detta b l a genom att använda utbildningsmaterialet Psyk e-bas och det
nytillkomna Psyk e-bas suicid. Materialet är framtaget för kompetensutveckling i
grupp genom studiecirklar och lämpar sig väl för arbetsplatsträffar.
Vidare har en utbildningsplan för hur utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa
fortlöpande ska erbjudas medarbetare arbetats fram och beslutats i förvaltningens
ledningsgrupp. Under 2019 utbildades 60 medarbetare i utbildningen. Några av
förvaltningens chefer har också genomgått utbildningen i regionstyrelseförvaltningens
regi. Vårens utbildningar har ställts in på grund av det rådande läget, men planeras
fortsätta i höst och då planeras också ytterligare medarbetare genomgå en
instruktörsutbildning. Genom att öka antalet instruktörer kan utbildningstakten öka.
Förvaltningens arbete framåt behöver fokusera på att årligen revidera den antagna
utbildningsplanen för utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa samt att säkra att
medarbetar utbildas utifrån målen i denna. Förvaltningen planerar också att utbilda
fler instruktörer för att kunna erbjuda utbildning till medarbetare i högre takt. Utifrån
den regionala handlingsplanen behöver förtroendevalda inkluderas i handlingsplanen.
Vidare behöver verksamheternas arbete med kompetensutveckling genom b l a
utbildningsmaterialet psyk e-bas fortsätta samt också följas upp. Förvaltningens
riktlinje behöver implementeras ytterligare för att nå alla chefer och medarbetare i
förvaltningen. På så sätt säkras att medarbetare och chefer har kunskap om
bemötande vi psykisk ohälsa och därigenom kan känna trygghet i möten med
brukare/patienter och medarbetare. Utifrån riktlinjen har varje verksamhet/enhet ett
ansvar att utifrån sitt behov arbeta med att fram rutiner för att säkra arbetssätt.
Socialförvaltningen kommer att styra arbetet genom att de olika utvecklingsområdena
lyfts in i verksamhetsplanen och följs upp i samband med delårsrapporter och
bokslut.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/133

Bedömning

Socialnämnden föreslås lämna följande synpunkter på Handlingsplan för suicidprevention,
region Gotland.

Beslutsunderlag

Remissversion Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland
Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2020
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Cecilia Berg, utvecklingsledare
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 86

HSN § 86

RS Remiss - Handlingsplan suicidprevention,
Region Gotland

HSN 2020/218
HSN-AU § 75

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

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

Regionstyrelsen har remitterat förslag till handlingsplan för suicidprevention och vill
att remissinstanserna särskilt utvecklar sin syn på möjligheten att genomföra
uppdragen i handlingsplanen.
Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som innebär stort lidande. Suicid kan ses som
en olyckshändelse till följd av olika påfrestande faktorer. Liksom för andra olyckor
kan det vara svårt att förebygga samtliga men strävan måste finnas att de inte ska
behöva hända.
2008-12-15 § 171 fastslog kommunfullmäktige en 0-vision för suicid på Gotland.
2015-10-12 § 245 antog regionfullmäktige ett program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018 och vid fullmäktige 2018-12-17 § 73 att
programmet ska gälla till dess revidering är genomförd, dock senast till 2020-12-31.
15 av de 20 uppdragen i det nuvarande programmet bedöms vara genomförda,
övriga 5 delvis genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och
suicidförsök är för tidigt att följa upp, men utifrån premissen att uppdragen som helt
eller delvis genomförts bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet för
suicidprevention, gör arbetsgruppen antagandet att en minskning kommer att ske av
suicid och suicidförsök under de närmaste 5-10 åren. Gruppen betonar att detta är
under förutsättning att det suicidpreventiva arbetet fortsätter.
Arbetsgruppen föreslår program byts till handlingsplan för att tydliggöra att den
innehåller uppdrag som ska genomföras av Region Gotlands nämnder, helägda bolag
och stiftelsen GotlandsMusiken. Dessutom kan det suicidpreventiva arbetet ses som
en del av arbetet utifrån program för god jämlik hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan uppfattas stigmatiserande. Suicid används numer
övervägande i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
Begreppet har också blivit mer känt i befolkningen.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att förslaget till handlingsplan för
suicidprevention är väl genomarbetat med en bra inriktning. Det är angeläget att de
olika delarna hålls samman och bra att ett sådant uppdrag ges till det nätverk för
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Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 86

social hållbarhet som ska bildas. Det är också viktigt att det finns ett uttalat uppdrag
att fortsätta utveckla det suicidförebyggande arbetet inom koncernen och i samarbete
med andra aktörer i samhället. Det systematiska och innovativa arbete som folkhälsostrateg på regionstyrelseförvaltningen har gjort, ända sedan det nuvarande
självmords-förebyggande programmet togs fram, har varit betydelsefullt. Därför vill
hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfta fram värdet av att en struktur finns för
regional samordning av det suicidpreventiva arbetet (N), även om detta inte är en del
av den föreslagna handlingsplanen.
Barnperspektivet har beaktats i handlingsplanen, men inte landsbygdsperspektivet.
Det är svårt eftersom så stor del av samhällsservicen är centraliserad. För hälso- och
sjukvårdens del spelar därför primärvården och olika former av mobila lösningar stor
roll. Förvaltningen vill här lyfta samarbetet med Sjukhuskyrkan. Vid kontakt
med primärvården kan snabbt samtalsstöd förmedlas över hela Gotland för personer
som mår psykiskt dåligt. Detta samarbete etablerades 2018.
Genomgång av tidigare åtgärder i det självmordsförebyggande programmet visar att
mycket av det som förvaltningarna nu gör är bra.
Möjligheten att genomföra de föreslagna uppdragen i handlingsplanen inom hälsooch sjukvårdsnämndens ansvarsområde redovisas i nämndens yttrande till
regionstyrelsen.
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 § 75
Gunnar Ramstedt, chefläkare, ger en kort bakgrundsbild och svarar på frågor.
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 ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020
Yttrande daterat 16 juni 2020
Förslag till handlingsplan för suicidprevention
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

RS remiss – Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Yttrande

Regionstyrelsen har beslutat att förslag till handlingsplan för suicidprevention ska
remitteras till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och GotlandsMusiken. Dessa
verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten att genomföra
uppdragen i handlingsplanen. Remisstiden är till 24 juni.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att förslaget till handlingsplan för
suicidprevention är väl genomarbetat med en bra inriktning. Det är angeläget att de
olika delarna hålls samman och bra att ett sådant uppdrag ges till det nätverk för
social hållbarhet som ska bildas. Det är också viktigt att det finns ett uttalat uppdrag
att fortsätta utveckla det suicidförebyggande arbetet inom koncernen och i samarbete
med andra aktörer i samhället. Det systematiska och innovativa arbete som
folkhälsostrateg på regionstyrelseförvaltningen gjort, ända sedan det nuvarande
självmordsförebyggande programmet togs fram, har varit betydelsefullt. Därför vill
hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfta fram värdet av en struktur finns för regional
samordning av det suicidpreventiva arbetet (N), även om detta inte är en del av den
föreslagna handlingsplanen.
Barnperspektivet har beaktats i handlingsplanen, men inte landsbygdsperspektivet.
Det är svårt eftersom så stor del av samhällsservicen är centraliserad. För hälso- och
sjukvårdens del spelar därför primärvården och olika former av mobila lösningar stor
roll. Förvaltningen vill här lyfta samarbetet med Sjukhuskyrkan. Vid kontakt med
primärvården kan snabbt samtalsstöd förmedlas över hela Gotland för personer som
mår psykiskt dåligt. Detta samarbete etablerades 2018.
Genomgång av tidigare åtgärder i det självmordsförebyggande programmet visar att
mycket av det som förvaltningarna nu gör är bra.
Möjligheten att genomföra de föreslagna uppdragen i handlingsplanen inom hälsooch sjukvårdsnämndens ansvarsområde har diskuterats med verksamhetscheferna för
akutmottagningen, internmedicin (biträdande chef), psykiatrin och primärvårdschef.
Inom psykiatrin är risk för suicid väl känd och rutiner för bedömning och
handläggning är etablerade. Insatser inom psykiatri inriktas på att vidmakthålla detta.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras. (A)
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I handlingsplanen finns två konkreta förslag som specifikt rör psykiatrin:
Avgiftsfria besök inom psykiatrin till och med 24 år (A), för att inte ungdomar som
har fortsatt behov av psykiatrisk vård ska avsluta vårdkontakten eller inte söka
vård när de fyllt 18 år. Psykiatrin bedömer att en betydande orsak till avslut av
vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att vårdkontakterna blir
avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
 Mobilt psykiatriskt team för att tillgodose stödbehov som polis och
ambulanspersonal uppmärksammar (A).
Dessa förslag kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utreda.


Hälso- och sjukvårdsförvaltningen delar uppfattningen om insatsbehov för att
fördjupa kompetensen och öka medvetenhet om suicidalitet i verksamheter som med
stor sannolikhet kommer möta suicidnära personer, men som inte jobbar tydligt med
vård och behandling av suicidnära (A). Där kan viktiga insatser göras för att upptäcka
risk för suicidhandling. Likaså är det angeläget att öka kunskap om psykisk hälsa och
förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet (I). En del av den höjda kompetensen består av att känna till de
riskfaktorer som är vanliga hos personer som genomfört suicidhandling (A), dvs.
förstå att dessa kan vara personer med större risk. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har också ett särskilt ansvar att bidra till ökad efterlevnad av vapenlagen (E)
På Visby lasarettet, dvs. inom specialiserad somatisk vård är höjd kompetens och
bättre administrativt stöd viktigt. Man känner till exempel till och kan tillämpa
”suicidtrappan” för bedömning av suicidrisk, men vill ändå ha stöd i form av
psykiatrisk bedömning. Man litar inte på sig själv. Regelbundet återkommande
utbildningsinsatser behövs, ungefär som med hjärt-lung-räddning, HLR, för läkare
och vårdavdelningarnas sjuksköterskor. Att överhuvud taget tänka på suicidrisker
och fundera över om patienten kan vara suicidbenägen är också en kompetensfråga.
Utbildning för AT-läkare inom detta område behöver ges redan vid start, inte som nu
sker, först när psykiatriplaceringen börjar.
Utbildning behöver återkomma regelbundet för att kunna ha effekt. Ämnet måste
lyftas upp med jämna mellanrum, i diskussion med alla yrkeskategorier. Utbildningen
behöver anpassas till olika verksamheters förutsättningar. Funktionen
psykiatriansvarig sjuksköterska på akutmottagningen är bra och det finns anledning
att se om man kan sprida modellen.
Den utbildning som AT-läkare får ges under psykiatriplaceringen som ofta kommer
ett år in i AT. Den borde istället ges under den inledande AT-introduktionen.
E-learning kan vara en bra metod förutsatt att tid avsätts för den enskilde. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen efterfrågar regionalt stöd för hur e-learning ska bedrivas.
Det är också viktigt att sådana genomgångar kan registreras för uppföljning, så att
alla medarbetare genomgår förelagd utbildning. Det skulle i sin tur underlätta olika
typer av framtida certifiering.
Bedömningar inom somatisk vård bör innehålla ett moment angående psykiatriskt
tillstånd och suicidrisk, så att man alltid frågar, som rutin (A). Detta skulle kunna
byggas in som ett stöd i journalmallar, som också skulle kunna struktureras med s.k.
formulärbaserad inmatning. Så är det redan idag inom psykiatrin. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka möjligheterna till detta.
Stöd till anhöriga bör ges i anslutning till där patienten har sin vård. Psykiatrin kan
redan idag ge anhörigstöd, men önskar utveckla en patient- och anhörigutbildning.
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Anhrigstöd kan dessutom inte kopplas in på ett bra sätt om patientvården sker inom
en annan verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser därför ett behov av
anhörigutbildning i flera verksamheter där patienter med kroniska somatiska
sjukdomar och tillstånd finns.
Inom primärvården bedöms medarbetare med lång erfarenhet ha rätt kompetens.
Det finns en god kunskap och hög medvetenhet, som det gäller att underhålla.
Dessutom behöver ny personal introduceras på ett systematiskt sätt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att samarbetet mellan primärvård och
psykiatri (A) fungerar bra. Det finns hela tiden gränsdragningsfrågor och enskilda
ärenden som behöver lyftas, vilket görs i regelbundna möten i Primärvård-psykiatrirådet, där konstruktiva samtal förs.
Men samarbete och samverkan över verksamhetsgränser (A) behövs också mellan
somatisk specialiserad vård på Visby lasarett och primärvård och psykiatri. Vart
hänvisar man den som varit suicidnära och dennes närstående? Det finns en
osäkerhet vem som ska remitteras till primärvård respektive psykiatri. Samverkan är
nödvändig, inte minst när vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort
suicidförsök behöver stärkas (A). Kompetens och möjlighet för samarbete och
samverkan behöver ökas, så att åtgärdsplan med helhetsperspektiv för suicidnära,
exempelvis genom samordnade individuella planer SIP (A), kan åstadkommas.
Samverkan behövs också så att närstående till suicidnära får eget stöd (A). Vid behov
bör ett strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd ges till närstående i alla åldrar (K).
Eftersom hela samhället behöver engageras i det suicidförebyggande arbetet måste
kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention nå ut till befolkningen
(F). Utbildade ledare i ’Första hjälpen till psykisk hälsa’ (A) finns inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och de ska, utifrån resurstillgång, kunna bidra. Dessutom är
samarbetet med externa aktörer (M) angeläget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
samarbete med Visby stift som beskrivits ovan är ett exempel på det. Potential finns i
utökat samarbeten med andra trossamfund.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att viktig kunskap kan komma fram av
retrospektiva genomgångar när personer, som inte haft kontakt med hälso- och
sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid (L)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill också framföra ett litet påpekande angående
skrivning under avsnittet Bakgrund i handlingsplanen: För att undvika missförstånd
bör meningen i fjärde stycket under rubrik Suicid på sidan 3 ändras till ”De flesta
suicid på Gotland sker i hemmet. Det vanligaste tillvägagångssättet är hängning och
det näst vanligaste sättet är skjutning.”

Mats-Ola Rödén
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Remissvar – handlingsplan suicidprevention
Region Gotland år 2020 – 2025
GotlandsHem omfattas i förslaget till Handlingsplan suicidprevention Region Gotland 2020 – 2025 av
två uppdrag som ska bidra till insatsområdet ”Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord”. Det ena uppdraget ”Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av
psykisk ohälsa och självmord” ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och det andra uppdraget är
”Öka kompetens i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare.”
Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas fram inom varje verksamhetsområde.
Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora samhällskostnader. GotlandsHem
anser att det är viktigt att arbeta med främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.
Gällande de uppdrag som GotlandsHem har enligt handlingsplanen går de hand i hand med vår
verksamhet. Vår ambition är att utbilda samtliga medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
under åren 2020 – 2025. Det bidrar både till att öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa och
är även att anse som en del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.

Med vänlig hälsning
AB GotlandsHem

Elisabeth Kalkhäll, VD

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 157

TN § 157

RSF Remiss - Handlingsplan
suicidprevention, Region Gotland

TN 2020/844
TN AU § 144

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka handlingsplanen för suicidprevention.

Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. En
arbetsgrupp har reviderat programmet och föreslår att strukturen byts från program
till handlingsplan för att tydliggöra att den innehåller uppdrag som ska planeras,
genomföras och följas upp av respektive nämnd/bolag/stiftelse. Handlingsplanen ses
som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa. Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbete
som påbörjades i regionen 2015.
Det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete omfattade ett antal
strategier som nedbrutna till aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna under
2015-2020. Vid revidering av programmet har fyra insatsområden identifierats,
utifrån vilka handlingsplanens uppdrag är formulerade.
Insatsområdena är :
Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av självmord
Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
Efterlevande stöd vid suicid
Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna
Teknikförvaltningens uppdrag, som vi delar med övriga nämnder/bolag/styrelser är
” Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord
ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet” samt ”Öka kompetens i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa tas fram inom varje
verksamhetsområde.”
Bedömning

Förvaltningen föreslår att handlingsplanen kan tillstyrkas. Att ytterligare förstärka det
suicidpreventiva arbetet som påbörjats genom att förankra det i regionens
verksamheters dagliga arbetsmiljöarbete är viktigt för att nå framgång.
Region Gotland tilldelades ca 1,2 miljoner kronor av de statsmedel som avsatts för
suicidprevention. Om regionen beslutar i linje med regionstyrelseförvaltningens
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förslag, att utnyttja medlen för utbildning, kommer förvaltningen att avsätta tid för
medarbetare att delta vid utbildningstillfällena. Förvaltningen kommer också att i den
årliga planen för innehåll vid arbetsplatsträffar komplettera den med ett tillfälle då
psykisk ohälsa ska behandlas.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget. Både
kvinnliga och manliga medarbetare kommer att ges tillfälle att delta i utbildning,
utifrån vad verksamheten tillåter.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget till nämnderna.
Ekonomisk konsekvensanalys. Deltagande i utbildning kan kräva vikarier i delar av
förvaltningens verksamheter beroende på omfattning, vilket gör att kostnader kan
tillkomma.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av verksamhetskoordinator Karin Wiberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka handlingsplanen för suicidprevention.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RS 2019/974, 29 januari 2020
RS beslut §44, 26 februari 2020
Remissversion Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 29 januari 2020
TKF Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Presentation på sammanträde
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Tjänsteskrivelse

TN 2020/844
8 april 2020

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

RSF Remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka handlingsplanen för suicidprevention.

Sammanfattning

Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. En
arbetsgrupp har reviderat programmet och föreslår att strukturen byts från program
till handlingsplan för att tydliggöra att den innehåller uppdrag som ska planeras,
genomföras och följas upp av respektive nämnd/bolag/stiftelse. Handlingsplanen ses
som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa. Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbete
som påbörjades i regionen 2015.
Det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete omfattade ett antal
strategier som nedbrutna till aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna under
2015-2020. Vid revidering av programmet har fyra insatsområden identifierats,
utifrån vilka handlingsplanens uppdrag är formulerade.
Insatsområdena är :
- Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
- Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
- Efterlevande stöd vid suicid
- Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna
Teknikförvaltningens uppdrag, som vi delar med övriga nämnder/bolag/styrelser är
” Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord
ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet” samt ”Öka kompetens i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa tas fram inom varje
verksamhetsområde.”
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Bedömning

Förvaltningen föreslår att handlingsplanen kan tillstyrkas. Att ytterligare förstärka det
suicidpreventiva arbetet som påbörjats genom att förankra det i regionens
verksamheters dagliga arbetsmiljöarbete är viktigt för att nå framgång.
Region Gotland tilldelades ca 1,2 miljoner kronor av de statsmedel som avsatts för
suicidprevention. Om regionen beslutar i linje med regionstyrelseförvaltningens
förslag, att utnyttja medlen för utbildning, kommer förvaltningen att avsätta tid för
medarbetare att delta vid utbildningstillfällena. Förvaltningen kommer också att i den
årliga planen för innehåll vid arbetsplatsträffar komplettera den med ett tillfälle då
psykisk ohälsa ska behandlas.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget. Både
kvinnliga och manliga medarbetare kommer att ges tillfälle att delta i utbildning,
utifrån vad verksamheten tillåter.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget till nämnderna.
Ekonomisk konsekvensanalys. Deltagande i utbildning kan kräva vikarier i delar
av förvaltningens verksamheter beroende på omfattning, vilket gör att kostnader kan
tillkomma.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RS 2019/974, 29 januari 2020
RS beslut §44, 26 februari 2020
Remissversion Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 29 januari 2020
TKF Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till registrator-rs
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RS remiss - Handlingsplan suicidprevention,
Region Gotland

MBN 2020/618

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.

Under våren har Region Gotlands nämnder fått i uppdrag att se över möjligheten att
genomföra de uppdrag som finns beskrivna i Handlingsplan suicidprevention.
För Miljö- och byggnämnden finns det två uppdrag beskrivna i handlingsplanen:
Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord ingår i
det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda
och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas fram inom varje
verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att genomföra bägge
uppdragen. I det första uppdraget kommer arbetet att ske i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. I det andra uppdraget kommer det att läggas upp en långsiktig
plan för deltagande i utbildningen MHFA.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att genomföra de två
uppdragen som beskrivs i handlingsplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och
lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterat 28 maj 2020
RS 2019/974 Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-24

Protokollsutdrag
MBN § 131

Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
Sökande
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2020/618
28 maj 2020

Elisabeth Söderbäck

Miljö- och byggnämnden

RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och
lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Under våren har Region Gotlands nämnder fått i uppdrag att se över möjligheten att
genomföra de uppdrag som finns beskrivna i Handlingsplan suicidprevention.
För Miljö- och byggnämnden finns det två uppdrag beskrivna i handlingsplanen:
1) Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2) Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att genomföra bägge
uppdragen. I det första uppdraget kommer arbetet att ske i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. I det andra uppdraget kommer det att läggas upp en långsiktig
plan för deltagande i utbildningen MHFA.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att genomföra de två
uppdragen som beskrivs i handlingsplanen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterat 28 maj 2020
RS 2019/974 Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Registrator-rs@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-mbn@gotland.se
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 194

Motion. Hjärt- och lungräddning för
förskolepersonal

RS 2020/308

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-02-11
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-12, § 47
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-29
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
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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)
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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
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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
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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
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Region Gotland
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/162
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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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 195

Motion. Förbättrad vård för transpersoner

RS 2019/1192
AU § 178

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-10-21
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 50
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

46 (64)

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
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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

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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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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RS § 196

Motion. Gynekologisk vård för transpersoner

RS 2019/1193
AU § 179

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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 2019/1193
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
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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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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
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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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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 sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/551

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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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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 197

Motion. Förrehabiliterande insatser

RS 2019/1329
AU § 180

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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
48 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 197 forts
RS 2019/1329
AU § 180

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.
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
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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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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
Skickas till
Motionärerna
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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.
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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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Tjänsteskrivelse
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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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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
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
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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

Protokollsutdrag

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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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

Protokollsutdrag
HSN § 48

Beslutsunderlag

Motion. Förrehabiliterande insatser
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Skickas till
Stefaan De Maecker, Regional utveckling
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

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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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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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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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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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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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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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 234

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses vara besvarad.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De
båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar där de bland annat framförde att
pågående forskning håller på att utvärdera effekterna av att dela ut gratis halkskydd
då det idag saknas forskningsevidens om effekterna av en sådan åtgärd. De uttryckte
att åtgärder behöver göras på kort och lång sikt och baseras på den forskning som
finns inom området och att beslut om halkskydd därför bör avvakta tills resultat från
den pågående studien publicerats. De skrev vidare att de har för avsikt att fortsätta
det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska
antalet fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömde att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. Regionstyrelsen har, i
enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att motionen kan anses besvarad
med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen. Återremissen
motiverades med hänvisning till evidens i forskningsrapport från en studie i
Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd, vilket bör
beröras i beredningen. Återremissen ska också titta på om det finns andra
samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering.
Aktuell forskning
Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall- och halkolyckor på is och snö. Effekten utav denna insats, som pågick
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 234 forts
RS 2019/305
AU § 213

2013-2016, har undersökts i ett examensarbete på masternivå vid Karlstads
universitet. Studien fann att antalet fallolyckor utomhus på vinterunderlag, för den
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
universitet och publicerats i en vetenskaplig artikel. Där presenteras resultatet att det
finns en viss evidens för kortvarig effekt av utdelandet av broddar i Göteborgs
kommun. Forskarna fann att insatsen minskade antalet halkolyckor, med behov av
akutsjukvård, men att effekten endast syntes under det första året av insatsen. Dock
konstaterades att även om effekterna var kortvariga så var de kostnadseffektiva under
det första året.
Även flera andra kommuner har delat ut gratis broddar till äldre i befolkningen och
det pågår ett arbete med att analysera data från andra kommuner, vilket bedöms
kunna ge mer omfattande information. Den sammanställningen är inte färdig men
enligt ansvarig forskare pekar resultaten preliminärt i riktningen att genomsnittseffekten av programmen är relativt liten. De finner inga statistiskt signifikanta
genomsnittseffekter på halkolyckor. I dessa enkätdata har forskarna sett att det redan
innan olika broddutdelningsprogram är relativt många äldre som rapporterar att de
använder broddar när det är halt ute. En arbetshypotes är därför att många redan
använder broddar och att de som tar del av programmen kanske redan äger ett par
broddar. Forskaren uttrycker att det råder sannolikt ingen större tvekan om att ökad
användning av broddar har potential att minska halkolyckor, men frågan är hur
populationen reagerar på denna typ av program i förhållande till hur de annars hade
agerat.
Sammanfattningsvis visar studierna att det finns en viss korttidseffekt men att fler
studier behövs för att tydligare kunna bedöma evidensen av insatsen.
Den aktuella forskningsrapporten visar att det finns en viss korttidseffekt av den
storskaliga insatsen som gjordes i Göteborgs kommun men att fler studier behövs för
att tydligare kunna bedöma evidensen av ett sådant program. Det finns flera
osäkerhetsfaktorer kring nyttan av ett generellt program i jämförelse med hur
befolkningen annars agerar och i vilken omfattning äldre personer redan innan
eventuell åtgärd använder sig utav halkskydd vid vinterväglag.
Utifrån återremissen har det inte framkommit annan information som ändrar regionstyrelseförvaltningens bedömning att motionen kan anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. De ämnar fortsätta det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska antalet
fallolyckor bland gotlänningar.
Frågan om extern finansiering bedöms inte relevant utifrån ovanstående.
forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-24
Skickas till
Lennart Petersson (S)
Bo Björkman (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/305
24 juni 2020

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Förslag till beslut i fullmäktige


Motionen anses vara besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Sammanfattning

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De
båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar där de bland annat framförde att
pågående forskning håller på att utvärdera effekterna av att dela ut gratis halkskydd
då det idag saknas forskningsevidens om effekterna av en sådan åtgärd. De uttryckte
att åtgärder behöver göras på kort och lång sikt och baseras på den forskning som
finns inom området och att beslut om halkskydd därför bör avvakta tills resultat från
den pågående studien publicerats. De skrev vidare att de har för avsikt att fortsätta
det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska
antalet fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömde att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att
motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och
socialnämndens yttranden.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen. Återremissen
motiverades med hänvisning till evidens i forskningsrapport från en studie i
Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd, vilket bör
beröras i beredningen. Återremissen ska också titta på om det finns andra
samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering.
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Aktuell forskning
Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall- och halkolyckor på is och snö. Effekten utav denna insats, som pågick
2013-2016, har undersökts i ett examensarbete på masternivå vid Karlstads
universitet. Studien fann att antalet fallolyckor utomhus på vinterunderlag, för den
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
universitet och publicerats i en vetenskaplig artikel. Där presenteras resultatet att det
finns en viss evidens för kortvarig effekt av utdelandet av broddar i Göteborgs
kommun. Forskarna fann att insatsen minskade antalet halkolyckor, med behov av
akutsjukvård, men att effekten endast syntes under det första året av insatsen. Dock
konstaterades att även om effekterna var kortvariga så var de kostnadseffektiva under
det första året.
Även flera andra kommuner har delat ut gratis broddar till äldre i befolkningen och
det pågår ett arbete med att analysera data från andra kommuner, vilket bedöms
kunna ge mer omfattande information. Den sammanställningen är inte färdig men
enligt ansvarig forskare pekar resultaten preliminärt i riktningen att
genomsnittseffekten av programmen är relativt liten. De finner inga statistiskt
signifikanta genomsnittseffekter på halkolyckor. I dessa enkätdata har forskarna sett
att det redan innan olika broddutdelningsprogram är relativt många äldre som
rapporterar att de använder broddar när det är halt ute. En arbetshypotes är därför
att många redan använder broddar och att de som tar del av programmen kanske
redan äger ett par broddar. Forskaren uttrycker att det råder sannolikt ingen större
tvekan om att ökad användning av broddar har potential att minska halkolyckor, men
frågan är hur populationen reagerar på denna typ av program i förhållande till hur de
annars hade agerat.
Sammanfattningsvis visar studierna att det finns en viss korttidseffekt men att fler
studier behövs för att tydligare kunna bedöma evidensen av insatsen.
Bedömning

Den aktuella forskningsrapporten visar att det finns en viss korttidseffekt av den
storskaliga insatsen som gjordes i Göteborgs kommun men att fler studier behövs för
att tydligare kunna bedöma evidensen av ett sådant program. Det finns flera
osäkerhetsfaktorer kring nyttan av ett generellt program i jämförelse med hur
befolkningen annars agerar och i vilken omfattning äldre personer redan innan
eventuell åtgärd använder sig utav halkskydd vid vinterväglag.
Utifrån återremissen har det inte framkommit annan information som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. De ämnar fortsätta det
förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska antalet
fallolyckor bland gotlänningar.
Frågan om extern finansiering bedöms inte relevant utifrån ovanstående.

Beslutsunderlag

Motion 2019-02-25
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/305

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionfullmäktige 2019-12-16 §313
Bonander, C., Holmberg, R. (2019). Estimating the effects of a studded footwear
subsidy program on pedestrian falls among older adults in Gothenburg, Sweden.
Accident Analyzis & Prevention. http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2019.105282
Holmberg, R. (2017). Göteborgs kommuns utdelning av broddar till kommunens
äldre. Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö. Masteruppsats. Karlstad
universitet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lennart Petersson (S)
Bo Björkman (S)
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gratis halkskydd till våra äldre - en åtgärd för att minska fallolyckor.
De senaste veckorna har Gotland haft varit extremt halt väglag med en besvärande ishalka som drabbat
många gotlänningar, särskilt våra äldre. Ideliga väderomslag har försvårat halkbekämpningen och många
har klagat på dålig sandning. Ansvarig personal har jobbat för högtryck, ibland dygnet runt. Media har
intervjuat äldre och hemtjänstpersonal som haft det mycket svårt. Vintertid utomhus är halkan ett gissel
för många äldre.
En ökad ålder medför att förmågan att upprätthålla kroppens balans gradvis förändras. Förmågan att
förflytta sig försämras och fallrisken ökar. Många äldre upplever att balansen känns sämre när man är
utomhus än inomhus. Äldres skelett är skörare och frakturer är vanliga i samband med fallolyckor. Det
framgångsrika programmet ”Trill int ikull” har under flera år fokuserat på det fallförebyggande arbetet.
Fallskadorna innebär stora kostnader och på Gotland beräknas över 300 gotlänningar årligen vårdas till
följd av fallskador. En höftleds-operation beräknas kosta cirka hundra tusen kronor. En rad kommuner
i landet har som en förebyggande åtgärd beslutat köpa in halkskydd till sina äldre.
Därför yrkar vi att:


Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som
kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Bo Björkman

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

HSN § 86

RS Remiss - Motion. Gratis halkskydd till
våra äldre

HSN 2019/318
HSN-AU § 84

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.

Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion 2019-02-25 yrkat att:
• Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning bör beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien
publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Lennart Petersson (S) yrkar instämmande av ordföranden Mats-Ola Rödén (L) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 84
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, HSF RO Rehabilitering Habilitering
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 113

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

SON 2019/216
SON/AU § 58

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad
med förvaltningens svar.

Regionstyrelsen har skickat en motion på remiss till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion
2019-02-25 yrkat att:
 Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65
år. En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och
sjukvårdskostnader som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt
sätt av regionens vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär. Genom att b l a förebygga undernäring, säkra
korrekt läkemedelsanvändning, stärka balans- och muskelfunktion samt säkra
boendemiljö kan risken att falla reduceras. I vård och omsorg har arbetssätt som
exempelvis systematiskt utföra riskbedömningar, arbete i team med förebyggande
åtgärder och en ökad kunskap hos personalen i studier visat sig ge resultat i form av
minskade fallolyckor.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av Socialförvaltningen
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer det att i
samband med årets kampanjvecka som infaller 30 september – 4 oktober, bjudas in
representanter från pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en
gemensam dialog om hur de fallolyckor som drabbar invånare på Gotland kan
minskas. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning vill förvaltningen i nuläget avvakta med beslut kring halkskydd tills resultat
från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som på sikt kan leda till ett
minskat antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre, daterad 190225.
Tjänsteskrivelse, daterad 190819.
Skickas till
RS registrator - Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare, socialförvaltningen
Kerstin Lindgren, resursområdeschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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RF § 313

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
De båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar enligt nedan:
Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
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I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och lång sikt
och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna anledning bör
beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att
motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Ärendets behandling under mötet

Lennart Petersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att
återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport i studie från Göteborgs
universitet där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd. I detta
instämmer Filip Reinhag (S), Brittis Benzler (V) och Aino Friberg Hansson (S).
Rolf Öström (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på Lennart
Petersson yrkande om återremiss. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Mats-Ola
Rödén (L) och Stefan Nypelius (C).
Isabel Enström (MP) yrkar återremiss med motiveringen att återremiss också ska titta
på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering. Till
denna motivering ansluter sig även Lennart Petersson (S).
Fullständig motivering: återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport från
studie i Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd.
Återremissen ska också titta på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka
kring finansiering.
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Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja för
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska återremitteras. 34 röstar Ja. 36 röstar nej. 1 är frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag
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Socialnämnden 2019-09-19, § 113
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Regionstyrelsen 2019-11-21, § 361
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SAMMANFATTNING
Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om
interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande
fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning.
Metod: Pappret applicerade en kontrollerad före– och efterstudie för att se på skillnader
mellan en föreperiod (2009–2012), då halkskydd ännu inte var utdelade, mot en
efterperiod (2013–2016) då interventionen hade implementerats.
Resultat: När interventionsgruppen (65+) jämfördes mot kontrollgruppen (16–64) hade
antalet incidenser på is/snö minskat med 34.36 fall/halkolyckor per 100 000 efter
utdelningen av broddar. Liknande trender kunde inte utläsas när analyser gjordes mot
närliggande kontrollkommuner. Placebotest visade heller inte på någon signifikant effekt
för Göteborg då placebokontroller utfördes för tidigare observerade perioder (2003–
2010).
Slutsats: Resultaten tyder på att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare
i Göteborgs kommun har sjunkit med 36 procent efter kommunens åtgärd.
NYCKELORD: intervention, kausal effekt, programteori, utvärdering, risk, prevention,
fotgängarolyckor.
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SUMMARY
Introduction: In 2013, Gothenburg municipality implemented an intervention in the
form of free distribution of anti-slip devices to the municipality’s elderly population (65+)
to reduce the amount of falls/slips on ice/snow. The aim of this paper was to evaluate if
the intervention had an effect on the incidence of pedestrian accidents involving falls/slips
among the municipality’s elderly.
Methods: This paper applied a controlled before-and-after study to test for differences
between a before period (2009-2012), when anti-slip devices were not yet distributed, to
an after period (2013-2016) when the intervention had been implemented.
Results: When the intervention group (age 65+ years) was compared to the control group
(age 16–64 years), the number of incidences had significantly decreased by 34.36
falls/slips on ice/snow per 100 000 person-years after the distribution of anti-slip devices
had been made. Similar trends were not seen when analysis were done to nearby control
municipalities. A placebo test did not show any significant effect of Gothenburg as
placebo controls were made on earlier observed periods (2003-2010).
Conclusion: The results suggest that the number of fall/slip incidences on ice/snow
among the municipality’s elderly residents has been reduced by 36 percent after the
municipal intervention.
KEYWORDS: intervention, casual effect, program theory, evaluation, risk, prevention,
pedestrian accidents.
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INTRODUKTION
Definitionen av fall kan variera beroende på vilken kontext ordet brukas i. I detta papper
definieras ett fall som en olycka då en individ plötsligt tappar kontrollen i stående position
och oavsiktligt faller till golvet, marken eller liknande underlag. Då kroppen träffar
underlaget kan en skada uppstå i samband med fallet. Det handlar om hög anslagsenergi
som direkt överskrider bristningsgränsen att individens vävnader tar skada. Det rör sig
om plötslig påverkan av en akut exponering för energi, i form av mekanisk energi, som
direkt kan göra människan illa (Andersson, 2012; Ekman et al. 2007; Rivara et al. 2001).
Att plötsligt falla till marken är något alla har upplevt någon gång under livet. Vissa
människor är dock mer utsatta för ett fall än andra. Som en del av uppväxten och den
lärandeprocessen tenderar unga barn att falla i samband med att de lär sig gå, för att sedan
uppleva att risken för fall minskar med åldern. Olyckligtvis, likt en badkarskurva, ökar
risken för fall senare i livet.
Forskning har visat på att äldre är mer mottagliga för skador i samband med låga energier
(Gyllencreutz et al., 2015), därför agerar dessa som en riskgrupp gällande fall från stående
höjd. Sett över åldersgrupper tenderar människor i åldrarna 65 år och äldre att förvärva
skador i samband med fallet i en större utsträckning än övriga åldersgrupper. Uppkomsten
av en fallolycka beror på flera och gärna kombinerade faktorer som försämrad balans,
minskad muskelfunktion, nedsatt syn, sjukdomar m.m. (Hjalmarsson & Andersson,
2009). Generellt kan uttalas att de äldres förmåga att gå och röra på sig försämras i
samband med åldrandet och därmed ökar risken för att falla.
Fallolyckor i världen
Världshälsoorganisationen släppte en rapport som visade att cirka 28–35 procent av
världens befolkning över 65 års ålder faller årligen (World Health Organization, 2007).
Det uppskattas att över 50 procent av samtliga akuta skador bland personer över 65 års
ålder orsakas på grund av detta, där siffran stiger i samband med högre ålder. Chang et
al. (2004) har visat på liknande siffror och lyfter samtidigt fram att äldre över 70 år löper
störst risk att förvärva en skada i samband med ett fall. Andersson (2012) rapporterar att
äldre är nästan överrepresenterade i samtliga former av olyckstyper, samtidigt som fall är
den mest förekommande olyckstypen bland äldre. Inom denna typ av olyckor är
uppkomsten av skador väldigt hög. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar
på att nio av tio skador hos individer, i åldern 80 år eller äldre, orsakas på grund av denna
form av olycka (Schyllander, 2014). Givet detta har samma åldersgrupp även visat på
flest slutenvård men även dödsfall till följd av fallolyckor.
De områden i världen som är mest utsatta för skador i samband med fall är utvecklade
länder vars befolkning visar på en ökad ålder. I synnerhet geografiska områden som
Europa och Nordamerika, där uppskattas att den åldrande befolkningen, 65 år och äldre,
vid år 2050 bestå mellan 20–25 procent av den totala populationen (SCB, 2012). Den
åldrande befolkningen är ett bekymmer, sett från ett riskperspektiv, och ses därför som
en utmaning i närmaste tid.
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Fallolyckor i Sverige i samband med is och snö
Utöver liknelserna kring den åldrande befolkningen skiljer sig Europa och Nordamerika
vädermässigt än jämförelsevis med andra länder i sydliga breddgrader. Det som är
utmärkande för dessa områden är att vintersäsongerna är långa och gärna för med sig isoch snö. Bland annat får befolkningen i Sverige årligen uppleva detta väderfenomen som
en del av årets säsonger. Emellertid tillkommer risker i samband med vinterns framfart,
specifikt för de som befinner sig ute i den is- och snörika miljön. Då vinterväglag råder
är det förekommande att fotgängare kan halka eller snava vilket kan leda till att en
fallolycka uppstår. Detta kan i sin tur resultera att den som faller även förvärvar en skada.
I Berggård et al. (2015) rapport kring sjukvårdbaserade skadestatistik visade de på att
fallolyckor bland fotgängare på is och snö har orsakat höga skadetal. I Sverige uppskattas
ca 10 000 män och 15 000 kvinnor per år uppsöka vård på grund av fall i samband med
is och snö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap släppte år 2010 en rapport där
de redogjorde för perioder med extrema snömängder som visade på att fotgängarolyckor
ökat i samband med ökade snömängder (MSB, 2010). Kraftiga vintersäsonger som åren
2005/2006 respektive 2009/2010 hade visat på ökning av fotgängarolyckor. Detta tyder
på att kraftiga vintrar ökar exponeringen för is och snö och därmed öka antalet
fall/halkolyckor.
Under månaderna december till mars orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av
halka på grund av is och snö (Berntman, 2015). Hela 85 procent av de som förvärvar
skador i samband med ett fall sker i en trafikmiljö inom tätort (VTI, 2012). Risken att
förvärva en skada i samband med fall på is och snö är fem till tio gånger högre än fall på
barmark (Wallman et al., 1997). Människor som skadas i samband med fallet på grund av
is och snö får svårare skador och kräver därmed längre tid att tillfriskna än jämförelsevis
med fotgängare som faller på barmark.
Kostnaderna för samhället för fallolyckor på is och snö uppskattas vara dubbelt så stor
som kostnaden för vinterväghållningen (NTF, 2013). Statens väg- och transportinstitut
(VTI) har visat på liknande siffor men tittade närmare på vinterväghållningskostnaden i
kommuner där kommunen ansvarade för vinterväghållning av gångytor (Öberg &
Arvidsson, 2012). Skadekostnaden visade vara mer än det dubbla av kostnaden för
vinterväghållningen.
Fallolyckor i Sverige i samband med is och snö bland äldre
Gyllencreutz et al. (2015) såg över samtliga äldres (65+) inrapporterade fallskador från
Umeås universitetssjukhus, under perioden januari 2009 till och med april 2011, på
platser där kommunen hade ansvar att underhålla väglaget. I studien framkom att de äldre
som ådrog sig skador utomhus i samband med ett fall skedde majoriteten (n = 242; 81%)
under vintertid (november till april). I en annan studie såg Björnstig et al. (1997) över fall
bland is och snö i Umeå där resultatet visade på att äldre förvärvade skador i samband
med fall på is och snö i större utsträckning än resterande åldersgrupper. För åldersgruppen
60–79 var incidensen 7.73 (per 1 000 inv.), där fallskadorna skedde i områden som vägar,
gator och trottoarer. För att visa på perspektiv hade åldersgruppen 20–59 en incidens på
3.26.
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VTI rapporterade att gående singelolyckor för åldersgruppen 65+ stått för 46.5 procent
för skadefall i samband med is och snö under perioden 1998–2007 (Larsson, 2009).
Samma åldersgrupp är den grupp av individer som väljer att stanna hemma på grund av
snöfall eller halkiga underlag under vintertid (Wretlind, 2002). Att ta sig fram till fots är
en viktig del av de äldres transportsträckor och bör kunna röra sig fritt utan problem, men
snö och is agerar som hämmande faktorer till äldres framkomlighet. Detta indikerar att
det förebyggande arbetet bör förbättras, specifikt fotgängarolyckor bland äldre orsakade
på grund av is och snö.
Det preventiva arbetet
Eftersom den äldre populationen är speciellt utsatt för fall i samband med is och snö,
kräver detta förebyggande arbete. Andersson (2012) talar om att arbeta preventivt är att
förebygga eller förhindra att en olycka eller en skada uppstår. För att kunna arbeta
preventivt är det viktigt att identifiera olika faktorer som indikerar på en ökad risk av ett
oönskat utfall. För att göra detta krävs att bestämningsfaktorer identifieras som finner sig
i två former; påverkningsbara samt icke påverkningsbara. I detta fall är de främsta
bestämningsfaktorer för fall, som inte kan påverkas, bland annat ärftlighet, kön och ålder.
Däremot finns påverkningsbara riskfaktorer som är kopplade till livsstil och
miljöförhållanden. Vad gäller fall bland vinterväglag, agerar is och snö som en
påverkningsbar miljöfaktor. Genom att lägga fokus på riskfaktorer kan arbete ske
förebyggande (Rubenstein, 2006). Risker ska i första hand elimineras; alltså, tas snö och
is bort från ekvationen uppstår inget fall i samband med is och snö. Emellertid är detta
inte möjligt beroende på dess kontext, därför bör riskerna kopplade till fallolyckor kring
is och snö strävas efter att reduceras. Att halka påverkas uteslutande av friktion, det vill
säga den yta som är i kontakt med is eller snö (huvudsakligen skor eller fötter) utgör det
största hotet att halka/falla. Detta agerar som en påverkningsbar faktor som därmed är
modifierbar.
I en hållbar stad förutsätts att fler i populationen ska gå eller resa kollektivt. Faktumet är
att alla trafikanter, oavsett färdmedel, är under någon del av sin transport fotgängare.
Detta innebär att individer måste ha möjligheten att röra sig fritt på egen hand.
Exponeringen för halka agerar därför som en hämmande faktor i en sådan förutsättning.
Det är vanligt förekommande att kommuner, eller andra ansvariga aktörer, arbetar aktivt
kring snö- och isbekämpning genom att ploga snö, strö salt samt sanda vägar- och gator.
Dessa är styrda av lag (se SFS 1998:814) där samtliga är förebyggande åtgärder som berör
flera viktiga funktioner utifrån ett samhällsperspektiv. Delvis resulterar detta i en ökad
framkomlighet för bilister, cyklister och gående, men reducerar även de risker kopplade
till fallolyckor bland fotgängare orsakade på grund av is- och snö. Trots att aktiva
preventiva åtgärder kontinuerligt genomförs då vinterväglag råder, kan aldrig halka
bekämpas helt. Gyllencreutz et al. (2015) menade att ansvaret för fallolyckornas
uppkomst ligger inte enbart hos större styrande organ, utan även hos den enskilde
individen som bör använda preventiva strategier, delvis i form av produkter som kan
minimera risken för fall.
Istället kan en god idé vara att försöka att reducera riskerna genom att tillhandahålla
utrustning till de individer som är exponerade för risken att halka. En sådan utrustning
kan vara att bruka halkskydd då vinterväglag råder. Detta genom att halkskydd direkt kan
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påverka friktionen eftersom utrustningen, vid korrekt brukande, ger ett högre
friktionsvärde som kan hämma uppkomsten av halka på is och snö (Berggård et al., 2015).
Prioriteringar och preventiva säkerhetsåtgärder varierar kommunerna emellan där en del
kommuner har kommit längre än andra i sitt säkerhetsarbete. På senare tid har andra
möjligheter belysts kring att arbeta preventivt mot fallolyckor då vinterväglag råder. Flera
kommuner i Sverige har lagt fokus kring det preventiva arbetet gällande fotgängares
säkerhet, framförallt de äldres framkomligheter. Flera studier har föreslagit
samhällsbaserade interventioner, men även att individer själva kan påverka sin säkerhet
bland is och snö genom att bruka broddar (Berggård & Johansson, 2010; Gyllencreutz et
al., 2015; McKiernan, 2005).
Stockholm, Huddinge, Uddevalla, Valdemarsvik (Uddevalla kommun, 2016; Gustafsson
2015; Valdemarsviks kommun, 2016) är samtliga av flera kommuner som valt att tackla
problemet med fallolyckor bland äldre genom att dela ut halkskydd, i form av broddar,
till den äldre befolkningen. Samtliga kommuner har olika rutiner gällande utdelningen.
Vissa har upphandlat med butiker, medan andra köpt in och uppmanat äldre att hämta upp
på olika upphämtningsplatser. Det finns även kommuner som uppmanat äldre att köpa
broddar och i uppvisande mot kvitto få en gratis lunch inom kommunens ägda
restauranger (Thorell, 2014). Åldersgrupperna som innefattats av kommunernas åtgärder
har varierat i ålder, men gemensamt för samtliga kommuner är att utdelningen av
halkskydden kan ses som en form av påverkningsbar riskfaktor kring individens miljö i
ett försök att reducera att fallolyckor uppstår då vinterväglag råder.
Göteborg som fallstudie
Vinterväglag är i synnerhet en avgörande faktor i förekomsten av trafikolyckor. Trots
detta kan konstateras att klimatet är något som varierar över landet. I sin
doktorsavhandling såg Andersson (2010) över trafikrelaterade olyckor kopplat till
vinterväglag och konstaterade att kalla vintrar var mer förekommande i de norra delarna
av Sverige medan milda vintrar har visat var mer frekventa i de södra delarna av landet.
Trafikerade vägars yttemperatur har visat vara en avgörande faktor i uppkomsten av
trafikolyckor, i synnerhet då yttemperaturen visat vara omkring noll grader (Andersson
& Chapman, 2009). I de norra delarna av landet har dessa temperaturer visat vara långt
under noll grader celsius, medan i de södra delarna av landet har yttemperaturen visat att
pendla mer kring frekvent kring noll grader. Givet det milda klimatet har detta inneburit
att förekomsten av underkylt- och snöblandat regn visat vara förekommande som i sin tur
påverkat yttemperaturen och således förstärkt effekten av att halka.
Med hänsyn till dessa studier, men även Göteborgs geografiska lokalisering i landet,
argumenteras mildare vintrar och yttemperaturer som pendlar kring nollgrader vara
förekommande i Göteborgs kommun. Vidare är kommunen även en av flera som närmat
sig problemet med fallolyckor då vinterväglag råder genom att dela ut halkskydd.
Möjligen kan staden vara en av de första i Sverige att införa utdelning av broddar till
kommunens äldre. Därför argumenteras valet av Göteborg som fallstudie vara god.
Göteborgs kommun
Enligt planeringsledaren på Göteborgs stadsledningskontor (Personlig kommunikation,
Eva Lagerstedt, 3 februari 2017) beslutades, den 13 juni 2012, av stadens
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kommunstyrelse att erbjuda alla äldre kommuninvånare gratis broddar. Senare under
samma år beslutade kommunstyrelsen, KS 2012–10–17 § 612, att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att upphandla butiker som skulle lagerhålla och dela ut
broddar till kommunens äldre. Samtliga i kommunen som hade fyllt 65 år (2012–12–31)
omfattades av erbjudandet. Sedan programmets införande oktober år 2013 har
kommunens äldre (65+) fått gratis broddar. Halkskydden har erbjudits i två former;
helfotsbrodd eller hälfotsbrodd. Dessa broddar ska appliceras på användarens utsida skor
i ett försök att ge önskad effekt.
Sedan implementeringen av programmet har Göteborgs stad årligen skickat ut
informationsbrev där de erbjudit alla invånare som befunnit sig i åldern 65 år och äldre,
samt är folkbokförda i Göteborg, gratis broddar. I brevet medföljde även en avskiljbar
kupong med en unik streckkod som skulle lämnas in butik där individen hämtade sina
broddar. Kupongerna var personliga och kunde användas för att hämta ut broddar vid
specifika butiker fördelat över fyra områden i Göteborg; Nordöstra/östra Göteborg,
Västra Göteborg, Hisingen och Centrala staden. Individer har fått tillfälle att hämta ett
par broddar vid ett tillfälle sedan år 2013. Andra personer kunde även agera som bud
genom att hämta ut broddar mot uppvisande av kupong.
Efter att ha hämtat ett par broddar har individen inte fått möjligheten att hämta ett par nya
broddar efterföljande år. Vid tillfället för uthämtning förmedlades information av
butikspersonal gällande hur användningen av broddarna gick till. Tiden för att hämta ut
broddarna var tidsbegränsad, se tabellen nedan:
Tabell 1. Visar en sammanställning av informationsbrev som skickades ut till Göteborg kommuns äldre samt antalet
utlämnade broddar rapporterat av Göteborgs stadsledningskontor.

År
2013
2014
2015
2016

Antalet butiker för
uthämtning av broddar
46
54
55
19

Tidsperiod för
uthämtning
15 okt – 30 nov
20 okt – 6 dec
19 okt – 5 dec
17 okt – 16 dec

Utskickade
informations-brev
82 190
6 230
6 005
5 615

Utlämnade
broddar
52 800
3 400
3 050
2 900

Som kan utläsas av tabell 1 har totalt 100 040 st. brev med tillhörande kuponger skickats
ut till Göteborgs äldre befolkning, där totalt 62 150 st. (62 %) av dessa har hämtat ut
broddar.
CE-märkta broddar
Utifrån ett säkerhetsperspektiv måste produkter som säljs på den europeiska marknaden
uppfylla de krav som ställs i enlighet med rådets direktiv 89/686/EE. Bland dessa ingår
behovet att produkter ska uppfylla grundläggande krav som berör säkerhet, hälsa, miljö
och funktion. När dessa produkter överensstämmer med kraven erhålls en CE-märkning.
Denna märkning indikerar för konsumenten att produkten efterföljer de krav som ställs
och därmed signalera att produkten är säker att bruka om dessa används på rätt sätt.
Förutsatt att produkten används i enlighet den medföljande bruksanvisning, bär
tillverkaren det slutliga ansvaret om skador uppstår. Trots detta har produkter funnits på
den svenska marknaden som saknat denna standard. Tillsyn utförd av konsumentverket
visade på att av 29 kontrollerade broddar saknade tio av dessa CE-märkning (Hansson,
2013). Detta var något även Göteborgs stadsledningskontor tog hänsyn till i sin
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upphandling och ställde därmed kravet på att samtliga broddarna som såldes skulle vara
CE-märkta.
Effekten av broddar
Det saknas idag forskning kring liknande intervention på storskaligt urval, likaså
populationseffekter till följd av utdelade halkskydd. Men det finns studier som tittat på
effekten av användningen av broddar. Berggård & Johansson (2010) såg över effekten av
broddar bland friska vuxna från en ort i norra Sverige, under perioden februari–april år
2008. I studien bestod deltagarna av 34 män och 31 kvinnor som var vuxna och friska.
Av dessa randomiserades 17 män respektive 15 kvinnor till en interventionsgrupp (ålder
30–67) som blev tilldelade broddar, medan resterande deltagare inkluderades i en
kontrollgrupp (ålder 30–66) inte blev tilldelade broddar. En jämförelsegrupp rekryterades
senare bestående av 65 personer (ålder 30–66). Vissa personer använde broddar inom
kontroll- och jämförelsegrupperna varpå författarna inte kunde förbjuda dessa att använda
broddar av etiska skäl. I studien framkom att distansen individer promenerade ökade inte
risken för att falla vid användning av broddar; broddanvändare visade 6.2 fall/1000km,
kontra icke broddanvändare 9.8 fall/1000km. Studien visade även på att korrekt
användande av broddar; var och när dessa skulle appliceras kunde få människor att
undvika fall på is och snö. Författarna menade att exponeringen för is och snö kan öka
utan att risken för halkning eller fall ökar vid användning av broddar. Samma studie
visade även på att tillgången av halkskydden ökade brukandet av broddar.
Juntunen et al. (2005) utförde en opublicerad pilotstudie i Finland år 2005 gällande
användningen av halkskydd, i form av broddar respektive dubbade skor, där deltagarna
(93 st.) bestod av en varierande ålder (21–80). Studieperioden var uppdelad i två delar
under 2005 (januari-februari och mar-april), 45 dagar vardera. Av de 93 deltagarna
använde 64 st. broddar. Under den studerade perioden hade deltagarna i studien
inrapporterat endast tre halkningar, varav en av dessa halkningar hade skett med
halkskydden på, dock framgick inte om händelserna skedde med broddar eller dubbade
skor vilket kan ses som en svaghet i studien. Användarna meddelade även att promenera
med halkskydden förbättrade förmågan att gå oavsett väder.
I sin randomiserade kontrollerade studie undersökte McKiernan (2005) om broddar kunde
reducera antalet fall och fallskador bland fallbenägna äldre (65+, medelålder 74,2) i ett
amerikanskt äldreboende under vintersäsongen år 2003–2004. Deltagarna i studien bestod
av 109 äldre individer där broddar blev randomiserat utdelade (55 st. med broddar, 54 st.
utan broddar). Totalt registrerades 714 halkningar och 62 fall under studieperioden. Det
framkom att de individer som använde broddar, då vinterväglag rådde, visade på mindre
antalet halkningar (229 st.) än jämförelsevis med de som inte brukade halkskydden (485
st.). Liknande siffror kunde ses bland totala fall (19 st. kontra 43 st.). Karlsson et al.
(2013) gjorde en genomgång av randomiserade kontrollerade studier och sammanställt
papper som behandlat fall bland äldre och visade på att halkskydden bland de äldre
reducerade fallen med 58 procent, och mindre skador relaterat till fallen med 87 procent
under isiga förhållanden.
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Syfte
Syftet var att se över om Göteborgs kommuns åtgärd, i form av utdelning av gratis
broddar till kommunens äldre (65 år och äldre), hade haft en effekt på incidensen av
fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning.
Frågeställningar
-

Har utdelning av broddar haft en inverkan på incidens gällande inrapporterade
fallolyckor i samband med is och snö bland Göteborg kommuns äldre (65+)?
Har incidensnivån av inrapporterade fallolyckor i samband med is och snö
minskat i förhållande till andra närliggande kommuner som inte delat ut broddar?
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TEORI
Aktiva- och passiva åtgärder
Haddon Jr (1980) presenterade en teori under 1980-talet som markant förändrade
forskningsområden inom skadeepidemiologin. Han redogjorde för skadeförebyggande
interventioner i form av aktiva- och passiva åtgärder där fokus läggs på att eliminera eller
reducera den energi som överskrider människans vävnader i samband med en
energiöverföring, alternativt att den modifieras i ett försök att påverka människans
resiliens i dess kontext. När det gäller skadeprevention är nästan alltid passiva åtgärder
att önska eftersom den förbipasserar den mänskliga faktorn, men då passiva åtgärder inte
är möjliga att införa är aktiva åtgärder att föredra.
Av att se Göteborg kommuns intervention, i form av gratis utdelning av broddar till
kommunens äldre, kan åtgärden ses som en modifierbar faktor i ett försök att reducera
risken att fallolycka i första hand uppstår. Baserat på Haddons teori är detta en aktiv
åtgärd där ansvaret av brukandet av broddar, då vinterväglag råder, ligger hos den
enskilde individen.
Trots att Haddons modell markant förändrade det skadeepidemiologiska området har
kritik framförts eftersom den inte har belyst det mänskliga beteendet tillräckligt (Gielen
& Sleet, 2003). Det faktum att äldre kan inneha olika inställningar till interventionen kan
ha en inverkan på åtgärdens effekt. Underförstått innebär detta att det kan vara svårt att
kontrollera för om halkskydd appliceras, men brukandet kan påverkas genom att
respektera de psykologiska processerna som ligger till bakgrund för ett faktiskt beteende.
Motivation att skydda sig
Dessa psykologiska processer bör tas hänsyn till i ett försök att förstå hur människor
uppfattar risker, men även hur de kan påverka ett önskat beteende. Rogers (1975) bidrog
med en teori (protection motivation theory) som ämnade att förstå och skapa klarhet kring
människors upplevda rädslor kopplat till hot. I en senare revidering (Rogers, 1983)
utvecklades teorin, med hänsyn till de kognitiva processerna, som såg över människors
motivation att skydda sig genom att förmedla önskat beteende. Dessa budskap försöker
att influera individen genom att uppmana densamme att agera efter ett föreslaget
hälsoskyddande beteende vilket i teorin kan påverka individens upplevda känsla, eller
individens tilltro till sin egna förmåga att skydda sig kring ett specifikt hot, vilket i detta
papper är att halka/falla.
Denna känsla är viktig att beakta, i synnerhet då denna studies observerade population
enkelt kan kopplas till rädslan för att falla. Detta är en betydande faktor som bör
respekteras då det är ett utbrett problem bland äldre (Chang et al., 2016), som även agerar
hämmande då samma population tvekar att röra sig utomhus (Rantakokko et al., 2009).
Flera epidemiologiska faktorer kan bidra till att upplevelsen av rädsla kan öka. Att
uppmana äldre individer att promenera på vinterväglag kan vara svårt såvida individen
inte upplever att skyddande effekter finns att bruka (Rogers, 1983). För att förstå detta
bör beteendeprocesser ses över. Dessa grundar sig i individens kognitiva förmåga att
bedöma om en given händelse antas att uppstå eller inte. Om händelsen inte antas uppstå
finns heller inget incitament hos densamma att skydda sig, men om händelsen istället
antas uppstå är individen mer motiverad att söka ett hälsoskyddande beteende.
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Vad gäller detta papprets åtgärd kan individen påverkas om den enskilde får möjligheten
att skydda sig från hotet om utrustning tillhandahålles. Därmed kan gratis utdelning av
broddar påverka de äldres motivation att vilja skydda sig i högre grad, vilket i sin tur kan
skapa ett önskat hälsobeteende (Rogers, 1975;1983). Metaanalys inom området stärker
detta då sammanfattade studier visat på människor som projicerats för hotfulla händelser
har anpassat sig till ett rekommenderat hälsobeteende (Floyd et al., 2000). Vidare krävs
övertalande argument för att påverka människors uppfattning och beteenden kring
specifika hot (Rogers, 1983), där gratis broddar har agerat som en bidragande faktor till
att hämta ut och bruka broddar då detta har gynnat de äldre även i monetära termer.
Vidare menade Gielen & Sleet (2003) att beteendeförändringar kan hjälpa till att
identifiera om implementering av ett program kan fungera. Vad gäller detta papprets
belysta intervention kan en programteoretisk modell målas upp med en kombination av
flera teorier som kan appliceras i en kausal kedja från åtgärd till effekt.
Programteori
Weiss (1995) redogjorde för theory-based evaluation, eller teoribaserad utvärdering även
känd som programteori, vilket är ett verktyg som avser att utvärdera ett programs, eller
en åtgärd/interventions, implementering och dess önskade utfall i ett försök att förstå när
och hur en implementering av en åtgärd kan fungera. Flera ledande namn inom
programteori har påpekat att ramverket är välanvänt inom flera forskningsområden
(Chen, 2016; Rogers & Weiss, 2007; Weiss, 1972). Emellertid har ramverket sedan 1970talet funnit sig i en förändringsprocess (Rogers et al., 2000) där verktyget än idag inte är
färdigutvecklad (Chen, 2016; Rogers & Weiss, 2007). Trots att programteori, med dess
tillhörande utvärdering, finner sig i en utvecklingsprocess är grunden av ramverket
fortfarande densamma; att mäta effekten av ett program mot de mål eller utfall som är
uppsatta att nå (Weiss, 1972). Detta kräver inledningsvis att ett problemområde behöver
redogöras för, samt redovisa för en tänkbar åtgärd och visa på ett önskat utfall.
Däremellan kan finnas olika mellanfaktorer, eller intermediära faktorer, som kan komma
att påverka det önskade utfallet.
För att förstå om ett teoretiskt program kan fungera eller inte, föreslog Weiss att dessa
intermediära faktorer kan behöva identifieras, och i vissa fall mätas, i ett försök att testa
om åtgärden kan hämmas eller främjas av dessa faktorer. Faktorerna kan finna sig i
fysiologiska, psykologiska, ekonomiska, organisatoriska- eller andra omständigheter som
kan störa det önskade utfallet (Rogers & Weiss, 2007).
Inledningsvis kan ett problem visa på hur arbetet kan se ut i ett försök till att nå en önskad
effekt men även hjälpa till att identifiera delar som kan visa på varför ett program kan
fungera eller inte (Rogers et al., 2000).
Programteoretisk modell av Göteborgs åtgärd
Ett sätt att se över Göteborgs intervention kan vara att måla upp åtgärden i en
programteoretisk modell. Genom att applicera verktyget på kommunens åtgärd kan en
kausal kedja målas upp från åtgärd till effekt. Inledningsvis krävs ett antagande som
baserar sig på ett utfall, eller önskad effekt; i detta fall är antagandet att utdelning av
broddar till äldre minskar antalet fallolyckor i samband med is och snö bland
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åldersgruppen 65+, förutsatt att broddarna används. För att kunna mäta ett utfall gällande
effekten av broddar måste inledningsvis snö och/eller is finnas.

Figur 1. Programteoretisk modell gällande Göteborg kommuns intervention med kausal kedja från åtgärd till önskad
effekt.

Den intermediära effekten, som även agerar som en aktiv åtgärd (Haddon Jr, 1980), har
varit att äldre har brukat broddar i ett syfte att hämma uppkomsten av fall/halka på is och
snö, förutsatt att dessa även innehaft motivation att skydda sig. Detta kan således sporra
de äldre att gå ut och exponeras för underlaget.
Vid utdelningen av halkskydden hade information förmedlats till de som hämtade ut
broddarna på plats gällande hur och när broddar ska användas (se figur 1). Notera dock
att spridningen av kunskap har skett av flera förmedlare (exempel i detta papper har varit
kommun, informationsbrev, media m.m.) i ett försök att förändra, eller förbättra,
brukarens kunskap kring hur riskerna kan reduceras. Detta hade visat på resulterat då en
utdelningseffekt på 62 procent av de informerade hade hämtat ut gratis broddar från olika
butiker.
Tidigare studier har visat på att korrekt information kan påverka individernas kunskap
och därmed öka användandet av broddar (Berggård & Johansson, 2010). Detta är något
som främjats då stadsledningskontoret krävde att de broddarna som delades ut skulle vara
CE-märkta, i enlighet med rådets direktiv 89/686/EEG, vilket betytt att bruksanvisning
har medföljt.
Trots detta kan antagandet göras att vissa användare av halkskydden inte besuttit korrekt
kunskap kring när och var broddar ska användas. Planeringsledaren (personlig
kommunikation, Eva Lagerstedt, 10 januari 2017) på stadsledningskontoret i Göteborgs
kommun meddelade att vissa äldre har gjort ett aktivt val att bruka broddar som varit för
stora för skorna. Detta eftersom individerna ansåg att större storlekar på broddarna var
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enklare att ta på- och av. Det kan även vara att broddarna har ansetts vara komplexa och
opraktiska att bruka därav valet av större storlekar. Således kan detta antyda på att
felanvändning av broddar har skett och kan ha lett till en oönskad effekt. Det faktumet att
broddar kan uppfattas vara krångliga att ta på- och av sig kan i sin tur göra att äldre väljer
att bruka broddarna i miljöer där halkskydden inte är menade att användas. Negativa
effekter kan därmed uppstå; exempelvis kan individer bruka halkskydden inomhus vilket
kan sänka friktionsnivån (beroende på underlag) och således nya fallrisker skapas. Notera
att detta är något som inte observerats i denna studie, utan snarare gjort antagandet att
dessa risker kan finnas. Interventionen uppskattas även varit kostsam för kommunen på
kort sikt.
Vidare kan andra positiva effekter uppstå i samband med åtgärden. Bland dessa är att den
lokala ekonomin stimuleras då butiker säljer fler broddar. Om tillgängligheten av broddar
finns, tenderar individer även att bruka dessa (Berggård & Johansson, 2010), förutsatt att
de äldre innehar motivation att skydda sig (Rogers, 1975; 1983). Tidigare forskning har
även visat på att broddanvändning resulterat i negativ effekt gällande fallolyckor
(Berggård & Johansson, 2010; Juntunen et al., 2005; McKiernan, 2005). Antagandet om
att broddar reducerar antalet halk- och fallolyckor på is/snö, kan åtgärden ses som en
personsäkring men även att samhället sparar personskadekostnader på lång sikt. Inom
ramen av det hälsorelaterade perspektivet kan broddanvändningen även fånga upp de
individer som hejdar sig för att gå ut. Brukandet av halkskydden kan påverka den enskilde
individens psykologiska processer, i den bemärkelsen att broddarna hämmar att
fallolycka på is och snö i första hand uppstår, vilket kan sporra den äldre att våga gå ut
då vinterväglag råder. Vidare är det allmänt vedertaget att all form av fysisk aktivitet leder
till positiva hälsorelaterade effekter.
Eftersom Göteborgs kommun har delat ut broddar i omgångar sedan år 2013 har
möjligheten funnits att de halkskydd som brukats sedan implementeringsfasen kan ha
naturligt förslitits med tiden. Åtgärden kan gå i linje med det Juntunen et al. (2005)
studiedeltagare rapporterade att broddarnas dubbar kunde lossna från sitt fäste i samband
med användning över längre perioder. Detta är något som inte tagit hänsyn till i denna
studie.
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METOD
I ett försök att närma mig syftet har en kontrollerad före- och efterstudie utförts. En kvasiexperimentell analysmetod har applicerats kallad ”Difference-in-differences” (DiD) som
är lämpad för att estimera kausala effekter (Lechner, 2010), vilket är välanvänd inom
empirisk ekonomi men även inom samhällsvetenskapliga områden. Designen lämpar sig
till att se på skillnader mellan två grupper över två tidsperioder där en estimerad effekt av
en intervention, policyändring, lagändring eller liknande kan uppskattas. Estimatet
används i en enkel paneldata som tillämpas i situationer där ena gruppen exponerats för
en intervention, medan den andre gruppen inte gjort det (Schlotter et al., 2011). Vad gäller
tid ses grupperna över i form av en före- och en efter period, där ingen av grupperna har
exponerats för en intervention i en föreperiod, medan den andre av de två grupperna har
exponerats för en intervention i en efterperiod. Därefter ses skillnader mellan dessa
grupper mellan de valda tidsperioderna. Vad gäller denna studies valda tidsserie redovisas
perioden 2003–2016. Efterperioden presenteras därför som fyra år; 2013–2016, varpå
DiD-estimatet beräknas fyra år före interventionens införande 2009–2012.
DiD använder sig av ett ganska kraftigt antagande, som även agerar som metodens
Akilleshäl, något kallat common trends assumption (Angrist & Pischke, 2014), vilket
ställer kravet på att de grupper som ses över ska ha liknande trender över tid. Värdet i
utfallet som observeras kan variera mellan grupperna, men att förändringarna över tid är
densamma. Detta är ett intuitivt antagande där en visuell inspektion utförs genom att se
på om trenderna har följt varandra. Om antagandet uppfylls kan detta tyda på att
interventionsgruppen kan likna kontrollgruppen i ett kontrafaktiskt tillstånd, vid ett
tillfälle om interventionen inte hade implementerats.
Val av kontrollgrupper
För att se skillnad inom Göteborg har befolkningen i kommunen delats upp i två grupper.
En kontrollgrupp bestående av den befolkning inom kommunen som befunnit sig i åldern
16–64 som inte tagit del av kommunens åtgärd, samt en interventionsgrupp som befunnit
sig i åldern 65 år och äldre som har tagit del av kommunens åtgärd. Valet av grupper
argumenteras vara god därför att de upplevt liknande störfaktorer över tid, men även
inneha geografiskt bundna väderrelaterade fenomen som is/snö.
Placebotester
För att kontrollera om liknande effekt har skett bland andra kommuner, har ett placebotest
utförts bland kommunerna inom Västra Götalands-regionen. Valet av Västra Götaland
gjordes dels för att kommuner inom regionen inte hade tagit del av en liknande
intervention inom den valda tidsserien, men även att samtliga kommuner argumenteras
vara geografiskt lokaliserade inom Västra Götalands län (Göteborg inkluderat) vilket
argumenteras att samtliga kommuner exponerats för liknande väderrelaterade fenomen,
även att valet av dessa kommuner ökar antalet observerade skadehändelser som således
är jämförbart mot Göteborg. Vidare har totalt nio kommuner exkluderats i
kontrollgruppen på grund av att kommunerna, eller andra fristående organisationer, har
försett specifika åldersgrupper inom den lokala befolkningen med någon form av gratis
utdelning av broddar. De kommuner som har exkluderats är: Bengtsfors, Borås,
Karlsborg, Mark, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tranemo och Uddevalla.
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Om DiD-modellen för placebotestet föreslår ett signifikant estimat som liknar
huvudanalysens estimat, antyder detta på att effekten för Göteborg inte är kausal och
indikerar snarare på att effekterna kan vara väderrelaterade. Om estimatet istället visar
sig att inte skilja från noll pekar placebotestet på att ingen effekt skett inom Västra
Götaland och därmed stärka huvudanalysen, förutsatt att estimatet för Göteborg visat på
signifikans.
Tidsplacebo
Eftersom tidsserierna i detta papper presenterar data från år 2003 har möjligheten funnits
att utföra ett placebotest för Göteborg gällande flera år före interventionens införande.
Därför har ett tidsplacebotest (in-time placebo) utförts liknande Abadie et al. (2015) för
perioden 2003–2010, där ett test utförts för en hypotetisk intervention året 2007. Genom
att applicera tidsplacebon kontrolleras även för eventuella betydande effekter. Om
estimaten i tidsplacebotestet visar vara samma eller större än estimaten för perioden
2009–2016, kan placebotestet föreslå att den huvudsakliga analysen inte visat på sann
kausal effekt. Förutsatt att analysen istället visar på ett DiD-estimat som inte skiljer sig
från noll kan detta istället styrka huvudanalysen. Vidare kan detta test ses som ett formellt
test för antagandet om liknande trender uppfylls och således styrka estimatet i
huvudanalysen ytterligare.
Datainsamling
Officiell befolkningsstatistik för respektive kommun har hämtats från Statistiska
Centralbyrån (SCB).
Data gällande inrapporterade halkolyckor har hämtats från transportstyrelsens
olycksdatabas STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), mer specifikt
STRADAs sjukvårdsdata. Området som data hämtats från gäller Västra
Götalandsregionen innehållande olyckstypen fallolyckor (singelolyckor med kategori
fotgängare). Fallolyckor bland gående definieras inte som en vägtrafikolycka och
registreras heller inte av polisen (Vägverket, 2007), och har därför använt uppgifter kring
samtliga fall/halkolyckor på grund av is/snö inkomna via sjukvårdsregistret. Det
inrapporterade materialet som använts i pappret har använt tidsintervallet mellan datumen
2003-01-01 till och med 2016-12-31.
Interventionsgruppen som redovisas i pappret har befunnit sig i åldern 65+, medan
kontrollgruppen befunnit sig i åldern 16–64 inom Göteborgs kommun. De valda åren som
presenteras i pappret (2003–2016) förklaras med att data från STRADA endast
rapporterat in tre fall i samband med is och snö under åren 2000–2002 i Göteborgs
kommun (två fall i gruppen 16–64 och ett fall i 65+) och har därmed valts bort i analysen.
Nästkommande året, 2003, hade antalet fall ökat till totalt 32 stycken för båda grupper,
och därefter ökat i antal för följande år. Under årsperioden 2000–2016 hade endast fyra
stycken fall inrapporterats i STRADA för åldersgruppen 0–15 år och har därför valts bort
i analysen, vilket därmed förklarar den valda kontrollgruppen.
Person-år redovisas som ett exponeringsmått där summan av populationen summerats för
de år inom perioden som observerats. Exempelvis redovisas person-år summan för
åldersgruppen 65+ i föreperioden gällande de observerade åren 2009–2012 (summan av
populationen år 2009 + år 2010 + år 2011 + år 2012), medan efterperioden ackumulerats
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för åren 2013–2016 (summan av populationen år 2013 + år 2014 + år 2015 + år 2016).
Detsamma gäller även för åldersgruppen 16–64. Samma kalkyl har applicerats för
frekvensen av olyckor som i denna studie redovisas som skadehändelser. För att få fram
incidens per 100 000 invånare har skadehändelser dividerats med person-år, multiplicerat
med 100 000.
Applicerade ekvationer
I en klassisk DID-analys används regressionsmodeller, men Bertrand et al. (2004) har
varit kritisk till detta och visat på att standardfelen är felaktiga på grund av att
observationer inte är oberoende. Emellertid kan detta justeras med hjälp av klustrade
standardfel, vilket rekommenderas ett minst antal grupper om ~40, alternativt att
aggregera data. Denna studie presenterar endast två grupper vilket inneburit att klustra
standardfelen inte varit möjligt. Detta har inte varit ett problem då data har aggregerats.
Vidare kan variansen av räknedata skattas under det konventionella antagandet att
olyckor och skador följer en Poissonfördelning (Croft & Davison, 2008; Körner &
Wahlgren, 2010).
Estimatet har kalkylerats genom att ackumulera flera års observationer gällande
olycksfrekvensen för given tid. Detsamma gällande person-år, där ett estimat har
ackumulerats baserad på den population som observerats för de givna åren. För att få ut
punktestimat, som även uttrycks som ett DiD-estimat, har följande ekvation applicerats:
𝑇
𝑇
𝐶
𝐶
𝑓𝑡1
𝑓𝑡0
𝑓𝑡1
𝑓𝑡0
𝜌̂ = ( 𝑇 − 𝑇 ) − ( 𝐶 − 𝐶 )
𝑝𝑡𝑡1 𝑝𝑡𝑡0
𝑝𝑡𝑡1 𝑝𝑡𝑡0

där f visar antalet skadehändelser per population för given tid, pt visar summan av personår. Superskriptet T markerar den behandlade populationen, C markerar den obehandlade
gruppen, de nedsänkta t0 och t1 indikerar före- respektive efterperioder. Värdet har
multiplicerats med 100 000 för att få fram incidens per 100 000 invånare.
För att beräkna standardfel har ekvationen applicerats enligt (Rothman 2012; Miettinen,
1976):
𝑓𝑡1𝑇
𝑓𝑡0𝑇
𝑓𝑡1𝐶
𝑓𝑡0𝐶
𝑆𝐸(𝜌̂) = √
+
+
+
𝑇2
𝑇2
𝐶2
𝐶2
𝑝𝑡𝑡1
𝑝𝑡𝑡0
𝑝𝑡𝑡1
𝑝𝑡𝑡0

Ett 95-procentigt konfidensintervall har beräknats enligt (Altman & Bland, 2011a), med
följande ekvation:
𝐶𝐼(𝜌̂) = 𝜌̂ ± (1.96× 𝑆𝐸(𝜌̂))

varpå ett p-värde har estimerats enligt ekvationen hämtad från (Altman & Bland, 2011b):
2
𝜌̂
𝜌̂
𝑝 = exp (−0.717× |(
)| − 0.416× |(
)| )
𝑆𝐸(𝜌̂)
𝑆𝐸(𝜌̂)

Samtliga uträkningar har kalkylerats i Excel 2016. Kalkylerna har även kontrollräknats i
det statistiska programmet Stata version 13. Statistik signifikans som presenteras i pappret
har använt en signifikansnivå på 5 procent (p-värde <0.05).
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Etiska reflektioner
Vad gäller skadedata hämtad från STRADA redovisas olika referensnummer respektive
olika olycks-id kopplade till specifika individer. Datamaterialet innehåller exempelvis
koordinationer var olycka uppstått, rådande väglag, skadegrad m.m. Datamaterialet är
anonymiserat vilket gjort det omöjligt för mig som författare att härleda olyckor till
enskilda individer. Vidare presenteras materialet på aggregerad population utan att
redogöra för var eller när skadan uppstått, vilket heller inte möjliggör för läsaren att på
något sätt kunna identifiera enskilda individer.
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RESULTAT
En tidsserie behövs för att kunna visa på hur utfallet av fallolyckor kring is/snö sett ut
inom Göteborgs kommun, men även för att visuellt inspektera för common trends
assumption (Angrist & Pischke, 2014).

Göteborg 2003-2016
Incidens per 100 000 invånare

250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kontrollgrupp

Interventionsgrupp

Figur 2. Visar incidensnivån av fallolyckor p.g.a. is/snö i Göteborgs kommun. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
interventionsgrupp = ålder 65+. Vertikala linjen visar interventionens införande.
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Figur 3. Visar standardiserad incidens av halka p.g.a. is/snö Göteborgs kommun. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
Interventionsgrupp = ålder 65+. Vertikala linjen visar interventionens införande.

Av att utläsa figur 2 kan ses att linjerna i tidsserien följer varandra väl där båda grupper
har utsatts för liknande chocker, i form av fall/halkolyckor över tid. Observera den
abrupta ökningen för båda grupperna åren 2010–2011 vilket antyder på att grupperna har
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upplevt likartade väderrelaterade fenomen. Slumpvariationen gällande incidens av
halkolyckor uppskattas vara låg.
I figur 3 har tidsserien avgränsats till fyra år före respektive fyra år efter åtgärden, därefter
standardiserats genom att subtrahera medelvärdet i föreperioden inom båda grupperna för
hela tidsserien varpå det klart och tydligt ses att båda grupperna följer liknande trender i
föreperioden. Något har även hänt med interventionsgruppen i efterperioden som ses att
incidensen är konstant och betydligt lägre än kontrollgruppen som inte hade tagit del av
åtgärden. Grafen har visat på en visuell effekt, emellertid säger den inget om den
estimerade effekten av broddarnas införande och måste därför gå vidare i analysen genom
att applicera DiD-modellen.
Tabell 2. Difference-in-differences estimat gällande Göteborgs kommun 2009–2012 vs 2013–2016.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

950

383

1 411 192

307 994

67.31***
(2.2)

124.35***
(7.0)

57.03***
(6.7)

Efter

551

201

1 463 901

333 268

37.63***
(1.6)

60.31***
(4.25)

22.67***
(4.5)

Diff

–

–

–

–

–29.67***
(2.7)

-64.04***
(8.6)

–34.36***
(8.1)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen

16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

I tabell 2 kan ses antal skadehändelser indelat i en före- och efterperiod för
åldersgrupperna 16–64 och 65+. Av att utläsa tabellen kan ses att antalet skadehändelser
har sjunkit för interventionsgruppen från 551 till 201, varpå en minskning av incidens har
skett från 124.35 (KI 95% 111.89, 136.80) till 60.31 (KI 95% 51.97, 68.64) per 100 000
invånare. Dock är detta missledande eftersom uträkningen inte tagit hänsyn till andra
förändringar som skett över perioden och variation i snömängd samt temperatur. Inom
interventionsgruppen ses skillnader över tid där en ren efter – före mätning visat på en
minskning med –64.04 (95% KI –79.02, –49.05). Detta föreslår att införandet av broddar
i efterperioden har sänkt incidensen av halkolyckor. Dock kan även en minskning av
incidens ses i kontrollgruppen. En minskning från 950 till 551 i antalet skadehändelser
vilket indikerar på en minskning av incidenser; från 67.31 (KI 95% 63.03, 71.59) till
37.63 (KI 95% 34.49, 40.78) vilket indikerar att en nedåtgående trend av halkolyckor
kring is/snö även hade skett utan interventionen. Incidensskillnaden efter – före i
kontrollgruppen visar således –29.67 (95% KI –34.99, –24.36), vilket antyder att även
kontrollgruppen har minskat gällande halkolyckor men inte alls lika kraftig som
interventionsgruppen. Detta antyder att det finns andra faktorer som påverkar incidensen
över tid i Göteborg som är oberoende av åtgärden. Estimatet för Göteborgs äldre säger
således ingenting om interventionens effekt. Om incidensskillnaderna över tid inom
grupperna däremot ställs mot varandra kan effekten identifieras givet att grupperna följer
liknande trender; (–64.04) – (–29.67) = –34.36 (95% KI –50.26, –18.46). Detta antyder
att effekten av broddarnas utdelning till den äldre befolkningen har resulterat i en
signifikant reduktion på –34.36 akutvårdade halkolyckor per 100 000 invånare. Det
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kontrafaktiska tillståndet utan interventionen kan även uppskattas i relativa termer genom
att subtrahera eftervärdet i interventionsgruppen med estimatet: 60.31 – (–34.36) = 94.67.
Detta jämförs mot det faktiska värdet i efterperioden genom att beräkna incidenskvoten
60.31/94.67 = 0.64, får vi vid en omräkning en relativ effekt på (0.64 – 1) * 100 = –36.
DiD-modellen pekar på att incidensen av halkolyckor på is och snö bland åldersgruppen
65+ har sjunkit med 36 procent.
Trots detta kan effekten vara svår att uppskatta och därför gå vidare i analysen genom att
kontrollera om liknande effekter skett bland andra kommuner. Ett kontrolltest baserat på
kommunerna inom Västra Götalands-regionen utförts enligt nedan i ett försök att fånga
upp om en minskning av incidenser har skett generellt utan broddar. Om estimatet visar
vara nära noll, stärker detta huvudanalysen och därmed indikera på kausalitet. Notera att
de valda kommunerna inom Västra Götaland som presenteras nedan inte har tagit del av
liknande åtgärd, men att analysen har utförts på samma sätt som ovan.
Placebotester

Incidens per 100 000 invånare
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Figur 4. Visar incidensnivån av fallolyckor p.g.a. is/snö i Västra Götalands-regionen. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
interventionsgrupp = ålder 65+.

I figur 4 kan ses att samma tidsperiod har setts över som i Göteborg. Av att utläsa figuren
kan tolkas att olikartade chocker skett perioden 2011–2012 och därmed påverkat
grupperna olika. Detta antyder på att det råder tveksamhet kring liknande trender, men
argumenteras fortfarande följa varandra över tid.
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Standardiserad fallolyckor VG-region
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Figur 5. Visar standardiserad incidens av fallolyckor p.g.a. is/snö Västra Götalands-regionen. Kontrollgrupp = 16–64,
Interventionsgrupp = 65+.

I figur 5 kan ses att lika standardisering har gjorts som i figur 3, där tidsserien har
avgränsats till fyra år före respektive fyra år efter åtgärden, därefter standardiserats genom
att subtrahera medelvärdet i föreperioden inom båda grupperna för hela tidsserien varpå
det visuellt kan ses att grupperna följer varandra genom hela serien. Notera att Västra
Götaland inte visat på en lika effekt gällande incidens som Göteborg år 2013.
Tabell 1. Difference-in-differences estimat gällande Västra Götaland 2009–2012 vs 2013–2016.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

1497

795

1 920 129

613 066

77.96***
(2.0)

129.67***
(4.6)

51.71***
(5.0)

Efter

1017

664

1 909 723

673 998

53.25***
(1.7)

98.51***
(3.8)

45.26***
(4.1)

Diff

–

–

–

–

–24.71***
(2.6)

-31.15***
(6.0)

–6.44
(6.5)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen
16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

Av att utläsa tabellen ovan antyder DiD-modellen en reduktion på –6.44 (95 % KI –19.24,
6.34) akutvårdade halkolyckor per 100 000 invånare. Notera dock att estimatet inte visat
på signifikans. Ett kontrafaktiskt tillstånd har uträknats vilket föreslagit att olyckor har
sjunkit med 6 procent för åldersgruppen 65+ i Västra Götaland. Notera dock att det
kontrafaktiska tillståndet är endast applicerbart om broddar hade delats ut för Västra
Götaland.
För att kontrollera för eventuellt stora effekter har en robusthetskontroll eller tidsplacebo
utförts enligt Abadie et al. (2015) gällande tidsperioden 2003–2010, där ett hypotetiskt
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införande av broddar har skett året 2007. Efterperioden har därför delats upp för perioden
2007–2010 som jämförts mot föreperioden 2003–2006 som kan ses nedan:
Tabell 4. Difference-in-differences estimat gällande Göteborgs kommun 2003–2006 vs 2007–2010.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

285

137

1 315 218

289 594

21.66***
(1.3)

47.30***
(4.0)

25.64***
(6.7)

Efter

625

244

1 381 153

296 635

45.25***
(1.8)

82.25***
(5.3)

37.00***
(5.6)

Diff

–

–

–

–

23.58***
(2.2)

34.94***
(8.6)

11.36
(7.0)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen
16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

Inledningsvis kan en tolkning av trenderna göras, specifikt trenderna för årsperioden
2003–2010 (se figur 2), vilket kan konstateras att trenderna uppfyller common trends för
den observerade tidsperioden. Av att utläsa tabell 4 kan ses att den valda perioden har
visat på ett DiD-estimat med en ökning av incidenser med 11.36 (KI 95% -2.35, 25.08).
En relativ effektökning har visat på 16 procent. Notera att estimatet inte visat på statistik
signifikans.
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DISKUSSION
Resultatdiskussion
Ju fler individer som exponeras för is/snö, desto större risk att antalet fall/halkningar ökar.
Detta är något som även kan utläsas i de presenterade tidsserierna där tydligt ses att
abrupta ökningar av incidenser skett under åren 2010–2011 för samtliga observerade
grupper, vilket indikerar på att populationerna har upplevt lika kraftiga vintersäsonger.
Skillnaden gällande incidensen mellan grupperna inom Göteborg visat sig vara konstant
efter införandet av broddar år 2013. Av att jämföra samma tidsperiod för Västra Götaland
har inte lika kraftig minskning av incidenser skett för åldersgruppen 65+. I den
observerade efterperioden visar den standardiserade incidensen för Göteborg och Västra
Götaland vara varandra lika, i synnerhet åren 2014–2015, vilket snarare indikerar på
mildare vintersäsonger och därför antas förklara de låga incidenserna. Emellertid kan
tydligt ses år 2016 att olycksfrekvensen ökat för samtliga observerade grupper och
därmed indikera på kraftigare vintersäsong. Vad gäller Västra Götaland hade
incidenserna ökat för åldersgruppen 65+ medan samma period för Göteborg visat på att
kontrollgruppen ökat mer i förhållande till interventionsgruppen vilket kan föreslå att
halkskydden gett effekt.
Broddanvändning
Som tidigare noterats hade Göteborgs stadsledningskontor (personlig kommunikation, 3
februari 2017) meddelat att individer aktivt valt olika storlekar på broddarna i
bekvämlighetssyfte, vilket direkt kan ha påverkat individens gångmönster tillika
gångsäkerhet. Haddon Jr (1980) teorier är tämligen passande i detta avseende då den
aktiva åtgärden direkt har möjliggjort för individen att manipulera broddarnas direkta
funktion genom att applicera större storlekar och således kan ha tappat sin tänkta
funktionalitet. Givetvis är detta högst subjektiva upplevelser tillika att individer kan
inneha olika preferenser, vilket även Berggård et al. (2015) diskuterar i sin tekniska
rapport. Den huvudsakliga funktionen för halkskydden är att gångsäkerheten ska
förbättras på isiga och snöiga underlag då broddar brukas, däribland valet av skor kan ha
en kraftfull inverkan av upplevd gångsäkerhet. Dock är detta svårt att kontrollera för,
utöver att uppmana brukarna att bära korrekta storlekar.
Pappret har inte tagit hänsyn i detalj varken i vilken grad broddanvändningen skett eller i
detalj vilka produkter av broddar som individer brukat inom Göteborgs kommun, heller
inte vad för information som tilldelats brukarna utöver den generella informationen till
tillgivits via informationsbrev. Inledningsvis kan läsaren anse detta agera som ett problem
men inom policyrelevanta program, som detta papper har behandlat, har
interventionseffekten utvärderats i dess naturliga samhällskontext där människor agerat
olika. Effekten av broddanvändning, eller vad Angrist & Pischke (2014) uttrycker som
reduced-form, är att se över en stegvis kausal effekt av interventionen som kan ses genom
att blicka över andelen utdelade broddar samt när broddar används. Det sistnämnda är
givetvis svårt att kontrollera för, men studien har uppskattat den potentiella effekten i
samband med det policyrelevanta programmet som Göteborg har genomfört vilket har
indikerat på en negativ effekt angående fall/halkolyckor på is/snö.
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Effekten av interventionen
Syftet med studien var att se över Göteborgs intervention i form av utdelning av broddar,
vilket har visat på effekt och kan tydas i analysen. Inom Västra Götalands-regionen hade
analysen föreslagit en generell minskning av incidenser med –6.44 incidenser per 100 000
invånare utan broddar vilket kan antas vara väderrelaterat såsom mildare vintrar.
Estimatet var icke signifikant vilket antyder på att slumpen har varit avgörande. Gällande
tidsplacebotestet för Göteborg för tidsperioden 2003–2010 indikerade på att incidenserna
hade ökat när tidsperioderna jämfördes mot varandra. Även här visade DiD-estimatet att
inte vara signifikant. Detta är dock inget problem då samtliga placebotester snarare stärker
att effekten i Göteborg är kausal; att det huvudsakliga resultatet i studien har föreslagit
att Göteborg kommuns utdelning av broddar till den äldre befolkningen (65+) har
reducerat antalet halkolyckor med –34.36 incidenser per 100 000 invånare, eller sjunkit
med 36 procent, när perioden 2013–2016 har observerats och visat skillnad mot perioden
2009–2012.
Det är enligt författarens vetskap ingen tidigare studie som sett över liknande intervention
av denna skala. Men med hänsyn till tidigare kontrollerade studier som visat på att
brukandet av broddar bland äldre minskat antalet fall då vinterväglag råder i litet urval
(McKiernan, 2005; Karlsson et al., 2013), har denna studie sett över effekten av
storskaligt urval och visat på populationseffekter. Tillgängligheten av broddar har visat
på att agera som ett relativt starkt bevis att användarna är villiga att hämta ut och bruka
halkskydden (62 procent). Som presenterat i den programteoretiska modellen kan även
kunskap kring användandet av broddar haft en viktig del i implementeringsprocessen.
Berggård & Johansson (2010) påpekar i synnerhet att individers information kring när
och var halkskydd ska appliceras kan halka och fall undvikas, men även erfarenheter
kring risken att falla kan öka användandet av halkskydd. Detta kan föreslå att individer
som har upplevt en potentiell risk även kan identifieras till någon form av upplevd rädsla
(Floyd et al., 2000), varpå rädsla för att falla är ett utbrett problem bland äldre (Chang et
al., 2016), där exponering för snö/is kan förstärka den känslan. Om rädslan antas vara
konstant har Göteborgs kommun lyckats sänka tröskeln genom att dela ut gratis
halkskydd. Möjligen kan samtida attitydförändringar skett, i linje med Rogers (1975)
teorier kring motivation att skydda sig, vilket också föreslagit att användandet av broddar
har sporrat de äldre att exponeras för vinterväglag. Detta är även något som indikerats i
analysen där brukandet av broddar pekat på att ha reducerat fallolyckor i en kontroll mot
resterande population.
Metoddiskussion
Metoden som applicerats i detta papper, Difference-in-Differences, har visat på
interventionens uppskattade effekt. Tre hot mot effektmåttet i form av viktiga antaganden
i metoden har uppfyllts; common trends assumption (Angrist & Pischke, 2014), ingenting
har hänt samtidigt som interventionens införande och därav påverkat utfallet (Bonander,
2015), samt att effekten inte spillt över och således påverkat utfallet i kontrollgrupperna.
Inom statistiken hanteras alltid störfaktorer genom att mäta och kontrollera för dessa. Den
applicerade analysmetoden i detta papper har innehaft fördelen med att den hanterat icke
observerbara störfaktorer genom att enbart fokuserat på förändringar i utfallet över tid
(Angrist & Pischke, 2014), så länge observationerna inte bryter mot antagandet om
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liknande trender. Metoden har gjort antagandet att liknande trender har uppfyllts, som
också indikerat på att någonting har hänt i samband med införandet av broddarna. Detta
har stärkts ytterligare genom att testet för Västra Götaland implicit har kontrollerat för
eventuella variabler som kan leda till bias, i likhet med Card & Krueger (1994), men även
placebotestet för Göteborg i enlighet med Abadie et al. (2015), med förutsättningen att
liknande trender följs över tid.
Vidare kan de plötsliga ökningarna av incidens diskuteras. Som kan ses i figur 2 har
antalet observationer i Göteborg ökat för båda åldersgrupper vilket indikerat på att de
upplevt samma kraftiga vinterperiod. Av att jämföra åldersgrupperna emellan kan tydas
att 65+ har visat på högre incidens gällande året 2010, vilket föreslagit att äldre kan vara
mer sårbara för exponeringen av is/snö. De plötsliga ökningarna av incidens har ingen
avgörande inverkan på estimatet då de observerade grupperna har upplevt liknande
ökningar. Vad gäller incidenserna i Västra Götaland har grupperna divergerat vid ett
tillfälle. Som kan ses gällande den kraftfulla vinterperioden (se figur 4, åren 2010–2013)
har åldersgruppen 65+ visat på en minskning av incidenser året 2011 i förhållandevis till
kontrollgruppen. Dock argumenteras den plötsliga reduceringen av incidenser inte ha en
avgörande inverkan på DiD-modellens estimat. För att tydliggöra; om incidenserna
mellan grupperna för året 2011 visat vara varandra mer lika hade estimatet varit närmare
noll. Det redovisade estimatet argumenteras inte vara ett problem eftersom DiD-modellen
för Västra Götaland visade på ett icke signifikant estimat och därmed styrka Göteborgs
intervention vara kausal.
Trots att Göteborgs intervention infördes oktober år 2013 har samtliga observationer för
hela året inkluderats och presenterats i en efterperiod. Författaren vill argumentera att
medräkna hela år 2013 i en efterperiod, och därmed inkluderat de olyckor som skett
inledningsvis av året före interventionens införande 15 oktober, har möjliggjort att visa
på en osäkerhet i resultatet i den bemärkelsen att det redovisade estimatet har snarare visat
på en underskattad effekt.
Vidare har brister inom datainsamlingen funnits. Den sjukvårdsbaserade statistiken som
observerats har hämtat data från STRADA som enligt författarens vetskap saknar någon
form av valideringsstudie. Detta kan innebära att den data som hämtats från de olika
sjukhusen som rapporterat fall kan inneha olika tillvägagångssätt att registrera olycksfall,
men även inneha olika utvecklade rutiner för att kontinuerligt uppskatta bortfall
(Transportstyrelsen, 2017:b; MSB, 2010). Notera även att de kommuner som observerats
inom Västra Götaland, sjukhus som Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan, varit helt
anslutet så sent som år 2010 (Transportstyrelsen, 2017:a). Vad gäller det observerade
Göteborg har kringliggande sjukhus visat vara fullt anslutna till STRADA sedan år 2000
vilket stärker analysen för Göteborg ytterligare.
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SLUTSATS
Göteborg kommuns intervention i form av utdelning av broddar verkar ha en inverkan på
antalet halkolyckor för den äldre befolkningen. Data tyder på att tillgängligheten av
broddar har ökat användandet av halkskydden bland kommunens äldre. Av att jämföra
mot kommuner som inte delat ut broddar, men upplevt liknande väder, har inte samma
reducerande effekt observerats.
Vidare forskning
Som framgått i detta papper har användandet av broddar visat på populationseffekt, men
fortfarande kvarstår att se om halkskydden kan visa på liknande effekter om populationen
får uppleva liknande kraftfulla väderrelaterade chocker som presenterats i detta papper
för åren 2010–2011. Detta är tidsberoende vilket kräver uppkomsten av kraftfullare
vintrar.
Ett annat förslag är att se på liknande studier appliceras i en mer omfattande kartläggning
och analys. Detta kan således förbättra kunskapsbilden av en storskalig intervention och
därmed se på kausal effekt. Gärna detta i samband med att se över könsrelaterade effekter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har redogjort för statistik som visat på att
kvinnor skadar sig högre grad mer än män i samband med fall (Schyllander, 2014). Detta
är något som heller inte har utvärderats i denna studie, vilket möjligen kan föreslå att se
över i framtida forskning.
Vidare kan epidemiologiska undersökningar på individnivå som följs över tid även vara
att föredra. Detta eftersom registerdata kan ge möjligheten att se på individuella
skillnader, men även kunna bidra med kunskap kring hur de äldres kan uppfatta sin
gångsäkerhet i samband med brukandet av halkskydden.
Avslutningsvis har ingen kostnadsuppskattning presenterats i föreliggande studie, därför
väcks frågan kring hur kostnadseffektiv kommunens åtgärd möjligen kan vara i
förhållande till kostnaden av skador i samband med is och snö. I kommuner där
kommunen ansvarat för vinterväglaghållning har VTI uppskattat att fotgängarskador
kostat kommuner det dubbla av vinterväghållningen (Öberg & Arvidsson, 2012), men
resultaten presenterats i rapporten tyder på osäkerhet kring hur mycket fotgängarskador
har kostat Göteborg då vinterväglag råder. För att få ytterligare precision i uppskattningen
kan liknande studier utföras i kombination med data från patientregistret. Således fångas
även allvarligare skador i samband med halka på is/snö som krävt inläggning på sjukhus,
vilket inte presenterats i denna studie.
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We study the effects of a studded footwear subsidy program in Gothenburg, Sweden, where a free pair of anti-slip
devices was distributed to all residents aged over 65 years as a pedestrian falls prevention measure. Using a
difference-in-differences approach with internal age-based controls, we find evidence of a short-term effect on
emergency department visits due to slips on snow and ice during the first year of the intervention (−45% [95%
CI: −54, −9] in 2013), which equates to 21.8 injuries prevented (95% CI: 3.34, 39.4). A cost-benefit analysis
based on this result suggests that the short-term benefits outweigh the total costs of the intervention (benefit-cost
ratio: 6.9 [95% CI: 1.05–12.46]), indicating that this type of subsidy program may be an important tool for the
prevention of pedestrian falls among older adults during icy weather conditions. However, replication at other
sites is recommended before drawing any strong and general conclusions.

1. Introduction

2. Materials and methods

Falls are the leading cause of unintentional injuries among older
adults (Haagsma et al., 2016). Pedestrian falls are also one of the largest
transport-related causes of emergency department visits in the Nordic
countries, and a majority of these falls are caused by icy road conditions
(Elvik and Bjørnskau, 2019; Gyllencreutz et al., 2015; Öberg, 2011;
Schepers et al., 2017). To combat the seasonal rise in outdoor falls, the
Swedish municipality of Gothenburg introduced a subsidy program that
allowed each resident over the age of 65 years to collect a free pair of
anti-slip devices (“studded footwear”, or ice cleats). Several other
Swedish municipalities have adopted this type of program following the
implementation in Gothenburg, indicating that it is perceived as an
effective intervention.
The evidence regarding the efficacy of anti-slip devices is promising
(Berggård and Johansson, 2010; Gao et al., 2008; Gard and Berggård,
2006; Gard and Lundborg, 2001; McKiernan, 2005), but the effects of
this type of subsidy program have not yet been documented (Schepers
et al., 2017). In this paper, we address this gap using the program in
Gothenburg as a case study. We present quasi-experimental effect estimates and conduct an economic evaluation based on our estimates.
We also address methodological challenges in evaluating local interventions in which the outcome is affected strongly by local variations in
weather conditions.

2.1. Description of the intervention

⁎

The subsidy program was performed by the municipality of
Gothenburg, Sweden. Starting in 2013, the municipality began to distribute personalized coupons to all residents aged 65 years and above
before each winter. The coupons could be exchanged for a free pair of
anti-slip devices that can be attached to regular footwear (covering
either the entire sole of the shoe, or the heels). The devices could be
collected, in person or by proxy, at one of ˜50 local stores.
Approximately 82,000 coupons were distributed in the first year
(2013). An additional ˜6000 coupons were sent to residents who turned
65 years old in each subsequent year. Each resident was eligible for
only one pair of devices throughout the studied period (2013–2016). As
of 2016, ˜100,000 coupons had been distributed. Sixty-two percent of
the eligible residents cashed in their coupons. The amount of each type
of anti-slip device (whole foot or heel device) that was collected is
unknown.
2.2. Data
Our outcome measure was the incidence of emergency department
visits due to pedestrian falls caused by slipping on snow or ice per
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100,000 person-years. We collected aggregate emergency department
data from the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA)
register (held by the Swedish Transport Agency), stratified by year and
one-year age group (from 2001 to 2016). We also extracted population
data for the same period and groups from Statistics Sweden (the Total
Population Register (Ludvigsson et al., 2016)), to calculate person-years
as a denominator the for the incidence rates.
We also collected data on the costs of the program, including procurement, distribution and printing costs to perform a cost-benefit
analysis (E. Lagerstedt, personal communication, February 3, 2017).
The total costs for the program throughout the study period was 1.1
million USD (in 2018), which corresponds to an estimated cost of 13.5
USD per distributed coupon. Following the official recommendations
from the Swedish Transport Administration, we set the societal cost of
an average (non-fatal) emergency department-treated pedestrian fall
injury to 0.35 million USD (The Swedish Transport Administration,
2018). Their estimate is based on losses of quality-adjusted life years
(QALYs) from injuries sustained in an average pedestrian fall (based on
data from STRADA, the National Patient Register and patient follow-up
surveys), which has been converted to monetary values by linking the
QALY estimates to the current value of a statistical life (VSL) (Olofsson,
Gralén et al. 2016). The VSL was estimated using willingness-to-pay
surveys (Olofsson, Persson et al. 2016). Material costs (e.g., healthcare
resources and productivity losses) are also added to the estimate (The
Swedish Transport Administration, 2018).
The study approved by the Regional Ethics Committee in Uppsala,
Sweden (dnr 2018/480).

(Picard and Cook, 1984). The algorithm is detailed, alongside a theoretical justification for our approach, in Appendix B.
The result from the cross-validation procedure implies that using a
combination of six control ages minimizes the root mean squared prediction errors (RMSE) in the pre-intervention data. The resulting matched control group consisted of the ages 47, 50, 52, 54, 62 and 63 years.
The pre-intervention RMSE in the matched sample is 0.51 times that of
using all untreated ages (Appendix Figure B2).
2.3.2. Uncertainty and sensitivity analyses
We quantified the uncertainty in all estimated parameters using a
blocked bootstrap approach (Sills et al., 2015). To avoid changing the
estimand by subsetting the treated ages within each bootstrap iteration
(as discussed in Appendix B), we treated the intervention ages as a
single unit and resampled only the control ages. We then estimated 95%
confidence intervals using the percentile method after repeating the
entire matching and estimation procedure on 2000 bootstrap resamples.
We also performed placebo studies on untreated ages to estimate the
probability of finding an equal or greater effect in age groups where
none should be, an inferential method that is often used for synthetic
control estimators (Abadie et al., 2010). We repeated this procedure on
2000 random subsamples of the data. In each placebo study, we varied
the subsample size s from at least 3 to 53 (the full donor pool), and
randomly assigned between 1 and s-2 units to placebo treatment (by
coding them as if they were treated), leaving at least two potential
controls. We also calculated the ratio between the RMSE in the postintervention period to the RMSE in the pre-intervention period within
each placebo study, which gives an estimate of the effect size relative to
how well the estimated counterfactual fits the treated (placebo) unit in
the pre-period. Hence, greater weight is assigned to large effects from
studies with good pre-intervention fit, and lesser weight to equally large
effects from studies with poor fit. We used the same procedure to calculate ratios for each post-intervention time point for the time-varying
effect estimates. Based on the empirical distribution of post/pre-RMSE
ratios, we then estimated placebo-based “p-values” by calculating the
proportion of placebo studies with ratios greater than or equal to the
ratio in the actual treatment group (65+ years) (Abadie et al., 2010).
The “p-values” can be interpreted as the probability of finding an effect
estimate elsewhere in the data that is equal to, or greater than, the
effect found in the main analysis, given an equal pre-intervention fit.
To check that no single control age contributed extremely to the
results, we also performed an extensive leave-k-out sensitivity analysis
in which we re-ran the analysis k times, iteratively leaving out the best
control ages until the pre-intervention RMSE was 1.5 times worse than
in the original model (Abadie et al., 2015; Bonander, 2018a). We repeated this procedure on smaller pre-intervention time spans to also
check for robustness against the selection of the pre-intervention
period. We note that the stopping rule is arbitrarily chosen. It does,
however, have some appeal as it is ˜0.75 times the prediction error from
the unmatched analysis, i.e., a fit that is half as good as the optimal
control unit relative to using all available control ages.

2.3. Analytical framework
We used a difference-in-differences (DD) approach to estimate the
effects of the intervention. The method controls for unobserved, timeinvariant confounding and time trends under the assumption that the
intervention and control group would have followed the same trend in
absence of the intervention (Angrist and Pischke, 2008). The effect
estimator can be expressed as:

ˆ = (y¯
12

y¯11)

(y¯22

y¯21)

(1)

where the first term ( y¯12 y¯11) gives the difference in incidence rate y
between the pre- and post-intervention periods in the treatment group,
and the second term (y¯22 y¯21) gives the same difference in the control
group. The causal estimate ˆ is given by the difference between these
two terms (Angrist and Pischke, 2008), and is analogous to the average
treatment effect on the treated (ATT). We also estimated relative and
cumulative effects (number of injuries prevented). We investigated the
average effects for the entire post-period as well as time-varying effects
for each post-intervention year to study the longevity of the program
effect (see Appendix A for details; R codes and replication files the
analyses can also be found on Mendeley (Bonander and Holmberg,
2019).
2.3.1. Control selection
We used internal age-based controls to account for local weather
effects and other unobserved determinants of pedestrian safety. Datadriven matching or weighting algorithms that match on pre-intervention trends are often recommended for control selection in DD analyses
(Abadie et al., 2010; Bonander, 2018a; O’Neill et al., 2016). We
therefore used a data-driven approach to select the most appropriate
control ages.
Specifically, we selected the optimal control ages by matching on
pre-intervention trends on the outcome using a k-nearest neighbours
algorithm (Bonander, 2018b). The donor pool consisted of all one-year
age groups below 65 years available in the data (range: 12–64 years).
To avoid overfitting, we used a leave-one-out cross-validation procedure to determine how many ages to include in the control group

2.3.3. Cost-benefit analysis
We calculated the benefit-cost ratio (BCR) as our primary measure
for the economic evaluation, and used the bootstrapped uncertainty
estimates from the effects (Section 2.3.2) to perform probabilistic sensitivity analyses and quantify confidence intervals for the economic
measures (Briggs et al., 2012). Specifically, we calculated the BCR, for
the primary analysis and selected sensitivity analyses, as follows:

BCR =

ˆ t *b
,
c

(2)

where ˆ t is the estimated number of injuries prevented in period t; b is
the cost per pedestrian fall injury and c is the total cost for the program
(thus, a BCR > 1 implies that the intervention is cost-beneficial). We
2
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also quantified a break-even effect to evaluate how many injuries need
to be prevented in order for the intervention to be cost-beneficial given
the assumed cost per injury. This quantity is given by c /b , as can be
derived by setting BCR to 1 solving for ˆ t in Eq. (2). In addition to
calculating the break-even effect for the intervention in Gothenburg
(where ˜82,000 coupons were distributed), we also quantified a breakeven effect in injuries prevented per 10,000 coupons to provide a more
generalizable measure.

Table 1
Average and time-varying estimates for the effect of the studded footwear
subsidy program in Gothenburg, Sweden on emergency department visits due
to pedestrian falls on snow or ice.

3. Results
A total of 2679 emergency department visits due to pedestrian falls
caused by slipping on snow or ice were reported to the STRADA register
by hospitals in Gothenburg during the study period (2001–2016).
Twenty-eight percent (28.5%, n = 763) of the injured individuals were
above the treatment age threshold (65+ years), and the mean age was
54.4 years (range: 12–97). Overall, the recorded observation time was
7,050,825 person-years, indicating an injury rate of 38 per 100.000
person-years in the general population of Gothenburg. The rate in the
treated age group was roughly twice as large as the rate in the full
untreated age range (62.53 vs. 32.86 per 100.000 person-years).

Estimator

Effect estimate

95% CI

Placebo p-value

Average post-effect (RD)
Cumulative effect
Relative effect (RR)

−6.54
21.7
0.90

−22.2, 4.77
−15.6, 74.4
0.73, 1.08

0.12
–
–

Year-by-year (RD)
2013
2014
2015
2016

−34.4
9.00
11.8
−13.3

−48.8,
−13.6,
−5.44,
−49.8,

0.024
0.37
0.24
0.39

−4.18
19.7
22.94
8.89

Notes: Theoutcome is emergency department visits after pedestrian falls due to
slipping on snow or ice. Rate differences (RD) are expressed rates per 100.000
person−years. Averge post-period effects are also expressed as the cumulative
number of injuries prevented ("cumulative effect") and in relative terms (rate
ratio, RR). Confidence intervals (CIs) were obtained using a blocked bootstrap
approach, re-estimating the entire procedure on 2000 bootstrap resamples of all
potential control ages (the donor pool)· Placebo p-values were obtained by
analysing randomly assigned, fake interventions in 2000 random subsamples of
the donor pool.

3.1. Intervention effects

CI: 2086, 24,702) coupons need to be distributed to prevent one injury.

The time-varying results from the DD analysis are presented in
Fig. 1. The observed injury rates and the estimated counterfactual based
on the matched controls are the presented in panel (a). The effect estimates, including pre-intervention periods for reference, are presented
in panel (b). Panel (a) also includes a counterfactual based on the full
untreated age range for comparison. Visual inspection of the data in the
pre-intervention period confirms that the full untreated age range does
not follow the treatment group during warmer and colder years (2010
was an especially cold year). The matched controls, on the other hand,
follow the treatment group closely throughout the pre-intervention
period, indicating that they are a more appropriate control group.
Focusing on the post-period, visual inspection of Fig. 1 does not
provide any convincing evidence of a long-term effect of the intervention, and the average effect estimates are indeed negative but insignificant at the 5% level (Table 1). However, there is a large reduction in
injury rates in the intervention group during the first post-intervention
year (2013), which might imply a short-term effect (Fig. 1 & Table 1).
The estimates indicate that 21.8 (95% CI: 3.34, 39.4) injuries were
prevented as a result (−45% [95% CI: −54, −9] in relative terms).
This suggests that the effect per 10,000 distributed coupons is −2.65
pedestrian fall injuries (95% CI: −4.79, −0.40), and that 3769 (95%

3.2. Economic analysis
The estimate for the first post-intervention year alone implies that
the benefits outweigh the (total program) costs by a ratio of 6.9 (95%
CI: 1.05–12.46), and that the intervention is cost-beneficial in 97.6% of
the 2000 bootstrap iterations used to quantify uncertainty in the effect
estimates. The break-even analysis indicates that 3.16 injuries would
have to be prevented for the benefits to match the costs of the intervention in Gothenburg, assuming the cost of injury is correctly estimated. Expressed in more general terms, break-even effect is -0.38
pedestrian falls per 10,000 coupons (assuming the cost per coupon is
the same as in Gothenburg). An editable Excel file, which can be used to
change inputs for contexts where program costs or the cost of injury
differs, can be found at Mendeley (Bonander and Holmberg, 2019).
3.3. Sensitivity analyses
The results from the sensitivity analyses consistently indicate an
effect in 2013, even though the pre-intervention fit becomes progressively worse as more pre-intervention years are dropped (Appendix Fig.

Fig. 1. Observed outcomes, counterfactuals (panel a) and estimated effects of the anti-slip device subsidy program (panel b) on emergency department (ED) visits due
to pedestrian falls on snow/ice in Gothenburg, Sweden. The vertical reference line shows the start of the intervention.
3
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C1). The median estimate for 2013 from all sensitivity analyses is 21.96
injuries prevented (min: 12.03, max: 46.09), which is close to the main
result. The BCR based on the smallest effect estimate is 3.8.
As the intervention was implemented before the winter season at
the end of 2013, a potential issue with the current data, which is
stratified by year, is that the drop may have occurred in the beginning
of the year. We therefore re-ran the results using winters (e.g., Oct 2013
to March 2014) as time periods. Unfortunately, the matching algorithm
performed poorly on this data (the pre-intervention RMSE was two
times worse than in the original analysis). The estimate still indicated a
drop in injuries, but was no longer statistically significant (11.7 injuries
prevented [95% CI: −17.6, 27.7] in the winter of 2013/2014). Using
this data, the intervention was only cost-beneficial in 70% of the
bootstrap iterations. However, manually applying the same matched
control as in the main analysis yielded a similar point estimate to the
main results (20.7 injuries prevented).

2015), and the current estimate does not account for the fact that the
analysed injuries reflect an older-than-average population. Nonetheless,
it is the official estimate currently recommended for decision-making
by the Swedish Transport Administration (2018), which makes the estimate relevant for the context. Another limitation is that the data and
estimates are generally imprecise. We therefore refrained from conducting any moderation or subgroup analyses to check for heterogeneity in the effects of the program. For instance, with more data we
would have liked to investigate gender differences, as previous research
has shown that older women are more likely to be injured in pedestrian
falls in Sweden (Öberg, 2011), and there is qualitative evidence that
suggests that women have more positive attitudes towards using antislip devices than men (Pohl et al., 2015). Hence, there is reason to
suspect that men and women may react differently to interventions of
this kind.
External validity is also a potential concern. Even if our estimates
are internally valid, the effects of anti-slip device programs are likely to
be heterogeneous depending on climate and population characteristics.
Program effects and costs may also vary depending on delivery and
dose. Hence, replication is needed to assess the generalizability of our
results. Based on data from newspapers and municipal websites, we
estimate that roughly 70 municipalities in Sweden have implemented
studded footwear subsidy programs after Gothenburg, which may allow
for a more comprehensive evaluation in the near future. This could also
allow for a more detailed investigation into factors that impact the size
of the program effects, and whether certain subgroups (e.g., by gender
and age) benefit more than others. It would also be interesting to study
the causes of the drop in effectiveness after the first year in greater
detail, especially if this pattern emerges in other intervention communities. Conducting a process evaluation, including target population
surveys of attitudes and experiences with these programs, could probably generate valuable input for such analyses. Estimating program
effects on walking would also be of considerable interest (Berggård and
Johansson, 2010; McKiernan, 2005), as this may be an additional
health benefit to this type of intervention (Andersen et al., 2000).

4. Discussion
Our results imply that the subsidy program was successful in reducing the incidence of pedestrian fall injuries, which is in line with
previous research on the effects of anti-slip devices (Berggård and
Johansson, 2010; Gard and Berggård, 2006; McKiernan, 2005). The
effects, however, appear short-lived, which is consistent with data on
the longevity of the effect of information campaigns (Finseraas et al.,
2017; Gerber et al., 2011), but may also indicate that the distributed
devices had a short life span (e.g., due to poor quality or incorrect use).
Negative experiences (e.g., if they are hard to take on/off and difficult
to carry) can also potentially influence the uptake and continued use of
anti-slip devices (Gard and Lundborg, 2001; Gard and Berggård, 2006).
Thus, potential strategies to increase the longevity of similar interventions could be to remind and/or re-supply the population after one year
and improve the quality of the distributed anti-slip devices to match the
needs of the target population. Unfortunately, our data does not give
sufficient insight into which of these, if any, is the most viable option,
which makes this an important avenue for future research.
Still, the results imply that the short-term effects were sufficient to
motivate the program economically, assuming our estimates are causal.
Given that our study is quasi-experimental, and that the sensitivity
analyses cast some doubt on the main results, it may be ill-advised to
infer causality without further evidence. As a sanity check, we compared our results to McKiernan (2005), who conducted a randomized
experiment on 109 older adults in Wisconsin, USA (age range: 65–96
years). The estimated rate ratio for injurious falls was 0.1 (95% CI:
0.02–0.53). According to our data, 64% of the eligible residents collected a pair of anti-slip devices in 2013. This implied relative effect
based on the estimate from McKiernan (2005) is then
(0.1–1)*0.64=−58% (95% CI: −63%, −30%), which is larger than
our estimate for 2013 (−45%). Hence, our estimate is within a reasonable range. Even so, we cannot rule out biases such as concurrent
interventions that disproportionately affect older pedestrians or spillover effects on younger age groups, which motivates replication at
other sites.
Other limitations to our study include that the cost of injury is based
on QALY-to-VSL conversion and material costs for an average pedestrian fall injury observed in the STRADA database. QALY-to-VSL estimates can be highly variable between studies (Ryén and Svensson,

5. Conclusions
Implementing anti-slip device subsidy programs may be an efficient
way to prevent pedestrian falls among older adults during the winter.
Further research is needed to assess the generalizability, and to re-affirm the validity, of our results.
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Appendix A. Estimators
Our goal was to estimate the effect of the program on pedestrian fall injuries. Our main outcome measure was an incidence rate. The standard
method for dealing with rates over time is to sum the numerator (n fall injuries) and the denominator (population) over the study period, the latter
then becoming a measure of person-time instead of population. In a difference-in-differences (DD) context, we sum these within each group and pre-
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post period. For notational simplicity, let Fit = fit denote the sum (frequency) of injury events in group i and period t, where i = 1 is the treated age
group and i = 0 is the control, and t = T0 is the pre-intervention period and t = T1 is the post-period. We define exposure in terms of person-time,
Eit = eit , analogously. The estimator for the average treatment effect on the treated (ATT) becomes

F1, T 1
E1, T1

ˆ1 =

F1, T 0
E1, T 0

F0, T 1
E0, T 1

F0, T 0
.
E0, T 0

(A1)

We also consider time-varying effects. In a slight abuse of notation, we will now define yit = fit /eit as the rate in group i at a single time point and
y¯it = Fit / Eit as the period-wise (pre or post) rate, returning to a more classic DD notation by treating the count data structure as implicit. The time
varying effect at time t is then given by

ˆ1t = y
1, t

[(y¯1, T 0

(A2)

y¯0, T 0 ) + y0, t ],

where y1, t is the rate in the treated unit at time t; (y¯1, T 0 y¯0, T 0 ) is the difference in rate between the treatment and control group over the entire preintervention period, and y0, t is the rate in the control group at time t. The term [(y¯1, T 0 y¯0, T 0 ) + y0, t ] standardizes the control group to the preintervention level of the treated unit, and serves as the estimated, time-varying counterfactual.
ˆ
We also obtain estimates of the cumulative number of injuries prevented by calculating and summing the term ˆ1t e1t over the post-period. Let CE
denote this cumulative effect. From here, we also calculate a relative effect measure using

ˆ =
RR

F1, T 1
F1, T1

ˆ
CE

,

(A3)

where F1, T 1 is the observed sum of injury events in the post-period in the treatment group, and F1, T 1
events without the intervention.

ˆ is estimated counterfactual number of
CE

Appendix B. Control selection
Our analysis relied on what we called an “unconstrained” selection of age controls. This appendix expands on this idea and discusses the
theoretical implications of defining controls in this manner. To our knowledge, the most common strategies for control selection in age-based
difference-in-differences analyses are to either use the entire untreated age group, or some restricted age span closer to the treated age group.
However, other options could be explored with a data-driven approach, as exemplified in Fig. B1.
The first row shows the basic choice, which is to use all available ages in the analysis (“the full range option”). The other options involve using
some subset of ages. We divide these options into two archetypes that either are (examples 2–5), or are not (examples 6–9), subjected to adjacency
constraints. Within each of the two archetypes, we have four different options: to subset the untreated group only, to subset the treated group only,
or to subset both at the same time (equally or unequally).
Control selection algorithm (details)
We selected the optimal control ages by matching on pre-intervention trends using a k-nearest neighbours algorithm (Bonander, 2018b). Specifically, the algorithm subtracts the pre-intervention average of the outcome in each one-year age group i to isolate the temporal variation in the
data. To measure similarity in trends, it then determines the Euclidean distance from each control age (in this case, each one-year age group) to the

Fig. B1. Examples of different options for constructing age groups in difference-in-differences analyses (shaded cell indicates that the age a is included).
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Fig. B2. Root mean squared cross-validation errors (RMSE) for each possible choice of k (the number of controls to include) in the nearest-neighbours matching
procedure, based on leave-one-out cross-validation in the pre-intervention period. The maximum (k = 53) reflects the RMSE for all untreated ages (12–64 years). The
vertical line indicates the number of nearest neighbours (matched controls) that minimizes the error (k = 6). The final match implies that a control unit consisting of
the ages 47, 50, 52, 54, 62 and 63 years is the best match for the intervention ages (65+ years).

trends in treated age range. It then ranks the potential controls from k = 1 to k = K, where 1 is the untreated age with the most similar pre-trend and
K is the least similar. We used a leave-one-out cross-validation procedure to determine how many ages to include in the control group (Picard and
Cook, 1984). Specifically, we iteratively dropped each pre-intervention time point from the analysis to serve as an out-of-sample test point, rerunning the matching procedure on the remaining time points. We did this for each pre-intervention time point and evaluated all possible choices of
k in each iteration. We then selected the number of controls k that minimized the out-of-sample root mean squared prediction errors (RMSE) based
on the average of the test points, and used this number to obtain a final match using the full dataset. The RMSE for all possible choices of k are
presented in Fig. B2, which shows that k = 6 minimizes the out-of-sample prediction error.
Effects of the control selection procedure on the causal estimand
As detailed in the previous section, we employed a data-driven approach to selecting age controls that allows for any unconstrained (irrational)
combination of control ages. We here provide proof that this makes no difference for the causal estimand (we are still able to estimate the average
treatment effect on the treated, ATT, as if we had used any other, constrained age group as controls). We can write the following general estimand for
all options in Fig. B1:

E [ |D = 1, A1 , t ] = E [Yi1

(B1)

Yi0 |D = 1, A1 , t ]

where E [ t |D = 1, A1 , t ] the conditional ATT at time t; Yi1 Yi0 is the difference in potential outcomes for each individual i in the population, where
Yi1 is observed outcome and Yi0 is the counterfactual; D is an indicator for the ages eligible for treatment, and A1 defines the age strata among the
treated ages that is included in the analysis ( A0 , used below, is defined analogously for controls). If all treated ages are included, we can remove this
term. Hence, for any option that includes the full treated age range (examples 1, 2 and 6 in Fig. B1), we can obtain unbiased estimates of
E [ |D = 1, t ], the unconditional ATT defined for some time period t, assuming the identifying assumptions of the DD analysis hold. If we subset the
treated group, however, we change the estimand to the conditional ATT for the selected subset (unless the treatment effect is homogenous for all
treated ages). This estimand may be of limited policy interest, especially if the adjacency constraints are dropped for the treated (as in examples 7, 8
and 9 in Fig. B1). We therefore focused on subsetting the untreated age group in our study. However, subsetting the treated could be viable option if
substantial pre-intervention prediction errors remain even after matching, and one is willing to concede to a more internally valid local estimate at
the (likely) loss of generalizability to the entire treatment population. We note that it may be important to keep this in mind when quantifying the
uncertainty using bootstrapping as well, and to avoid bootstrapping the treatment ages if the effects are not homogenous within this group (as this
will change the estimand within each run of the bootstrap).
An important aspect here is that the estimand does not depend on the selection of untreated ages. The bias of the DD estimator does, however,
assuming that some controls are more valid than others. We can write the estimator for a two period case, where t = 1 and t = 0 define the pre and
post periods, as follows:

E [ ˆ |D = 1, A1 , t =1] = {E [Yi |D = 1, A1 , t =1]

E [Yi |D = 1, A1 , t =0]}

{E [Yi |D = 0, A0 , t =1]

E [Yi |D = 0, A0 , t =0]},

(B2)

t = 1] E [Yi |D = 0,
t = 0] is used as a substitute for the true
where Yi is the realized (observed) outcome in age group i, and E [Yi |D = 0,
counterfactual time difference among the treated E [Yi0 |D = 1, A1 , t = 1] E [Yi0 |D = 1, A1 , t = 0] in absence of the intervention, which is unobservable. We can then decompose the bias of the estimator into the difference between substitute and the true counterfactual:
A0 ,

bias ˆ = E [ ˆ |D = 1, A1 , t =1]

E [Yi1

{E [Yi0 |D = 1, A1 , t =1]

Yi0 |D = 1, A1 , t =1] = {E [Yi0 |D = 0, A0 , t =1]

A0 ,

E [Yi0 |D = 0, A0 , t =0]}
(B3)

E [Yi0 |D = 1, A1 , t =0]} ,

i.e., the difference in the time difference in Yi0 among the controls in age strata A0 and the counterfactual time difference in Yi0 among the treated.
Hence, assuming E [Yi0 |D = 0, A0 , t =1] E [Yi0 |D = 0, A0 , t =0] = E [Yi0 |D = 1, A1 , t =1] E [Yi0 |D = 1, A1 , t =0], i.e., common trends in absence
of the intervention between the groups defined by A0 and A1, we have that bias ˆ = 0 (given that there are no spillover effects on A0 ). If there is a
combination of treated and untreated ages in the population where this assumption holds, causal identification can be achieved by either conditioning on A0 , A1 or both, as long as they are correctly selected. This motivates the data-driven control selection approach used in our paper.
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Appendix C. Sensitivity analyses
See Fig. C1

Fig. C1. Box plots showing the distribution of effect estimates from the leave-k-out sensitivity analysis conducted on smaller and smaller pre-intervention time spans
(subplots a-h). Within each subplot in the range a-h, we iteratively leave out the best fitting of the matched controls (specifically, with the lowest cross-validated
RMSE) until an average RMSE of 75% of the size of an unmatched analysis is reached, in order to probe the sensitivity of the results to the inclusion of influential
control units. In each subplot in the range a-h, the time-specific boxes show the median (vertical line), interquartile range (box) and outliers (dots) of the time-specific
effect estimates from the sensitivity analysis iterations (including the pre-period for reference. Finally, subplot (i) shows a histogram of the estimated effect in 2013
from all sensitivity analyses. All estimates are presented in incidence rates per 100,000 person-years.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 235

Motion. Översyn av stadgar gällande
förtroendevalda på Gotland

RS 2020/309

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Lars Engelbrektsson (SD) har i motion sammanfattningsvis yrkat att en förtroendevald som utan skäl uteblir från regionens möten eller byter parti ska entledigas.
Regionstyrelseförvaltningen får inledningsvis erinra om att enligt 31 § fullmäktiges
arbetsordning får en motion inte ta upp ämnen av olika slag. Som motionen har
utformats, kan den uppfattas ha både ämnet översyn av regelverk om entledigande av
förtroendevalda och ämnet entledigande från konkreta uppdrag. I det följande tolkas
det som att motionen endast avser att se över regelverk om återkallande av uppdrag
(entledigande).
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige utses av länsstyrelsen enligt vallagens
bestämmelser. I 4 kap. kommunallagen anges under vilka omständigheter fullmäktige
kan återkalla uppdragen som förtroendevald. Förutom fallen av en förtroendevalds
egen begäran, upphörande av valbarhet och omval, finns möjlighet att återkalla
uppdrag vid vägrad ansvarsfrihet och lagföring för vissa brott samt i nämnd även om
den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige och
vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktiges återkallelsebeslut kan
överklagas.
Kommunallagens regler om entledigande av en förtroendevald är uttömmande.
Något utrymme för regionfullmäktige att besluta om egna regler för entledigande
finns därmed inte. Motionen kan därför inte lagligen bifallas.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-10
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)

55 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/309
10 augusti 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Översyn av stadgar gällande förtroendevalda på
Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendet

Regionfullmäktigeledamoten Lars Engelbrektsson har i motion sammanfattningsvis
yrkat att en förtroendevald som utan skäl uteblir från regionens möten eller byter
parti ska entledigas.
Regionstyrelseförvaltningen får inledningsvis erinra om att enligt 31 § fullmäktiges
arbetsordning får en motion inte ta upp ämnen av olika slag. Som motionen har
utformats, kan den uppfattas ha både ämnet översyn av regelverk om entledigande av
förtroendevalda och ämnet entledigande från konkreta uppdrag. I det följande tolkas
det som att motionen endast avser att se över regelverk om återkallande av uppdrag
(entledigande).
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige utses av länsstyrelsen enligt vallagens
bestämmelser.1 I 4 kap. kommunallagen anges under vilka omständigheter
fullmäktige kan återkalla uppdragen som förtroendevald.2 Förutom fallen av en
förtroendevalds egen begäran, upphörande av valbarhet och omval, finns möjlighet
att återkalla uppdrag vid vägrad ansvarsfrihet och lagföring för vissa brott samt i
nämnd även om den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i
fullmäktige och vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktiges
återkallelsebeslut kan överklagas.
Kommunallagens regler om entledigande av en förtroendevald är uttömmande.
Något utrymme för regionfullmäktige att besluta om egna regler för entledigande
finns därmed inte. Motionen kan därför inte lagligen bifallas.

1
2

https://lagen.nu/2005:837#K14R17
https://lagen.nu/2017:725#K4R4
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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 2020/309

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 254

Motion. Integrera Agenda 2030 i Region
Gotlands budgetarbete

RS 2019/804
AU § 232

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) samt Torun Ström (FI) har i sin
motion yrkat att Agenda 2030 ska integreras i Region Gotlands budgetarbete. De har
också yrkat att Region Gotland initierar ett samarbete med Uppsala universitet och andra
lokala aktörer för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 på Gotland som helhet.
Man framhåller i motionen att mycket arbete pågår, men att det krävs ett mer sammanhållet grepp och en högre ambitionsnivå i hela Region Gotland för att få de effekter som
krävs.
Regionstyrelseförvaltningen anser att kopplingen mellan styrkortet och dess mål samt
Agenda 2030 kan stärkas i samband med budgetarbetet. Detta bör ske i förarbetet till
beredningen och synas i beredningsunderlaget. Förvaltningen anser också att Agenda
2030 finns med som underlag i framtagande av de viktiga styrdokument som den
regionala utvecklingsstrategin och styrkortet utgör. Därmed anser regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund (MP)
bifall till motionen.
Stefan Nypelius (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande och
finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för
Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper
Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C),
Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V),
Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy
Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

26 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 254
RS 2019/804
AU § 232

Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-06-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-09
Skickas till
Motionärerna

27 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/804
9 juli 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Integrera Agenda 2030 i Region Gotlands
budgetarbete.
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) samt Torun Ström (FI) har i
sin motion yrkat att Agenda 2030 ska integreras i Region Gotlands budgetarbete. De
har också yrkat att Region Gotland initierar ett samarbete med Uppsala universitet
och andra lokala aktörer för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 på Gotland
som helhet.
Man framhåller i motionen att mycket arbete pågår, men att det krävs ett mer
sammanhållet grepp och en högre ambitionsnivå i hela Region Gotland för att få de
effekter som krävs.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands styrkort är uppdelat i två perspektiv, samhälle och verksamhet.
Inom samhällsperspektivet finns tre målområden, social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. I samband med att nya mål i styrkortet togs fram genomfördes ett
arbetsmöte per målområde. Vid alla dessa arbetsmöten framhölls Agenda 2030 som
en viktig grund för målen och för regionens arbete för att nå målen. Även om det
inte uttryckligen nämns i målområdena så är både målområden och mål väl
förankrade i Agenda 2030.
I budgetarbetet för regionen är styrkortet med dess mål ett viktigt underlag för
resursfördelning. Att särskilt koppla Agenda 2030 till det arbetet utan att gå via
styrkortet skulle försvaga styrningen, däremot bör kopplingen mellan styrkort och
Agenda 2030 vara tydlig i diskussionerna om resursfördelning.
Agenda 2030 ligger också till grund för framtagandet av den nya regionala
utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 – som är under framtagande och planeras
behandlas av regionfullmäktige i december 2020. Genom att integrera Agenda 2030 i
den regionala utvecklingsstrategin förstärks också genomgående styrkedjan, och
förutsättningarna för Agenda 2030s genomslag, från regional utvecklingsstrategi till
styrkort och vidare till budgetprocessen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/804

Inom ramen för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin så har Region
Gotland etablerat ett samarbete med Uppsala universitets verksamhet SWEDESD, i
syfte att stärka genomslag och lärande rörande hållbar utveckling i den regionala
utvecklingen på Gotland.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att kopplingen mellan styrkortet och dess mål samt
Agenda 2030 kan stärkas i samband med budgetarbetet. Detta bör ske i förarbetet till
beredningen och synas i beredningsunderlaget.
Förvaltningen anser också att Agenda 2030 finns med som underlag i framtagande av
de viktiga styrdokument som den regionala utvecklingsstrategin och styrkortet utgör.
Därmed anser regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag

Motion 2019-06-17, Integrera Agenda 2030 i Region Gotlands budgetarbete

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärerna

2 (2)

Motion

Integrera Agenda 2030
i Region Gotlands budgetarbete
17 juni 2019
2015 antog medlemsländerna i FN de 17 hållbarhetsmålen; Agenda 2030. Den mest ambitiösa
satsningen för hållbar utveckling som världens länder någonsin förbundit sig till. Tiden för
genomförande är dock knapp. Inom ett decennium ska målen uppnås. Målen handlar om hållbarhet i
en bred bemärkelse och omfattar områden som jämställdhet, hållbara samhällen, klimat och miljö,
inkluderande samhällen, hållbar konsumtion och produktion, god hälsa, hav och marina resurser,
hållbara ekosystem och biologisk mångfald bland annat. Åtagandet är globalt och nationellt men för
ett framgångsrikt genomförande måste arbetet ske på alla nivåer. På Gotland har vi inom flera
verksamheter påbörjat arbetet med Agenda 2030 bland annat i samarbete med Swedesd som
arbetar med lärande för hållbar utveckling inom ramen för Uppsala universitet. Fenomenalen,
Gotlands folkhögskola och Polhemsskolan är några exempel på det. Dock krävs ett mer sammanhållet
grepp och en högre ambitionsnivå i hela Region Gotland för att få de effekter som krävs. Ett förstärkt
arbete mot Agenda 2030 skulle också gynna Region Gotlands egna mål på miljö- och klimatområdet
men även inom flera andra områden som handlar om en positiv och hållbar samhällsutveckling för
Gotland. I Dagens samhälle 9 maj 2019 rankas kommunernas arbete med Agenda 2030. Bland
småstads- och landsbygdskommuner rankas Kalmar som nummer ett och bland städerna rankas
Uppsala som nummer ett. En av nycklarna i Uppsalas arbete är att Agenda 2030 integrerats i den
årliga budgeten och verksamhetsstyrningen. Hållbarhet kan inte hanteras som en separat fråga utan
måste vara ett ansvar för hela verksamheten. En annan framgångsfaktor som Uppsala hänvisar till är
dess nära samarbete med Uppsala universitet och med lokala företag och organisationer när det
gäller Agenda 2030. Där de tillsammans sätter upp mål och även rapporterar till varandra hur de
lyckas nå uppsatta mål. Säkert finns det erfarenheter från det arbetet som universitetet kan bidra
med även här.
Därför yrkar vi:
Att Agenda 2030 ska integreras i Region Gotlands budgetarbete
Att Region Gotland initierar ett samarbete med Uppsala universitetet och andra lokala aktörer för ett
effektivt genomförande av Agenda 2030 på Gotland som helhet

___________________ ___________________ ___________________ ____________________
Meit Fohlin, S

Saga Carlgren, V

Isabel Enström, MP

Torun Ström, F!

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 192 Motion. Plantera fler träd i Visby
RS 2019/1327

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-11-18
Tekniska nämnden 2020-02-19, § 39
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljöpartiet på Gotland

42 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Region Gotland
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/1327

Beslutsunderlag



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

2 (2)

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)
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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
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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
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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
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vilken utsträckning utmaningen skulle antas men i proportion med Helsingborgs
stad, som anges som referens i motionen, så skulle kostnaderna bli cirka 54 miljoner.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13 SLU
Alnarp
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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.    
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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.  
1  
  

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.)  

  

  120  000  kr
y  =  74,748x  +  22549  
R²  =  0,8798  

y  =  85,199x  +  21212  
R²  =  0,8917  

  100  000  kr

Gata
  80  000  kr

Skelett
Park

  60  000  kr
y  =  71,645x  +  12915  
R²  =  0,8789  

  40  000  kr

Linjär  (Gata)
Linjär
(Skelett)
Linjär  (Park)

  20  000  kr
  -‐      kr
  -‐

  200

  400

  600

  800

  1  000

  1  200

Trädets  tvärsnittsarea  1  meter  ovan  mark  (cm2)  

  

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  
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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  

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  

Illustration  

  

  

  

2  
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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  

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  

  

Illustrationer  
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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.  
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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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Bilaga  1.  Formulär  för  värdering  av  träd  
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Bilaga	
  2	
  Redovisning	
  KP-‐kalkyl	
  
  
Rapport  från  programmet  KP-kalkyl  visande  uträkningen  för  olika  arbetsmoment,  inklusive  påslag.  
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Bilaga	
  3	
  Sammanställning	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  
Kostnad  för  plantering  och  etableringsskötsel  för  olika  trädstorlekar  och  ståndorter  (kr)  
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  

  12-14    
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

20-25  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

25-30  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

35-40  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

40-45  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

45-50  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

50-60  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

60-70  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

70-80  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  6  000    
  2  000    
  3  000      
  5  000    
  2  000    

80-90  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

90-100  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

100-120  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

  1  000      
  1  000    

  1  000      
  1  000    

  1  000      
  1  000    

  1  000      
  1  000    

  2  000      
  1  000    

  2  000      
  1  000    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  11  500    
  11  500    
  7  500    

  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  14  500    
  14  500    
  11  000    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  40  500    
  40  500    
  33  500    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  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    
20-25  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  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    
  -    

  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    
  -    

  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    
  -    

  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    
  -    

  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    
  -    

  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    
  -    

  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    
  -    

  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    

  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    

  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    
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 257

Motion. Klimatnödläge

RS 2019/1111
AU § 235

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls, på så sätt att:
- Region Gotland erkänner klimatnödläge.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut
inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
- Regional folkbildning med fokus på klimatfrågan föreslås bli en uppgift för
Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kan förverkligas.
- Motionen i övrigt anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

I motionen anges att en verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett gemensamt
engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen, Gotlands alla
organisationer och företag och hos hela Region Gotland som organisation. Med det som
grund är bedömningen att ytterligare steg måste tas för att ge rätt förutsättningar.
Motionens yrkanden är:
-

Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
En omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
Möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla beslut i Region
Gotland.
Förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla Region Gotlands
nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad Region Gotland
gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur Gotland som samhälle
tillsammans kan ta nödvändiga steg i klimatomställningen.

Förvaltningen föreslår bifall till motionens första yrkande och att det andra yrkandet
bifalls inom ramen för Energicentrum, förutsatt att det kan förverkligas. För att beakta
möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen begära uppdraget att ta fram förslag
till klimatbedömning av beslut inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region
Gotland. I övrigt bedöms att motionens förslag bör tas omhand inom ramen för
regionens styrmodell, genom nämnder och ägardirektiv, inom ordinarie budgetprocess
och verksamhetsplanering.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 257
RS 2019/1111
AU § 235

Klimatarbetet behöver intensifieras för att begränsa den globala uppvärmningen och de
risker som följer med den. Klimatnödläget i världen består i tiden håller på att rinna ut,
för att hindra den globala uppvärmningen att nå nivåer som får mycket svåra följder för
stora delar av världens samhällen och därmed för den sociala och ekonomiska stabiliteten
i världen inklusive Sverige och Gotland. Motionens åtgärdsförslag överensstämmer till
Klimatarbetet behöver intensifieras för att begränsa den globala uppvärmningen och de
risker som följer med den. Klimatnödläget i världen består i tiden håller på att rinna ut,
för att hindra den globala uppvärmningen att nå nivåer som får mycket svåra följder för
stora delar av världens samhällen och därmed för den sociala och ekonomiska stabiliteten
i världen inklusive Sverige och Gotland. Motionens åtgärdsförslag överensstämmer till
stora delar med andra motioner inom samma tema. Klimatarbetet kommer att behöva
mer resurser än i dag, inte främst genom särskilda funktioner som enbart arbetat med
klimatfrågor, utan genom kompetenshöjning och tydligare uppdrag att integrera klimatarbete i bredden av regionens verksamheter och funktioner. Detta är också kompetensoch resurskrävande. Samtidigt är det en betydande del av styrningen till ett hållbart och
robust samhälle.
Allokering av resurser måste hanteras inom ramen för regionens styrmodell, genom
nämnder och ägardirektiv, inom ordinarie budgetprocess och verksamhetsplanering.
Ansvaret för folkbildning och dialog om hur Gotland som samhälle tillsammans kan ta
nödvändiga steg i klimatomställningen bedöms kunna bli en del av det arbete som kan
göras inom ramen för Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kan
förverkligas. Information och dialog om vad Region Gotland som organisation gör för att
minska klimatpåverkan bör ske inom ramen för styrmodell och ordinarie redovisning. För
att beakta möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen begära uppdraget att ta
fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och i relevanta beslutsunderlag
för Region Gotland.
Förvaltningens förslag är att klimatnödläget erkänns, som ett ställningstagande för att
frågan måste prioriteras. Jämfört med de svenska storstäderna är ett erkännande, men inte
utlysande, av klimatnödläge samma ställningstagande som i Malmö. Stockholm har utlyst
klimatnödläge. Göteborg har valt att inte göra det, utan har andra former för sitt klimatarbete.
I arbetsutskottet föreslog Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen ska se över
beslutsformuleringen i ärendet. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll
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RS § 257
RS 2019/1111
AU § 235
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, eko-strateg och Anna Wejde, enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Skickas till
Alla nämnder
Saga Carlgren (V)
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1111
22 september 2020

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Klimatnödläge.
Förslag till beslut
Beslutet bör vara enigt med beslut i ärendena RS 2019/302, RS 2019/299 och RS 2019/650

•

Motionen bifalls, på så vis att:
1. Region Gotland erkänner klimatnödläge.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av
beslut inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
(Samma beslutspunkt som i RS 2019/302)
3. Regional folkbildning med fokus på klimatfrågan föreslås bli en uppgift för
Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kan förverkligas
4. Motionen i övrigt anses besvarad med förvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

I motionen anges att en verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett
gemensamt engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen,
Gotlands alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som
organisation. Med det som grund är bedömningen att ytterligare steg måste tas för att
ge rätt förutsättningar. Motionens yrkanden är:
• Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
• Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
• Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla beslut i
Region Gotland.
• Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla Region
Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
• Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad Region
Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur Gotland som
samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i klimatomställningen.
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 2019/1111

Förvaltningen föreslår bifall till motionens första yrkande och att det andra yrkandet
bifalls inom ramen för Energicentrum, förutsatt att det kan förverkligas. För att
beakta möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen begära uppdraget att ta
fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och i relevanta
beslutsunderlag för Region Gotland. I övrigt bedöms att motionens förslag bör tas
omhand inom ramen för regionens styrmodell, genom nämnder och ägardirektiv,
inom ordinarie budgetprocess och verksamhetsplanering.
Ärendebeskrivning

I motionen anges att en verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett
gemensamt engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen,
Gotlands alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som
organisation. Med det som grund är bedömningen att ytterligare steg måste tas för att
ge rätt förutsättningar.
Klimatnödläge är redan utlyst på olika håll i världen. Inte minst utlystes det av
Europaparlamentet i en resolution redan den 28 november 2019 inför FN:s
klimatkonferens COP25 i Madrid, 2-13 December 2019. Då var Parlamentets
konkreta förslag till EU-kommissionen att garantera att alla lagförslag och
ekonomiförslag fullständigt ska överensstämma med 1,5-gradersmålet, ta ansvar för
minskade utsläpp inom EU med 55 procent senast 2030 för att kunna uppnå
klimatneutralitet senast 2050 samt att ta ansvar för minskade utsläpp från sjöfart och
flygtrafik, verka för att dessa helt bör ingå i nationell klimatrapportering.
EU-kommissionens respons var att 11 december 2019, under COP25 i Madrid
lansera EU:s Green Deal. Den har sedan dess redan följts av flera beslut och
beslutsförslag bland annat inför EUs budget till och med 2027.
Aktuell lagstiftning inom området

Sveriges klimatlag, Klimatlag (2017:720) trädde i kraft i januari 2018. Den refererar
inte till Parisavtalet, utan anger bland annat att:
…
2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga
effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och
skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och
miljömässiga överväganden.

Klimatmålet för Sverige är nettonoll-utsläpp till 2045. Riksdagen har också beslutat
om delmål på vägen dit, bland annat att utsläppen från inrikes sjöfart och
landtransporter ska minska med 70 procent från 2010 till 2030.
Men det klimatpolitiska rådet1 visade i sin rapport för 2019 tydligt att klimatmålen
inte kan nås med befintliga styrmedel. I budgetpropositionen för 2020 sade
regeringen att det har tagits flera steg för att stärka arbetet och öka takten. Trots detta
bedömde regeringen samtidigt att utvecklingen har varit negativ, insatserna behöver
både effektiviseras och bli fler, för att trenden ska vända och klimatmålet nås. Det
Klimatpolitiska rådet är sedan 2018 en myndighet som varje år i mars ska lämna en rapport till regeringen med
a) en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider,
b) en bedöma hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen, och c) de övriga analyser och bedömningar som
myndigheten har gjort, och efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska handlingsplan, lämna en rapport till
regeringen med en bedömning av handlingsplanen.
1
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1111

behövs åtgärder på flera nivåer och krävs också insatser från andra länder och
internationellt samarbete för att nå målet.
Bedömning.

Klimatarbetet behöver intensifieras för att begränsa den globala uppvärmningen och
de risker som följer med den. Klimatnödläget i världen består i tiden håller på att
rinna ut, för att hindra den globala uppvärmningen att nå nivåer som får mycket
svåra följder för stora delar av världens samhällen och därmed för den sociala och
ekonomiska stabiliteten i världen inklusive Sverige och Gotland. Motionens
åtgärdsförslag överensstämmer till stora delar med andra motioner inom samma
tema. Klimatarbetet kommer att behöva mer resurser än i dag, inte främst genom
särskilda funktioner som enbart arbetat med klimatfrågor, utan genom
kompetenshöjning och tydligare uppdrag att integrera klimatarbete i bredden av
regionens verksamheter och funktioner. Detta är också kompetens- och
resurskrävande. Samtidigt är det en betydande del av styrningen till ett hållbart och
robust samhälle.
Allokering av resurser måste hanteras inom ramen för regionens styrmodell, genom
nämnder och ägardirektiv, inom ordinarie budgetprocess och verksamhetsplanering.
Ansvaret för folkbildning och dialog om hur Gotland som samhälle tillsammans kan
ta nödvändiga steg i klimatomställningen bedöms kunna bli en del av det arbete som
kan göras inom ramen för Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kn
förverkligas. Information och dialog om vad Region Gotland som organisation gör
för att minska klimatpåverkan bör ske inom ramen för styrmodell och ordinarie
redovisning. För att beakta möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen
begära uppdraget att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och i
relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
Förvaltningens förslag är att klimatnödläget erkänns, som ett ställningstagande för att
frågan måste prioriteras. Jämfört med de svenska storstäderna är ett erkännande, men
inte utlysande, av klimatnödläge samma ställningstagande som i Malmö. Stockholm
har utlyst klimatnödläge. Göteborg har valt att inte göra det, utan har andra former
för sitt klimatarbete
Beslutsunderlag

Motion. Klimatnödläge. Saga Carlgren (V) m.fl. 2019-09-25

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder, Saga Carlgren (v)
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Motion

Klimatnödläge råder – det är
dags att erkänna det och
handla därefter
23 september 2019

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids
viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa
om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Det ansvaret är
globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att kommuner och
regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt
plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.
Region Gotland har tagit flera viktiga steg för att åstadkomma de minskningar
av klimatutsläpp som är nödvändiga. En koldioxidbudget finns framtagen med
hjälp av Uppsala universitet och beslut om att en utsläppsbudget för Region
Gotlands egna verksamheter ska tas fram är fattat och implementering börjar år
2020. Region Gotland är en av huvudaktörerna i Energimyndighetens förslag
till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
Nu vill vi ta nästa steg genom ett gemensamt erkännande av det klimatnödläge
som råder. Vad innebär det då att erkänna klimatnödläge? Det finns ingen färdig
definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det t ex skett en
naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi
menar att ett sådant erkännande innebär. En ny växande klimatrörelse kräver att
vi politiker ska ta klimatfrågan på större allvar. Att erkänna att nödläge för
klimatet råder är ett sätt att göra det.
När vi står inför ett nödläge så agerar vi gemensamt och med kraft för att lösa
problemen. Vi är övertygade om att ett gemensamt erkännande av det nödläge
som råder skulle ge frågan den tyngd som krävs för att få till stånd faktiska
förändringar.
En verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett gemensamt
engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen, Gotlands
alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som organisation.
Därför anser vi att ytterligare steg måste tas för att ge förutsättningar för det.

Vänsterpartiet yrkar därför:





Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan
inleds.
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla
beslut i Region Gotland.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla
Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.



Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad
Region Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur
Gotland som samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i
klimatomställningen.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 256

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen

RS 2019/302
AU § 234

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut inför
budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.

Förvaltningen anser att motionens första förslag delvis redan är beslutat 2019-06-12,
RS § 216, och följande del i regionens nuvarande styrkort: Region Gotlands arbete ska
möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i
linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Beslutet RS § 216, år 2019, anpassas
till styrmodellen och blir vägledande för Region Gotlands budget och beslut. Det blir
även ett av de tre genomförandeprogram för den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Motionens yrkanden är, med utgångspunkt i koldioxidbudgeten:
-

att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen.
att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas.

Sammanfattande bedömning: 2020 inleder ett avgörande årtionde. På tio år behöver
klimatutsläppen halveras och ett aktivt och resultatinriktat hållbarhetsarbete enligt Agenda
2030 pågå såväl på lokal nivå som på regional och nationell nivå, för att nå de globala
hållbarhetsmålen. Motionens förslag är högst relevanta. Det styrks också av målbilder i
regionens styrkort och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Klimatbedömning
bör vara en av de parametrar som styr regionens beslut. För att kunna göra
”klimatsäkrade beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag, klimataspekter
behöver även få ta plats som ett grundläggande beslutsunderlag. Men förvaltningens
bedömning är att motionens förslag delvis redan är beslutade och föreslår därför bara att
regionstyrelsen begär i uppdrag av regionfullmäktige att ta fram förslag till
klimatbedömning av beslut inför budget och andra relevanta beslut i Region Gotland.
Motionens förslag ligger i tiden och styrks också av målbilder i regionens egna styrkort
och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Klimatbedömning bör vara en av de
parametrar som styr regionens beslut. För att kunna göra ”klimatsäkrade beslut” behövs
såväl planer och kunskapsunderlag. Klimataspekter behöver också få ta plats i
grundläggande beslutsunderlag.

33 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 256
RS 2019/302
AU § 234

Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras korta
hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut som fattas
inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan bedömas utifrån det
samlade styrdokument som tas fram enligt uppdraget som följer av RS beslut § 216, juni
2019. Arbetet måste integreras i rådande styrmodell för Region Gotland. Resurser och
kompetens behövs. En begränsning i nuvarande styrmodell bedöms redan synas i att
delar av styrmodellen väljs bort när det saknas kapacitet för att hantera dessa delar.
Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska genomsyras av barnens rätt. En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv och
utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det sannolikt
aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket välstånd eller välfärd
för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och klimatförändringarna
tillsammans med pandemi-risker ger osäkerhet inför framtiden. Det innebär att de som
nu är barn, sannolikt kommer att ta över ansvaret för en jord som är i förändring till en
mycket svårare plats för människor att bo på. Efter Parisavtalet 2015, när det stod det
klart att världens länder för första gången enats om ett globalt och juridiskt bindande
avtal, helt i linje med aktuell forskning, har det också framgått att de bindande åtagandena
från världens länder inte räcker till för att nå det gemensamt satta målet. En annan sida av
nuvarande utveckling är ökande oro i världen, med ökande risk för svältkatastrofer och
flyktingströmmar, där barn hör till dem som drabbas hårdast. För dagens barn och unga
och för kommande generationers skull är det viktigt att agera för klimatet nu, det finns
ingen tid att förlora.
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor för
kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är främst
kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga utsläpp följer
generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor – män är i högre
grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också belagt att det är
kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under 2020-talet
är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa, digitalisering,
kommunikation och mycket mer, för att skapa trender med matvanor som både håller
människor och jorden vid god hälsa. Men det är också en stor chans för landsbygden
sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att producera livsmedel.
Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal” och är en prioriterad fråga
för EU-kommissionen.
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Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd respektive
städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska landsbygdssäkras. I
Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven ekonomi och ekologisk
hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i stora
delar av världen hotad. Denna situation ger, utöver stor oro för framtida arbetsmarknad
och sysselsättning, också oro för vilka resurser klimatarbetet får framöver. Samtidigt visar
pandemin att världen kan reagera snabbt och enat på en gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete ska
möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i
linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga
utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska
mångfald säkras.
I arbetsutskottet förslog Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen ska se över
beslutsformuleringen i ärendet. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, eko-strateg och Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-24
Skickas till
Alla nämnder
Kansli (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen
Förslag till beslut

•
•

Motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.
Regionstyrelsen begär regionfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till
klimatbedömning av beslut inför budget och i relevanta beslutsunderlag för
Region Gotland.

Sammanfattning

Förvaltningen anser att motionens första förslag delvis redan är beslutat 2019-06-12,
RS §2161, och följande del i regionens nuvarande styrkort: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Beslutet RS
§216, år 2019, anpassas till styrmodellen och blir vägledande för Region Gotlands
budget och beslut. Det blir även ett av de tre genomförandeprogram för den
regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Motionens yrkanden är, med utgångspunkt i koldioxidbudgeten:
-

att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel
av klimatmålen.

-

att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för
klimatet måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska
inte fattas.

Sammanfattande bedömning: 2020 inleder ett avgörande årtionde. På tio år behöver
klimatutsläppen halveras och ett aktivt och resultatinriktat hållbarhetsarbete enligt
Agenda 2030 pågå såväl på lokal nivå som på regional och nationell nivå, för att nå
de globala hållbarhetsmålen. Motionens förslag är högst relevanta. Det styrks också
av målbilder i regionens styrkort och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.

1 RS § 216, juni 2019: Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020 redovisa ett förslag till ett styrdokument som
integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till styrkortets insatser
under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen.
Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
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Klimatbedömning bör vara en av de parametrar som styr regionens beslut. För att
kunna göra ”klimatsäkrade beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag,
klimataspekter behöver även få ta plats som ett grundläggande beslutsunderlag.
Men förvaltningens bedömning är att motionens förslag delvis redan är beslutat och
föreslår därför bara att regionstyrelsen begär i uppdrag av regionfullmäktige att ta
fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och andra relevanta beslut i
Region Gotland.
Fördjupad ärendebeskrivning

Motionen lyfter klimatförändringarna som ett tydligt symptom på en hållbarhetskris
som hotar barn och kommande generationer. Det påpekas att det är bråttom och att
även om problemet är globalt så måste omställningen ske lokalt. Vidare lyfts fram att
Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen. Gotland har en
viktig uppgift som föregångare med egen förnybar energiproduktion. Region
Gotland ett ansvar som regional utvecklingsansvarig aktör. Att nå klimatmålen är
avgörande för ett långsiktigt bra liv på Gotland och för bland annat våra största
näringar lantbruket och besöksnäringen. En översiktlig koldioxidbudget har tagits
fram och visar Gotlands andel av utsläppsminskning för att nå Parisavtalets
utsläppsmål. Motionens yrkande är, med utgångspunkt i koldioxidbudgeten:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen.
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas
Bedömning – motsvarande bedömning av perspektiv görs i ärende RS 2019/299

Motionens förslag ligger i tiden och styrks också av målbilder i regionens egna
styrkort och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.
Klimatbedömning bör vara en av de parametrar som styr regionens beslut. För att
kunna göra ”klimatsäkrade beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag.
Klimataspekter behöver också få ta plats i grundläggande beslutsunderlag.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras
korta hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut
som fattas inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan
bedömas utifrån det samlade styrdokument som tas fram enligt uppdraget som följer
av RS beslut §216, juni 2019. Arbetet måste integreras i rådande styrmodell för
Region Gotland. Resurser och kompetens behövs. En begränsning i nuvarande
styrmodell bedöms redan synas i att delar av styrmodellen väljs bort när det saknas
kapacitet för att hantera dessa delar.
Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska
genomsyras av barnens rätt. En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv
och utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det
sannolikt aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket
välstånd eller välfärd för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och
klimatförändringarna tillsammans med pandemi-risker ger osäkerhet inför framtiden.
Det innebär att de som nu är barn, sannolikt kommer att ta över ansvaret för en jord
som är i förändring till en mycket svårare plats för människor att bo på. Efter
Parisavtalet 2015, när det stod det klart att världens länder för första gången enats
om ett globalt och juridiskt bindande avtal, helt i linje med aktuell forskning, har det
också framgått att de bindande åtagandena från världens länder inte räcker till för att
nå det gemensamt satta målet. En annan sida av nuvarande utveckling är ökande oro
i världen, med ökande risk för svältkatastrofer och flyktingströmmar, där barn hör till
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dem som drabbas hårdast2. För dagens barn och unga och för kommande generationers skull är det viktigt att agera för klimatet nu, det finns ingen tid att förlora.3
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor
för kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är
främst kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga
utsläpp följer generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor4 –
män är i högre grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också
belagt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under
2020-talet är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa,
digitalisering, kommunikation och mycket mer, för att skapa trender med matvanor
som både håller människor och jorden vid god hälsa5. Men det är också en stor chans
för landsbygden sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att
producera livsmedel. Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal”
och är en prioriterad fråga för EU-kommissionen.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd
respektive städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska
landsbygdssäkras. I Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven
ekonomi och ekologisk hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i
stora delar av världen hotad. Denna situation ger, utöver stor oro för framtida
arbetsmarknad och sysselsättning, också oro för vilka resurser klimatarbetet får
framöver. Samtidigt visar pandemin att världen kan reagera snabbt och enat på en
gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent
grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära
ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Beslutsunderlag

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen. Isabel Enström (mp) m fl Reg datum
2019-02-26
Beslut i RS 2018/552 Framtagande av kommunala koldioxidbudgetar, 2019-06-12, §
216
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder, kansli (mp), Wolfgang Brunner, (mp), Lisbeth Bokelund (mp)

2
3
4
5

Rädda Barnen, Helena Thybell, generalsekreterare
IPCC:s 1.5-gradersrapport 2018.,svensk sammanfattning SMHI
Chalmers 2019 en forskarantologi, Larsson et al
Livsmedelsverket om EAT Lancetrapporten
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Till: Regionfullmäktige

2019-02-25

MOTION: Handlingsplan för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn
och barnbarn. Utsläppen av växthusgaser, som i sin tur leder till global uppvärmning med
smältande polarisar och glaciärer, stigande havsyta, torka och översvämningar, måste
minska. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är
global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda
den utvecklingen. Gotland har en viktig uppgift som föregångare med egen förnybar
energiproduktion.
Klimatfrågan är akut! Även om konsekvenserna smugit sig på oss blir dom allt tydligare i
form av torka, vattenbrist och mer extrema väder. Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer
klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet av seklet med bland annat varmare årstider
och längre vegetationsperiod. Tillrinningen beräknas öka under vinter och höst, men
minska under vår och sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs.
Det är lokalt som förändring kan och måste ske och här har Region Gotland ett ansvar som
regional utvecklingsansvarig aktör. Att nå klimatmålen är avgörande för ett långsiktigt bra
liv på Gotland och för bland annat våra största näringar lantbruket och besöksnäringen.
Den koldioxidbudget som tagits fram har beräknat Gotlands andel av utsläppsminskning
för att nå Sveriges utsläppsmål. Dessa är framräknade till 16 procent årligen 2020-2040.

Med utgångspunkt i ovan yrkar vi:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas

Isabel Enström (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Sidan 1 av 1
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RS § 255

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland

RS 2019/299
AU § 233

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls på så sätt att:
1. En färdplan för klimatneutralitet bör bli resultat av det styrdokument som utarbetas
enligt beslut i RS 2019 § 216.
2. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i RS 2019/299 ska vara vägledande för
uppdraget. Målår blir 2040.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan
inlett arbete enligt beslut i RS 2019 § 216 och därför bör bifallas, dock med reservation
för att tid och resurser inte finns nu, varken för att ta fram en färdplan ända till antagande
i regionfullmäktige redan innevarande år, eller för att ens internt redovisa nuläge ifråga
om regionens klimatpåverkan. Det styrdokument som utarbetas enligt RS 2019/216
förväntas nu även utformas för att bli ett av tre genomförandeprogram för den regionala
utvecklingsstrategin, RUS, varför antagandet av denna bör ske först.
Motionens yrkande är att:
Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas
av regionfullmäktige senast 2020-12-31. Förvaltningen anser också att motionens förslag
är helt i linje med de förslag om mål och handlingsplan för klimatet som kommit fram
under dialogmöten hösten 2019 inför en ny regional utvecklingsstrategi, med undantag
för att målåret i denna är satt till 2040.
Region Gotland är inte ensam i ansvaret för samordnande insatser inom klimatarbetet på
Gotland, det delas med länsstyrelsen och Energimyndigheten, men det Region Gotland är
ensamma om är den folkvalda beslutande församlingen. Alltså är det av stort värde att
klimatmål och vägen till att nå dem är förankrade genom beslut i regionfullmäktige. Till
stöd för arbetet finns såväl den färdplan som Energimyndigheten presenterade i april
2019, vilken ska utvecklas fortlöpande under kommande år, samt den energi- och klimatstrategi som länsstyrelsen beslutade om 2019. Det finns också flera viktiga stora aktörer i
arbetet, inte minst bland företag och institutioner som är stora energianvändare eller
aktörer inom energisektorn. Det är också avgörande med lokal delaktighet bland invånare
organisationer och småföretag. Regionen äger endast direkt rådighet över en liten del av
de åtgärder och den omställning som behövs, men att ha lokal förankring genom beslut i
regionfullmäktige för övergripande mål och åtgärder är av stor vikt. En del ligger i det
regionala utvecklingsansvaret, där ett stort projekt, ”Vägar till hållbar utveckling” nu
planeras. Men Regionen har också det direkta ansvaret för stora delar av den samhällsservice som ger direkta bidrag till en hållbar omställning.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan
inlett arbete och därför bör bifallas och arbetet samordnas med andra liknande ärenden.
Det finns omfattande lagstiftning som stödjer området, samtidigt som det finns regelverk
som bromsar den önskade utvecklingen inom energi och klimatområdet. Regelutveckling
är ett av de behov som identifierats inom uppdraget Energipilot Gotland. Sveriges
Klimatlag (2017:720), trädde i kraft 1 januari 2018. Den styr regeringens klimatpolitiska
arbete på nationell nivå. Klimatlagen, 4 §, anger att: Regeringen ska varje år lämna en
klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Vidare sägs i 5 § att: Regeringen
ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till
riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Klimatlagen anger också
vad både klimatredovisning och handlingsplan ska innehålla.
Förslagsvis kan rutiner för färdplanearbetet i stora delar följa de krav som Sveriges
klimatlag ställer på regeringen:
Regionstyrelsen ska varje år lämna en klimatredovisning till regionfullmäktige i underlaget
till budgetberedningen. Detta är redan en ambition i nuvarande energiplan, men utökning
Klimatredovisningen bör innehålla:
1.
2.

3.

en redovisning av utsläppsutvecklingen inom regionens geografiska område, samt en
redovisning för de verksamheter som Region Gotland råder över,
en översiktlig redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken nationellt,
internationellt och regionalt under året, vilka bedöms få återverkningar på
utvecklingen av växthusgasutsläppen på Gotland, särskilt inom regionens ansvarsområden och
en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder, dessas budgetmässiga effekter och
förslag på om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

Regionstyrelsen ska en gång per mandatperiod ta fram en färdplan för att nå klimatmålen,
för antagande i regionfullmäktige.
Färdplanen bör samordnas med Energimyndighetens regeringsuppdrag om en färdplan
för Gotland som pilot i omställningen till ett hållbart energisystem och innehålla en
beskrivning av:
1.
2.

Regionens åtaganden i samverkansprojekt inom EU och övrigt internationellt,
historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade
utsläppsinventeringen, enligt nationella data för regional nivå
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3.
4.
5.
6.

prognosticerade utsläppsminskningar,
utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
kända planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när
dessa åtgärder kan börja ge effekt på Gotland,
vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå klimatmålen; interna
delmål, regionala mål enligt de nationella klimatmålen och ett övergripande klimatmål
enligt den regionala utvecklingsstrategin.

I nuläget har Region Gotland inte tillräckliga rutiner för en intern årlig klimatredovisning
enligt ovan. Detta har blivit särskilt tydligt i samverkan med SKR och de andra svenska
regionerna inom ramen för Öppna Jämförelser Miljö, där redan flera regioner ligger före
Gotland ifråga om bredd, ambition och organisation för en årlig klimatredovisning av den
egna verksamhetens påverkan. Region Gotland ligger bra till i jämförelser ifråga om direkt
energianvändning som energi i fastigheter, energi från avfallshantering och satsningar på
att fasa ut fossila drivmedel. Ifråga om indirekt påverkan, som rutiner för att ställa och
följa upp klimatkrav på upphandlade produkter, tjänster och planer, finns förbättringspotential inom ett antal områden där andra regioner ligger längre fram. Nya styrmodellen
kan möjligen bidra till förbättring inom området vad gäller regionens egna verksamheter,
förutsatt att ett sådant uppdrag förtydligas till alla nämnder och förvaltningar i regionens
interna styrning. Särskilt viktigt blir det att uppdrag och resurser, till exempel för en miljöcontroller, tillförs tekniska nämnden om/när ytterligare uppgifter tillförs denna nämnd i
och med att regionstyrelseförvaltningen omorganiseras. Redan nu ligger ett stort ansvar
för Region Gotlands miljöpåverkan inom tekniska nämndens ansvarsområden. För
utfallet på övriga Gotland får uppföljning utvecklas tillsammans med regeringsuppdraget
till Energimyndigheten, ”Energipilot Gotland”, samt ny regional utvecklingsstrategi, RUS,
och det styrdokument som tas fram enligt RS 2019 § 216.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras korta
hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut som fattas
inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan bedömas inom ramen
för att de följer den handlingsplan eller motsvarande som tas fram enligt uppdraget som
följer av RS beslut § 216, juni 2019.
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Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska genomsyras av barnens rätt . En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv och
utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det sannolikt
aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket välstånd eller välfärd
för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och klimatförändringarna ger
risker inför framtiden. Det innebär att de som nu är barn, sannolikt kommer att ta över
ansvaret för en jord som är i förändring till en mycket svårare plats för människor att bo
på. Efter Parisavtalet 2015, när det stod det klart att världens länder för första gången
enats om ett globalt och juridiskt bindande avtal, helt i linje med aktuell forskning, har det
också framgått att de bindande åtagandena från världens länder inte räcker till för att nå
det gemensamt satta målet. En annan sida av nuvarande utveckling är ökande oro i
världen, med ökande risk för svältkatastrofer och flyktingströmmar, där barn hör till dem
som drabbas hårdast. För dagens barn och unga och för kommande generationers skull är
det viktigt att agera för klimatet nu, det finns ingen tid att förlora.
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor för
kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är främst
kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga utsläpp följer
generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor – män är i högre
grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också belagt att det är
kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under 2020-talet
är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa, digitalisering,
kommunikation och mycket mer -för att skapa trender med matvanor som både håller
människor och jorden vid god hälsa . Men det är också en stor chans för landsbygden
sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att producera livsmedel.
Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal” och är en prioriterad fråga
för EU-kommissionen.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd respektive
städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska landsbygdssäkras. I
Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven ekonomi och ekologisk
hållbarhet relevans för detta ärende.
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Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i stora
delar av världen hotad. Enligt beräkningar från Europafackets forskningsinstitut ETUI
hade i slutet av april mer än 42 miljoner löntagare, motsvarande vart fjärde jobb i EU,
ansökt om nationellt permitteringsstöd. Här ingår de som faktiskt är permitterade och de
som i förebyggande syfte ansöker om stödet. I Frankrike och Italien rör det sig om nästan
hälften av alla anställda medan det i Sverige och Danmark ligger på runt 10 procent.
Denna situation ger, utöver stor oro för framtida arbetsmarknad och sysselsättning, också
oro för vilka resurser klimatarbetet får framöver. Samtidigt visar pandemin att världen
kan reagera snabbt och enat på en gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete ska
möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i
linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande
Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och
naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
I arbetsutskottet föreslog Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen ska se över
beslutsformuleringen i ärendet. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg och Anna Wejde, enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Skickas till
Alla nämnder
Filip Reinhag (S)
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Förslag till beslut

Motionen bifalls, på så vis att
1. En färdplan för klimatneutralitet bör bli resultat av det styrdokument som
utarbetas enligt beslut i RS 2019 § 216
2. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i RS 2019/299 ska vara vägledande
för uppdraget. Målår blir 2040

Sammanfattning

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan inlett arbete
enligt beslut i RS 2019 § 2161 och därför bör bifallas, dock med reservation för att tid
och resurser inte finns nu, varken för att ta fram en färdplan ända till antagande i
regionfullmäktige redan innevarande år, eller för att ens internt redovisa nuläge ifråga
om regionens klimatpåverkan. Det styrdokument som utarbetas enligt RS 2019/216
förväntas nu även utformas för att bli ett av tre genomförandeprogram för den
regionala utvecklingsstrategin, RUS, varför antagandet av denna bör ske först.
Motionens yrkande är att:

 Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som
ska beslutas av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Förvaltningen anser också att motionens förslag är helt i linje med de förslag om mål
och handlingsplan för klimatet som kommit fram under dialogmöten hösten 2019
inför en ny regional utvecklingsstrategi2, med undantag för att målåret i denna är satt
till 2040.
Region Gotland är inte ensam i ansvaret för samordnande insatser inom
klimatarbetet på Gotland, det delas med länsstyrelsen och Energimyndigheten, men
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020 redovisa ett förslag till ett
styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi,
med aktuella mål och indikatorer, kopplat till styrkortets insatser under ekologisk
hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt ambitioner och åtaganden för att
nå klimatmålen. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med en beskrivning
av resurser för uppdraget.
2 https://rus.gotland.se/
1
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det Region Gotland är ensamma om är den folkvalda beslutande församlingen. Alltså
är det av stort värde att klimatmål och vägen till att nå dem är förankrade genom
beslut i regionfullmäktige.
Till stöd för arbetet finns såväl den färdplan som Energimyndigheten presenterade i
april 20193, vilken ska utvecklas fortlöpande under kommande år, samt den energioch klimatstrategi som länsstyrelsen beslutade om 2019.4 Det finns också flera viktiga
stora aktörer i arbetet, inte minst bland företag och institutioner som är stora
energianvändare eller aktörer inom energisektorn. Det är också avgörande med lokal
delaktighet bland invånare organisationer och småföretag. Regionen äger endast
direkt rådighet över en liten del av de åtgärder och den omställning som behövs, men
att ha lokal förankring genom beslut i regionfullmäktige för övergripande mål och
åtgärder är av stor vikt. En del ligger i det regionala utvecklingsansvaret, där ett stort
projekt, ”Vägar till hållbar utveckling” nu planeras. Men Regionen har också det
direkta ansvaret för stora delar av den samhällsservice som ger direkta bidrag till en
hållbar omställning.
Ärendebeskrivning

Motionen lyfter fram att mänskligheten står inför en av de största utmaningarna
någonsin, klimatförändringarna och att det ställer enorma krav, både att begränsa
utsläppen och att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Vidare påpekas att
dessa redan är påtagliga, inte minst på Gotland, där vattensituationen sommartid
påminner om hur beroende vi är av en fungerande livsmiljö och hur allvarliga
följderna kan bli, om vi inte agerar kraftfullt och skyndsamt.
Med hänvisning till att Parisavtalet även kräver ökat ansvar på lokal nivå påpekas att,
trots att mycket redan är gjort här så måste takten, kreativiteten och ambitionerna
öka. Vidare påpekas att för det behövs stor handlingskraft, en tydlig strategi och en
färdplan som skapar tydlighet kring när saker ska ske, i vilken ordning och på vilket
sätt. Med citat från den tidigare presidenten i USA, Theodore Roosevelt: ”do what
you can, with what you’ve got, where you are” yrkas att Region Gotland tar fram en
färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas av regionfullmäktige
senast 2020-12-31.
Bedömning motsvarande bedömning av perspektiv görs i ärende RS 2019/302

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan inlett arbete
och därför bör bifallas och arbetet samordnas med andra liknande ärenden.
Det finns omfattande lagstiftning som stödjer området, samtidigt som det finns
regelverk som bromsar den önskade utvecklingen inom energi och klimatområdet.
Regelutveckling är ett av de behov som identifierats inom uppdraget Energipilot
Gotland.
Sveriges Klimatlag (2017:720), trädde i kraft 1 januari 2018. Den styr regeringens
klimatpolitiska arbete på nationell nivå. Klimatlagen, 4 §, anger att: Regeringen ska
varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Vidare sägs
i 5 § att: Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan.
Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen
har hållits. Klimatlagen anger också vad både klimatredovisning och handlingsplan
ska innehålla.
Förslagsvis kan rutiner för färdplanearbetet i stora delar följa de krav som Sveriges
klimatlag ställer på regeringen:
3
4

www.energimyndigheten.se/gotland
Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för Gotland. länsstyrelsen, 2019
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Regionstyrelsen ska varje år lämna en klimatredovisning till Regionfullmäktige i
underlaget till budgetberedningen. Detta är redan en ambition i nuvarande
energiplan, men utökning
Klimatredovisningen bör innehålla
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen inom regionens geografiska område, samt
en redovisning för de verksamheter som Region Gotland råder över
2. en översiktlig redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken nationellt,
internationellt och regionalt under året, vilka bedöms få återverkningar på
utvecklingen av växthusgasutsläppen på Gotland, särskilt inom regionens
ansvarsområden och
3. en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder, dessas budgetmässiga effekter
och förslag på om sådana åtgärder i så fall kan fattas.
Regionstyrelsen ska en gång per mandatperiod ta fram en färdplan för att nå
klimatmålen, för antagande i regionfullmäktige.
Färdplanen bör samordnas med Energimyndighetens regeringsuppdrag om
en färdplan för Gotland som pilot i omställningen till ett hållbart energisystem
och innehålla en beskrivning av
1. Regionens åtaganden i samverkansprojekt inom EU och övrigt internationellt,
2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade
utsläppsinventeringen, enligt nationella data för regional nivå
3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. kända planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om
när dessa åtgärder kan börja ge effekt på Gotland,
6. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå klimatmålen;
interna delmål, regionala mål enligt de nationella klimatmålen och ett övergripande
klimatmål enligt den regionala utvecklingsstrategin.
I nuläget har Region Gotland inte tillräckliga rutiner för en intern årlig
klimatredovisning enligt ovan. Detta har blivit särskilt tydligt i samverkan med SKR5
och de andra svenska regionerna inom ramen för Öppna Jämförelser Miljö, där redan
flera regioner ligger före Gotland ifråga om bredd, ambition och organisation för en
årlig klimatredovisning av den egna verksamhetens påverkan. Region Gotland ligger
bra till i jämförelser ifråga om direkt energianvändning som energi i fastigheter,
energi från avfallshantering och satsningar på att fasa ut fossila drivmedel. Ifråga om
indirekt påverkan, som rutiner för att ställa och följa upp klimatkrav på upphandlade
produkter, tjänster och planer, finns förbättringspotential inom ett antal områden där
andra regioner ligger längre fram. Nya styrmodellen kan möjligen bidra till förbättring
inom området vad gäller regionens egna verksamheter, förutsatt att ett sådant
uppdrag förtydligas till alla nämnder och förvaltningar i regionens interna styrning.
Särskilt viktigt blir det att uppdrag och resurser, till exempel för en miljö-controler,
tillförs Tekniska nämnden om/när ytterligare uppgifter tillförs denna nämnd i och
SKR står för Sveriges Kommuner och Regioner; en intresseorganisation där alla kommuner och regioner är medlemmar.
SKR:s ska som medlems- och arbetsgivarorganisation stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.
SKR erbjuder också flera nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
5
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med att Regionstyrelseförvaltningen omorganiseras. Redan nu ligger ett stort ansvar
för Region Gotlands miljöpåverkan inom Tekniska nämndens ansvarsområden. För
utfallet på övriga Gotland får uppföljning utvecklas tillsammans med regeringsuppdraget till Energimyndigheten, ”Energipilot Gotland”, samt ny regional
utvecklingsstrategi, RUS, och det styrdokument som tas fram enligt RS 2019 §216.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras
korta hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut
som fattas inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan
bedömas inom ramen för att de följer den handlingsplan eller motsvarande som tas
fram enligt uppdraget som följer av RS beslut §216, juni 2019.
Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska
genomsyras av barnens rätt . En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv
och utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det
sannolikt aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket
välstånd eller välfärd för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och
klimatförändringarna ger risker inför framtiden. Det innebär att de som nu är barn,
sannolikt kommer att ta över ansvaret för en jord som är i förändring till en mycket
svårare plats för människor att bo på. Efter Parisavtalet 2015, när det stod det klart
att världens länder för första gången enats om ett globalt och juridiskt bindande avtal,
helt i linje med aktuell forskning, har det också framgått att de bindande åtagandena
från världens länder inte räcker till för att nå det gemensamt satta målet. En annan
sida av nuvarande utveckling är ökande oro i världen, med ökande risk för
svältkatastrofer och flyktingströmmar, där barn hör till dem som drabbas hårdast .
För dagens barn och unga och för kommande generationers skull är det viktigt att
agera för klimatet nu, det finns ingen tid att förlora.
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor
för kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är
främst kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga
utsläpp följer generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor –
män är i högre grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också
belagt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under
2020-talet är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa,
digitalisering, kommunikation och mycket mer -för att skapa trender med matvanor
som både håller människor och jorden vid god hälsa . Men det är också en stor chans
för landsbygden sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att
producera livsmedel. Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal”
och är en prioriterad fråga för EU-kommissionen.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd
respektive städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska
landsbygdssäkras. I Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven
ekonomi och ekologisk hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i
stora delar av världen hotad. Enligt beräkningar från Europafackets
forskningsinstitut ETUI hade i slutet av april mer än 42 miljoner löntagare,
motsvarande vart fjärde jobb i EU, ansökt om nationellt permitteringsstöd. Här ingår
de som faktiskt är permitterade och de som i förebyggande syfte ansöker om stödet.
I Frankrike och Italien rör det sig om nästan hälften av alla anställda medan det i
Sverige och Danmark ligger på runt tio procent. Denna situation ger, utöver stor oro
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för framtida arbets-marknad och sysselsättning, också oro för vilka resurser
klimatarbetet får framöver. Samtidigt visar pandemin att världen kan reagera snabbt
och enat på en gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent
grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära
ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Beslutsunderlag

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland, Filip Reinhag (s) 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder, Filip Reinhag (s)
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Mänskligheten står inför en av de största utmaningarna någonsin, klimatförändringarna. Det
ställer enorma krav på individer, på samhällen och beslutsfattare att begränsa utsläppen men
också att hantera de konsekvenser av klimatförändringarna som vi redan ser och som kommer
fortsätta.
Sommarens torka och Gotlands vattensituation påminde nog alla om hur beroende vi är av en
fungerande livsmiljö och hur allvarliga följder som kan inträffa om vi inte agerar kraftfullt och
skyndsamt.
Världen har enats om Parisavtalet vilket ger en tydlig inriktning på vilka beslut som måste till på
internationell och nationella nivå. Den lokala nivåns betydelse i omställningsarbetet behöver öka
men vi måste också ta vårat ansvar för helheten.
Mycket har gjorts, satsningar på biogas och förnybar energi är två exempel på hur Gotland
arbetar med sin del. Men takten, kreativiteten och ambitionerna måste öka.
Stora utmaningar kräver stor handlingskraft. Men det kräver också en tydlig strategi. Gotland
saknar idag en sådan strategi. Utsläppen kommer idag från en lång rad källor och kräver en god
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Men för att en strategi ska vara verksam
krävs också en färdplan som skapar tydlighet kring när saker ska ske, i vilken ordning och på
vilket sätt.
Den före detta presidenten i USA, Theodore Roosevelt sägs ha uttalat följande: ”do what you
can, with what you’ve got, where you are”.
Därför yrkar jag på att:
1. Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas
av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 193

Motion. Strategier för ett hållbart och
klimatanpassat bostadsbyggande

RS 2019/1328
AU § 176

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
forts
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Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 193 forts
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AU § 176

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.
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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-24
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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.
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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/
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Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
 Christina Sundahls medborgarförslag om digital informationsskylt på
parkeringen vid reningsverket ovanför kryssningskajen, inkom 2020-09-20,
RS 2020/1414
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Linda Holmbergs medborgarförslag om att boendeparkering skall kunna
omfatta även lätt lastbil, inkom 2020-09-21, RS 2020/1415
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Sven Ronströms medborgarförslag om trafiken på Allégatan, inkom
2020-09-25, RS 2020/1446
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Håkan Tornells medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om
hur viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar, inkom
2020-09-25, RS 2020/1441
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.
 Sören Ekströms medborgarförslag om parkeringsförbud, inkom
2020-09-26, RS 2020/1456
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Karl-Allan Nordbloms medborgarförslag om att byta ut ordet brukare,
inkom 2020-09-28, RS 2020/1468
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
 Monica Samuelssons och Hedvig Hallbergs medborgarförslag om att Region
Gotland ansluter sig till ICAN Cities Appeal, inkom 2020-10-16,
RS 2020/1566
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2020-09-20 10:48

Ärendenummer
#28301

Sida
1(1)

Inskickat av: Christina Maria Sundahl

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag föreslår att ni har en digital informationsskylt på parkeringen vid reningsverket ovanför kryssningskajen där det ska finnas
information om när kryssningsbåtarna kommer. Jag tycker även att denna ska vara sammanlänkad med regionens hemsida så att man
även där enkelt kan kolla när båtarna kommer.
Beskrivning och motivering
Det är många gotlänningar som parkerar där en stund för att kolla ifall det ligger någon båt inne, det skulle vara en information till alla
invånare. Man kunde även på hemsida i samband med detta informera om saker som händer som har att göra med kryssningskajen.

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
Christina Maria Sundahl
Adress
KOLGÅRDSGATAN 7 LGH 1201

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
kina.sundahl@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 09:13

Ärendenummer
#28340

Sida
1(1)

Inskickat av: Linda Alexandra Holmberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Boendeparkering skall kunna omfatta även lätt lastbil.
Beskrivning och motivering
Som boende i Visby har man tidigare beviljats boendeparkering gällande lätt lastbil. Denna möjlighet har nu upphört. Förslaget är att
det återigen skall vara möjligt att beviljas boendeparkering för lätt lastbil. Personbil/ Lätt lastbil körs på samma körkort med samma
viktkrav och är inget ovanligt fordon att äga, inte heller för oss boende i innerstan. Däremot ställer det till det om man bor i innerstan
och inte kan ha boendeparkering för sin lätta lastbil som i många fall inte är större än en personbil. Det finns ju (tack och lov) inget
förbud mot att parkera lätt lastbil i innerstan och då borde man rimligtvis kunna boendeparkera även en sådan.

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
Linda Alexandra Holmberg
Adress
SKEPPARGATAN 1

Postnummer och ort
621 57 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-25 08:23

Ärendenummer
#28622

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om hur viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar
Beskrivning och motivering
Vi har fått information om att det finns ett tjänsteförslag på att skolan i Stenkyrka kan läggas ner, plus även andra landsbygdsskolor.
Vi i Stenkyrka Hembygdsföreningen har ett gott och positivt samarbete med vår skola. Hembygdsområdet ligger som närmaste
granne. Barnen med personal vistas ofta hos oss, och barnen är med vid tex fagning av hembygdsänget.
Vår skola är i mycket gott skick , och delar av den är nyligen renoverade. Det skulle vara en oerhörd förlust för Stenkyrka och dess
invånare, samt företagen om skolan försvann.
Vi jobbar alla här för en levande landsbygd.
Vi vill att:
- få en dialog med regionen hur vi ska kunna hjälpas åt med att forsätta driva skolorna på landsbygden.
Hälsning: Styrelsen i Stenkyrka Hembygdsförening/ Håkan Thornell

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
HÅKAN TORNELL
Adress
STENKYRKA STENSTUGU 154

Postnummer och ort
624 42 Tingstäde

E-postadress
rodmossen1@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-25 10:21

Ärendenummer
#28630

Sida
1(1)

Inskickat av: Sven Olof Ronström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trafiken på Allégatan
Beskrivning och motivering
Trafiken på Allégatan har ökat dramatiskt sedan nya området på A7 blivit bebyggt och regionen flyttat sin verksamhet till Visborg ,
gatan används också som genomfartsled från visbyleden mot follingboväg och tvärtom .Även nattrafiken från färjorna använder gatan.
Allégatans trafik med toppar på morgon och kväll har blivit väldigt störande för boende längs hela gatan då man tex.inte kan sitta ute
på sin uteplats och föra ett samtal . Trafikljudet är även störande inomhus trots treglasfönster och modern isolering .
En ordentlig analys av trafikmiljön behöver göras för att komma tillrätta med den ohållbara situationen på och runt Allégatan i
synnerhet när och om man skall fullfölja planen på cirkulationsplats Allégatan/Visbyleden då det finns stora besparingar att göra om
man slipper bygga en sådan.Förslagsvis kan hastigheten sänkas till 30 på hela sträckan för att sänka ljudnivån, eller leda ut trafiken på
Visbyleden på fler ställen,ev omöjliggöra genomfart

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
Sven Olof Ronström
Adress
ALLÉGATAN 7

Postnummer och ort
621 49 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 17:33

Ärendenummer
#28708

Sida
1(1)

Inskickat av: SÖREN EKSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Parkeringsförbud
Beskrivning och motivering
Önskemål om P-Förbud på väg Jungfrustig mellan Bergmansgatan och ut mot Lännaväg.
Det blir trångt när bilar och cyklister ska samsas på vägen, när dom ska till skolor och daghem.
Samt när man ska ut från bostadsområdet så måste man ut i halva gatan för se om det kommer nån.
När det står bilar bussar och husbilar på gatan.
Vill ha en ändring innan en olycka sker.

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
SÖREN EKSTRÖM
Adress
JUNGFRUSTIG 3

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
0498480968@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-28 16:35

Ärendenummer
#28814

Sida
1(1)

Inskickat av: KARL-ALLAN NORDBLOM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Byt ut ordet brukare.
Beskrivning och motivering
Jag anser att region Gotland ska, liksom flera andra kommuner gjort, ta bort beteckningen brukare, och ersätta ordet med något
lämpligt, exempelvis kund, hyresgäst eller liknande bättre beskrivning.
Brukare är idag och har länge varit en avskydd benämning på människor som tar del av socialtjänstens service. Ordet leder till någon
som är tärande och/eller missbrukare, när det i själva verket i många fall är människor som betalar och har betalt för sig hela livet.
Region Gotland bör vara ett föredöme i att framhålla sina medborgare, inte att nedvärdera dem. Många äldre, och yngre, känner ett
stort obehag i att betecknas som kollin som ligger samhället till last. Brukare är dessutom per definition inte en individ utan en
kollektiv beskrivning, men används felaktigt idag för enskilda personer.

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
KARL-ALLAN NORDBLOM
Adress
VÄSTERHEJDE GRAUNE PARKVÄG 5

Postnummer och ort
622 61 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)
Konsekvensbeskrivningar av sparbetingen på regionens särskilda boenden.
Alliansen fick med stöd av SD majoritet för sin budget i fullmäktige. Det innebär att
socialnämnden måste skära bort 13 miljon kronor under 2020 ur sin budget. I nämnden har
denna besparing beslutats utan konsekvensbeskrivning och klargörande hur dessa 13 miljoner
ska skäras bort ur nämndens kostnader. Någorlunda klart är att 2-3 miljoner skärs på stödet till
de sociala företagen. Och mycket summariskt och utan konsekvensbeskrivningar anges att 10
miljoner kronor ska skäras på de av regionen drivna särskilda boendena.
Trots många frågor i nämnden har varken alliansen eller förvaltningen kunnat ange hur dessa
10 miljoner kronor ska skäras bort från de särskilda boende, som till största delen bebos av
gotlänningar över 80 år.
Jag vill därför ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) om
konsekvenserna av nedskärningarna på 10 miljoner kronor på regionens särskilda boenden.
1. Varför har varken alliansen eller förvaltningen lämnat tydliga
konsekvensbeskrivningar av hur en minskning av 10 miljoner slår mot de äldre och
personalen på de regiondrivna särskilda boendena? Gäller inte beredningstvånget i
Socialnämnden längre?
2. Kan socialnämndens ordförande idag redogöra för hur nedskärningarna kommer att
påverka de äldres vardag på de regiondrivna särskilda boendena? Kommer det att
skäras ner på matkostnaderna? Dras fritidsaktiviteter in? Blir det mindre tid för social
samvaro som motverkar ensamheten hos de äldre?
3. Hur kommer besparingarna att slå mot personalen? Innebär 10 miljoner kronor minus
att minst 20 stycken i personalen kommer att successivt tas bort under året? Är det
permanent vikariestopp under 2020?
Håkan Ericsson (S)

Interpellationssvar
2020-03-30

Interpellationssvar angående ” konsekvensbeskrivningar av sparbeting på Regionens
särskilda boenden”
Socialnämnden har efter en, vad jag själv deltog i, helt igenom demokratisk handläggning i
Regionfullmäktige i Region Gotland, fattat beslut om budgeten för år 2020. I detta beslut
framgår att Socialnämnden får ett budgettillskott om ca 45 miljoner kronor inklusive en besparing
på 13 miljoner kronor. Denna besparing gjordes för att bland annat framtida pensioner i Region
Gotland skall säkras. Det handlar alltså om att ta ansvar för framtiden och framtida generationer.
Svar på ställda frågor:
1. Den konsekvensbeskrivning som efterfrågas anser jag ingå i den beredning som skett i
ärendet. Jag anser att jag utifrån min ordföranderoll tillsammans med övriga i den
politiska majoriteten har handlagt ärendet på ett administrativt riktigt sätt. Interpellanten
som också är andre vice ordföranden i Socialnämnden torde vid flera tillfällen ha blivit
informerad om att de ca 10 miljoner som är aktuella som kostnadsminskningar utgör
avgifter/ kostnader som inte kommer att aktualiseras under året. Det sker alltså en
självklar kostnadsminskning i relation till budget.

2. Utifrån svaret på fråga ett så ser jag att någon påverkan som interpellanten hänvisar till
inte kommer att ske under år 2020.

3. Medarbetarna i Region Gotland är en viktig resurs. Hela tiden sker arbeten för att
medarbetarna bland annat skall känna uppskattning för det viktiga arbete de utför. Svaret
är precis som för ovan svar att de angivna 10 miljonerna inte skall påverka vare sig
medarbetarnas vardag eller på annat sätt.

Rolf Öström ( M )
Ordförande Socialnämnden

2020-09-28

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg
Stoppade investeringar 2019 och 2020
Tekniska nämndens delårsrapport visar att flera investeringskonton är orörda för år 2020.




Kontot Enkelt avhjälpta hinder finns nästan 2 miljoner
Kontot Säkra skolvägar finns drygt 3 miljoner varav upp till 50% kan sökas i statsbidrag
Kontot Cykelplan Visby och tätorter finns 4,3 miljoner varav upp till 50 % kan sökas i
statsbidrag

Enkelt avhjälpa hinder. Det innebär att enkla åtgärder skall göras för att underlätta för
funktionsnedsatta. Det handlar tex om avfasning av trottoarkanter, målning av
övergångsställen, sätta upp räcken och ramper, märka upp trappor mm alltså små enkla
åtgärder. Vid varje möte regionen har med organisationer som företräder funktionsnedsatta tas
detta upp och listan kan ibland vara lång på åtgärder som behöver göras.
Säkra skolvägar. Regionen arbetar för en nollvision när det gäller att ingen skall dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Speciellt utsatta är barn och ungdomar som måste skyddas.
Barnens skolväg är en farlig plats och pengar har därför avsatts för att den miljön skall göras
så säker som möjligt. Önskemål finns från flera skolor om åtgärder.
Cykelplan Visby och tätorter. Regionen har en vision att cyklandet skall öka med 30 %
under de närmaste 15 åren. Åtgärder skall göras för att öka trafiksäkerheten på våra gång- och
cykelbanor och även bygga nya cykelvägar i Visby och i våra tätorter.
På min fråga vid tekniska nämndens möte den 16 september får jag svar att inga medel
kommer att användas från dessa konton under 2020 utan dem flyttas över till 2021 och inga
nya pengar äskas.
Kan även se att inga pengar använts under 2019.
Mina frågor




Varför har Alliansen stoppat dessa viktiga investeringar för åren 2019 och 2020?
Innebär detta att regionen gått miste om statsbidrag för åren 2019 och 2020?
Kommer dessa viktiga åtgärder att stoppas även kommande år ?

Tommy Gardell
Socialdemokraterna

Interpellationssvar
2020-10-21
Stoppade investeringar

I interpellationen väcker Tommy Gardell följande frågor till mig:
1. Varför har Alliansen stoppat dessa viktiga investeringar för åren 2019 och 2020?
Svar: Projekten är inte stoppade. Projekten är framflyttade. Detta beror dels på att det
saknas medel för drift och underhåll samt de ökade kapitalkostnaderna som
investeringarna medför. Men framförallt beror det på en väldigt hög arbetsbelastning
bland medarbetarna till följd av vakanser. Arbetsmiljöbelastningen ibland våra
medarbetare är utav högsta vikt att vara uppmärksam på och vi får aldrig glömma att
personalen och våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Våra medarbetares hälsa är
utav största vikt för mig och jag kommer alltid prioritera detta högt när så behövs.
Teknikförvaltningen och tekniska nämnden har, precis som flera andra nämnder och
förvaltningar, flera svårrekryterade kompetens- och yrkesområden. Markingenjörer
och trafikplanerare är exempel på bristkompetenser men även VA ingenjörer är ett
bristområde.
2. Innebär detta att regionen gått miste om statsbidrag för åren 2019 och 2020?
Svar: Nej, då nya ansökningar för ett antal projekt har genomförts där vi beviljats att
flytta fram projekten. Fram till slutet av 2022 kommer följande projekt, inom
områdena som interpellanten frågar om, drivas med statlig medfinansiering.
1.

Anslutning till flygplatsen

2.

Cirkulationsplats i korsningen Östra Hansegatan/Artillerigatan

3.

Passager vid Kung- Magnus väg och Jägargatan

4.

Trafiksäkerhetsåtgärder Södervärnsskolan

5.

Roma busstation

Vidare så genomförs förstudier/förprojekteringar i slutet utav 2020/våren 2021.
Byggnation förväntas ske hösten 2021 samt under 2022.
Ny statlig medfinansiering kommer sökas under 2022 inför 2023 avseende fler projekt
inom samma ämnesområde.
3. Kommer dessa viktiga åtgärder att stoppas även kommande år ?
Svar: Då åtgärderna inte är stoppade utan framflyttade så omtolkar jag frågan till, om
dessa viktiga åtgärder kommer att framflyttas även kommande år? Svaret på detta står
delvis att finna i ovanstående. För att kunna genomföra investeringarna krävs det att

man även har ekonomiska resurser att kunna genomföra drift av projektet efter det att
investeringen är genomförd. I Alliansens budgetförslag för 2021 tillförs ekonomiska
medel i form av ett generellt ramtillskott som bla. ska täcka de ökade drift, underhåll
och kapitalkostnaderna som uppstår för rubricerade tidigare genomförda investeringar.
Om vi inte tillför driftresurser för att omhänderta de investeringar som är genomförda
så kan ej heller tänkta investeringar genomföras eftersom det som redan effektuerats
måste omhändertas först. Det kommer dock även under 2021 vara svårt att rekrytera
personal inom ovannämnda kompetensområden. Därvidlag går det inte entydigt att
säga att ovan nämnda åtgärder eller projekt kommer att slutföras utan viss fördröjning.
Karl-Johan Boberg (C)
Tekniska nämndens ordförande

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
om elavbrott på Gotland
Visby 2020-09-28
Gotland och elavbrotten.
Alltför ofta försvinner strömmen på Gotland. Trots en investering i ny teknisk
utrustning vid mottagande av kabeln från fastlandet fortsätter strömavbrotten.
Det är naturligtvis ett otyg för oss privatpersoner när strömmen försvinner och
det vi höll på med inte längre kan utföras. Vi vet sedan länge att kostnaderna för
flera gotländska arbetsgivare blir högre vid elavbrott. Mest känt är Cementas
kostnader, men även andra företag drabbas. Vetskap om en osäker
leveranssäkerheten av el riskerar att påverka företagens investeringsbeslut. I
nästa led kan det bli dyrt för Gotland.
Nu under pandemin har användandet av digitalteknik i samband med arbete
ökat. På många vis en bra utveckling. Dels kan fler arbeta hemifrån och dels ökar
möjligheten för oss att delta i fastlandsbaserad kompetensutveckling. Men, när
strömmen försvinner försvåras allt detta.
Ska Gotland hänga med i utvecklingen är det nödvändigt med en säker leverans
av el till och på Gotland.
Enligt diskussioner inom svenskt kraftnät tycks det dröja minst 10 år innan vi får
en ny kabel. Jag tycker att det är oacceptabelt med ytterligare 10 år av osäkra
elleveranser. Tyvärr kan jag konstatera att S-Mp regeringen inte tar detta på
tillräckligt allvar, Gotland tycks inte vara viktigt. Jag ser heller inte att
Centerpartiet eller Liberalerna i sitt samarbete med regeringen driver denna
fråga till resultat. Som vanligt blir det mest ord och lite verkstad.
Är det verkligen rimligt att Gotland i dessa tider har en så pass dålig
leveranssäkerhet av el?
Mina frågor är:
Anser regionstyrelsens ordförande att det är acceptabelt att vi i tio år till ska leva
med dessa ständigt återkommande strömavbrott?
Om du inte anser det vad har du i så fall för plan för att se till så att dessa
upphör? Hur jobbar du idag för att resultat ska nås?

Jörgen Benzler
Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2020-10-15
Ang elavbrott på Gotland
Jörgen Benzler (V) har ställt följande frågor.

Mina frågor är:
Anser regionstyrelsens ordförande att det är acceptabelt att vi i tio år till ska leva med dessa
ständigt återkommande strömavbrott?
Om du inte anser det vad har du i så fall för plan för att se till så att dessa upphör? Hur
jobbar du idag för att resultat ska nås?

Mitt svar:
Vi är helt överens om att Gotland behöver ett robust och tryggt energisystem och för att utveckla
det, baserat på förnybar energi, behövs en ny fastlandförbindelse. Vi ser nu några viktiga signaler,
inte minst i årets budgetproposition, som öppnar för att koldioxid- och energiintensiv industri i
Sverige och på Gotland, ska kunna utvecklas enligt de branschvisa intentionerna som uttryckts i ett
annat regeringsuppdrag; Fossilfritt Sverige.
Det kommer i så fall att betyda mycket för att minska den samlade klimatpåverkan från samhälle och
näringsliv på Gotland – vilken som bekant förutsätter kraftigt utbyggd kapacitet i elsystemet på, till
och från Gotland. Det stora elbehov som prognosticeras för Gotland innebär att vår elmarknad
behöver ha hög kapacitet för överföring till andra elnät.
Svenska Kraftnäts arbete med ny elkabel till och från Gotland måste därför vara högt prioriterat. Den

preliminära analysen visar att ny kabel kommer behövas och att den planeringen måste
konkretiseras nu. I samband med detta bör ansvarsfrågan också hanteras. Min uppfattning
är att det naturliga är att Svenska kraftnät tar ansvar för förbindelsen så att Gotland blir en
del av det nationella stamnätet.
Med anledning av behovet av en tredje kabel har vi uppvaktat Energiminister Anders Ygeman (S) vid
olika möten och i skrivelser där vi tagit upp såväl ny kabel som statens ambitioner med Gotland som
energipilot. I morgon träffar vi ministern vid ett möte här på Gotland om just de här frågorna.
Kabelfrågan och elavbrott diskuteras givetvis också vid ägarmöten med GEAB som vi har tillsammans
med Vattenfall. Vattenfall har idag ansvaret för de befintliga överföringskablarna mellan Gotland och
fastlandet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

2020-09-28

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius
Angående Romaskolans behov av idrottshall
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte 2019-03-20 §40 Strategisk plan och budget lyfter
förvaltningen i underlagen fram behovet av idrottshall vid Romaskolan. Vid mötet
presenterades också av tjänstepersoner en tänkt investeringsvolym på 3 miljoner 2020 och 4
miljoner 2021 (totalt 7 miljoner) för att ställa om fd Badhuset till idrottshall för skolan.
Nämndens ordförande, Stefan Nypelius, valde att lyfta bort både skrivningen om behovet och
själva resursen för idrottshall hur skrivelsen. Detta reserverade sig samtliga i den röd-grönrosa oppositionen emot. Borttagandet av behovet av idrottshall ledde därmed till att kunskap
om behovet inte gavs Regionstyrelse eller Regionfullmäktige.
Utifrån ovan är mina frågor till Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Stefan
Nypelius:
-

Vad hade och har nämndens ordförande för egen tanke om behovet av idrottshall i
Roma?
Varför drogs beskrivningen av behovet bort från underlag inför budgetberedning?
Vad ser nämndens ordförande för lösning och tidsplan med nu givet läge i Roma
samtidigt som vi har en halverad investeringsbudget?

Meit Fohlin, Socialdemokraterna

Interpellationssvar
2020-10-23
Angående Romaskolans behov av idrottshall
Meit Fohlin, Socialdemokraterna har ställt interpellation till mig angående Romaskolans behov av
idrottshall. Utifrån det har hon följande frågor:
•
•
•

Vad hade och har nämndens ordförande för egen tanke om behovet av idrottshall i Roma?
Varför drogs beskrivningen av behovet bort från underlag inför budgetberedning?
Vad ser nämndens ordförande för lösning och tidsplan med nu givet läge i Roma samtidigt
som vi har en halverad investeringsbudget?

Mitt svar och syn på ämnet
Från 1 juli 2019 så är ämnet ”idrott och hälsa” utökat i läroplanen för högstadiet. Det påverkar även
tid och lokalutrymme för ämnet i de lägre stadierna.
Behovet av idrottshallar till skolorna i närområdet kring Roma är påtaglig. Endast Dalhem skola har
egen gymnastikhall av de andra skolorna inom Roma rektorsområde. Övriga skolor genomför ämnet
antingen genom bussas till Dalhem eller Roma eller som utomhusövningar i skolans närområde. En
lösning som gällt sedan flera år tillbaka. För Romaskolans del har utomhusaktiviteterna ökat sedan
simhallen stängdes 2016.
Den pågående skolöversynen initierades under våren 2019. Där ingår att beakta ”Vad behöver vi för
att möta framtidens utmaningar gällande kompetensförsörjning, ekonomi samt lokaler?”
Lokalsituationen, bland annat med idrottshallar vid skolorna på Gotland, gjordes än tydligare i
nulägesbeskrivningen som lämnades i april i år. Det krävs en samlad lösning.
I bilaga 2 i det material som fanns som underlag till budgetberedningen våren 2019 (regionstyrelsen
arbetsutskott 2019-05-06--08) så lyfts det under rubriken ”Romaskolan” att: ”Det finns ett behov av
en ny idrottshall.” Utifrån det vill jag hävda att informationen fanns i materialet och att information
om behovet var lämnat till Regionstyrelse och Regionfullmäktige.
Äskandet om investering prioriterades ned i nämnden utifrån att den politiska majoriteten inte ansåg
att förslaget var en framkomlig väg i relation till det påbörjade arbetet med ”Romapaketet”.
Behovet av idrottshall är känt och påtalat från skola och idrott. Vid senaste regionfullmäktige
beslutades i § 124 ” att utifrån skolans och idrottens behov av fullstor idrottshall, utreda
möjligheterna att bygga nytt alternativt bygga till befintlig gymnastiksal vid Romaskolan”.
Min tanke om en idrottshall är att den behöver kunna lösa utmaningarna för framtiden. Både för
idrotten och utbildningens behov. Därför har nämnden utifrån regionfullmäktiges beslut vid senaste
mötet beslutat att ”Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med regionstyrelseförvaltningen ta fram
en förstudie gällande idrottshall i Roma.” I förstudien kommer tidsplan att tas fram. Som indikation
kan Hässelby Villastads idrottshall användas som referensobjekt. Den slutbesiktigades i januari 2016
efter att inriktnings- och genomförandebeslut för projektet togs i april 2014.
Genom beslutet om Romapaketet har Roma fått chans till utökad utveckling och attraktion på ett
handfast sätt. Romapaketet har potential att leda till både nya affärsmöjligheter och
bostadsbyggande – vilket Roma och omkringliggande socknar mår bra av.
Stefan Nypelius, Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-10-01

Regionstyrelsen

Granskning av finansverksamheten
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens finansverksamhet.
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att Regionstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Bedömningen grundar sig på att fem av åtta uppställda revisionsfrågor besvaras ja, och resterande tre revisionsfrågor besvaras med ett delvis. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns det en aktuell
finanspolicy som är
anpassad till regionens
verksamhet?

Delvis
Bedömningen grundar sig på att nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige under 2014. Det pågår
en översyn med planerat beslutsdatum under hösten
2020. Risken med att inte löpande revidera finanspolicyn är att den inte är aktuell utifrån nya förutsättningar
eller innehåller områden som inte längre är aktuella,
även om vi bedömer denna risk som låg.
Regionens finanspolicy bedöms i allt väsentligt omfatta
och hantera de finansfrågor som enligt vår bedömning
är vanligt förekommande i kommuner och regioner. Ett
område som kan kompletteras är hanteringen av operativa risker och intern kontroll. I finanspolicyn beskrivs
olika åtgärder som ska minska den operativa risken,
exempelvis att säkerställa personoberoende, men det
saknas en beskrivning hur det ska kontrolleras och
rapporteras.
I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen
ansvarar för att godkänna användningen av nya typer
av finansiella instrument samt besluta om riskmandat.
Enligt vår bedömning bör dessa frågor hanteras av
fullmäktige, i enlighet med kommunallagen.

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

2 (3)

Regionens revisorer

Definieras risker och
följs dessa upp?

Delvis

Omfattar policyn direktiv
kring vilken typ av finansiella instrument
som ska/får nyttjas och
hur?

Ja

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?

Ja

Är löptider och räntebindningstider för lån
beaktade i finanspolicyn?

Ja

Är finansieringsbehoven
på kort, medellång och
lång sikt identifierade
och det framgår hur
detta är säkerställt?

Delvis

Finns direktiv kring
borgensåtaganden?

Ja

Bedömningen grundas på att riskerna definieras i
finanspolicyn. Avseende de risker som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis avsnittet som behandlar ränte- och
inflationsrisk.

Bedömningen grundas på att finanspolicyn beskriver
de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas.
Vid bokslutet 2019 var samtliga lån upptagna hos
Kommuninvest AB. Lånen upptas i utländsk valuta och
omvandlas till svenska kronor genom valutaswapavtal.
Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur anges
i enlighet med finanspolicyn.
Finanspolicyn omfattar riktlinjer för hur låneportföljen
ska utformas.

Region Gotlands målsättning är att skuldportföljens
genomsnittliga räntebindningstid ska vara 2-5 år. I
delårsrapport 2020 och årsredovisning 2019 framgår
att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år
respektive 2,29 år. Räntebindningstiden bedöms
därmed både beaktad i finanspolicyn och efterlevas.
I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig
prognos kring det framtida likviditetsbehovet som omfattar det närmaste året. Vår bedömning är att behovet
för en region sträcker sig över ett längre perspektiv där
åtaganden behöver ses över löpande för att ha en
enhetlig bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens långsiktiga
finansieringsbehov inte är identifierat.
Av finanspolicyn framgår hur borgen ska hanteras. Vi
har i vår granskning inte noterat några avvikelser eller
avsteg från det som anges i finanspolicyn.
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Sker rapportering till
regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Ja
Bedömningen grundas på att vi kan konstatera att
rapportering sker enligt vad som föreskrivs i både
finans- och pensionsmedelspolicy. En stor del av
rapporteringen sker i samband med delårsrapport och i
regionens årsredovisning. Det upprättas dock inte
någon samlad särskild skrivelse som behandlar
följsamhet mot policydokument.

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi Regionstyrelsen att:





Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som
tidigare skett.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till
regionens finansieringsbehov på lång sikt.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till fullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor,
samt att policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.

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 30 november 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

Finansverksamheten
Region Gotland
Oktober 2020

Daniel Brandt
Jenny Nyholm
Casper Wessén
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Sammanfattande revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en granskning
av regionens finansverksamhet. Inom ramen för granskningen har dokumentstudier och intervjuer
med berörda tjänstepersoner genomförts.
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att Regionstyrelsen
delvis har säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Bedömningen grundar sig på att fem av
åtta uppställda revisionsfrågor besvaras ja, och resterande tre revisionsfrågor besvaras med ett
delvis. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns det en aktuell
finanspolicy som är
anpassad till regionens verksamhet?

Delvis
Bedömningen grundar sig på att nuvarande
finanspolicy antogs av regionfullmäktige under
2014. Det pågår en översyn med planerat beslutsdatum under hösten 2020. Risken med att
inte löpande revidera finanspolicyn är att den
inte är aktuell utifrån nya förutsättningar eller
innehåller områden som inte längre är aktuella,
även om vi bedömer denna risk som låg.
Regionens finanspolicy bedöms i allt väsentligt
omfatta och hantera de finansfrågor som enligt
vår bedömning är vanligt förekommande i
kommuner och regioner. Ett område som kan
kompletteras är hanteringen av operativa risker
och intern kontroll. I finanspolicyn beskrivs
olika åtgärder som ska minska den operativa
risken, exempelvis att säkerställa personoberoende, men det saknas en beskrivning hur det
ska kontrolleras och rapporteras.
I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen ansvarar för att godkänna användningen
av nya typer av finansiella instrument samt
besluta om riskmandat. Enligt vår bedömning
bör dessa frågor hanteras av fullmäktige, i enlighet med kommunallagen.

Definieras risker och
följs dessa upp?

Delvis
Bedömningen grundas på att riskerna definieras i finanspolicyn. Avseende de risker
som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de
enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis
avsnittet som behandlar ränte- och inflationsrisk.
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Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av
finansiella instrument
som ska/får nyttjas
och hur?

Ja

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?

Ja

Är löptider och räntebindningstider för lån
beaktade i finanspolicyn?

Ja

Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt
identifierade och det
framgår hur detta är
säkerställt?

Delvis

Finns direktiv kring
borgensåtaganden?

Ja

Bedömningen grundas på att finanspolicyn
beskriver de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas. Vid bokslutet 2019 var
samtliga lån upptagna hos Kommuninvest AB.
Lånen upptas i utländsk valuta och omvandlas
till svenska kronor genom valutaswapavtal.
Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur
anges i enlighet med finanspolicyn.
Finanspolicyn omfattar riktlinjer för hur låneportföljen ska utformas.

Region Gotlands målsättning är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska
vara 2-5 år. I delårsrapport 2020 och årsredovisning 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år respektive 2,29
år. Räntebindningstiden bedöms därmed både
beaktad i finanspolicyn och efterlevas.
I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig prognos kring det framtida likviditetsbehovet som omfattar det närmaste året. Vår
bedömning är att behovet för en region sträcker sig över ett längre perspektiv där åtaganden
behöver ses över löpande för att ha en enhetlig
bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens
långsiktiga finansieringsbehov inte är identifierat.
Av finanspolicyn framgår hur borgen ska hanteras. Vi har i vår granskning inte noterat några
avvikelser eller avsteg från det som anges i
finanspolicyn.
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Sker rapportering till
regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Ja
Bedömningen grundas på att vi kan konstatera
att rapportering sker enligt vad som föreskrivs i
både finans- och pensionsmedelspolicy. En
stor del av rapporteringen sker i samband med
delårsrapport och i regionens årsredovisning.
Det upprättas dock inte någon samlad särskild
skrivelse som behandlar följsamhet mot
policydokument.

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderas Regionstyrelsen att:





Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens finansieringsbehov på lång sikt.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till fullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor, samt att policyn
kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.

4

Inledning
2.1.

Bakgrund

Region Gotland hade per bokslutet 2019-12-31 placerade medel uppgående till ett värde om 200
mnkr. Vidare framgår av årsredovisningen att regionen tillämpar säkringsredovisning genom ränteswappar för att motverka räntefluktuationer kopplat till låneskulden. Placeringar i aktier, derivat
och säkringar kan vara komplext och fordrar utvecklade policys och riktlinjer.
Av kommunallagen 11 kap framgår att kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För detta ska fullmäktige upprätta riktlinjer.
Revisorerna har utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av regionens finansverksamhet.

2.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att genomföra en översiktlig bedömning av ändamålsenligheten med regionens finansverksamhet.
För att uppnå syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:









2.3.

Finns det en aktuell finanspolicy som är anpassad för regionens verksamhet?
Definieras risker och följs dessa upp?
Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av finansiella instrument som ska/får nyttjas och
hur?
Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?
Är löptider och räntebindningstider för lån beaktade i finanspolicyn?
Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt identifierade och det framgår hur
detta är säkerställt?
Finns direktiv kring borgensåtaganden?
Sker rapportering till regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av: Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och redovisning, RKR
R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder, RKR R8 Derivat och säkringsredovisning samt
regionens styrande dokument.

2.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är regionstyrelsen och granskningen avgränsas till revisionsfrågorna enligt
ovan. Granskningen genomförs genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstepersoner. Verifiering och test av kontroller sker genom stickprovsmässig granskning. Rapporten har
sakgranskats av berörda tjänstepersoner.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
3.1.1.

Finns det en aktuell finanspolicy som är anpassad för regionens verksamhet?
Iakttagelser

Region Gotlands finanspolicy utgör ramverket för Region Gotlands finansiella aktiviteter. Finanspolicyn har antagits av regionfullmäktige vid sammanträdet den 23 april 2012 och därefter justerats
av regionfullmäktige vid sammanträdet den 20 februari 2014.
Av policydokument, men även vid våra intervjuer, framgår att finanspolicyn ska hållas uppdaterad
med hänsyn till aktuella förhållanden både inom Region Gotland och på de finansiella marknaderna. Vidare framgår att finanspolicyn återkommande ska revideras av regionfullmäktige vid behov.
Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag på uppdateringar om förutsättningarna i regionen
eller omvärlden förändras på så sätt att förändringar i finanspolicyn krävs. Enligt våra intervjuer
sker en översyn av nuvarande finanspolicy med målsättningen att den ska kunna tas upp i fullmäktige under hösten 2020.
I finanspolicyn beskrivs det övergripande målet och syftet med finansverksamheten. I policyn regleras även ansvar avseende finansfrågor. Ansvaret för finansverksamheten fördelas mellan regionfullmäktige, regionstyrelsen, ekonomidirektören, redovisningschefen och internbanken enligt
nedan:
Regionfullmäktiges ansvar består i:
 Att fastställa finanspolicyn efter förslag från regionstyrelsen
 Att årligen besluta om regionens totala lånevolym
 Att fastställa ramar för borgensåtaganden
Regionfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till regionstyrelsen inom
ramen för denna finanspolicy. Regionstyrelsens ansvar består bla av att besluta om riskmandat för
både tillgångs- och skuldförvaltning, godkänna nya typer av finansiella instrument samt att tillse att
finanspolicyn efterlevs.
Regionstyrelsen delegerar det löpande ansvaret för finansverksamheten till ekonomidirektör, redovisningschef samt internbanken som ansvarar för att följa upp och rapportera till regionstyrelsen.
Region Gotland har utöver finanspolicyn också en pensionsmedelspolicy1. Pensionsmedelspolicyn
är en placeringspolicy i vilken de övergripande riktlinjerna vid förvaltning av pensionsmedel beskrivs. Policyn utgör ett regelverk för Region Gotlands kapitalförvaltning. Ansvaret kring förvaltning av
pensionsmedel fördelas mellan regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen
enligt nedan:

1

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland, fastställd av regionfullmäktige 2018-05-13 och uppdaterad enligt RF § 277
2019, Ärendenr: RS 2018/18.
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Det är regionfullmäktiges ansvar att:
 förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 11 kap 2 – 4 §§.
 fastställa strategi och policy för pensionsmedelsförvaltningen.
Regionstyrelsens ansvarar för att besluta om förändringar av säkerhetsgolvet samt att vid behov
uppdatera pensionspolicyn. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utse en extern kapitalförvaltare samt att varje månad följa upp och kontrollera att portföljen med tillgångar följer de riktlinjer
som anges.

3.1.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Bedömningen grundas på att regionens finanspolicy i allt väsentligt omfattar och hanterar de finansfrågor som enligt vår bedömning är vanligt förekommande i kommuner och regioner. Ett område som kan kompletteras är hanteringen av operativa risker och intern kontroll. I finanspolicyn
beskrivs olika åtgärder som ska minska den operativa risken, exempelvis att säkerställa personoberoende, men det saknas en beskrivning hur det ska kontrolleras och rapporteras.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen i kommuner och
regioner. I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen ansvarar för att godkänna användningen av nya typer av finansiella instrument samt besluta om riskmandat. Enligt vår bedömning
bör dessa frågor hanteras av fullmäktige.
Nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige under 2014 och nu pågår en översyn med
planerat beslutsdatum någon gång under hösten 2020. Det finns en risk att då man inte löpande
reviderar finanspolicyn att denna inte är aktuell utifrån nya förutsättningar eller innehåller områden
som inte längre är aktuella, även om vi bedömer denna risk som låg. Vi rekommenderar att regionen reviderar och fastställer finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.

3.2.
3.2.1.

Definieras risker och följs dessa upp?
Iakttagelser

I finanspolicyn beskrivs och definieras risker som avser skuldhantering, hantering av tillgångar och
likviditet samt operativa risker.
De risker som definieras i policyn avseende skuldhantering är följande:



Ränterisk – Risken för att förändringar i räntenivån påverkar regionens finansnetto negativt
genom ökade upplåningskostnader.
Refinansieringsrisk – Risken för att regionen vid varje tillfälle inte har tillgång till erforderlig
finansiering. Refinansieringsrisken ökar om regionens kreditvärdighet försämras eller blir
alltför beroende av en finansieringskälla samt om hela eller en stor del av skuldportföljen
förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

För att begränsa ränterisken arbetar Region Gotland med något som kallas för normrisk. Vad
normrisk innebär beskrivs ytterligare under revisionsfråga 2.6.
För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallostrukturen i Region Gotlands låneportfölj spridas
över tid. Därtill ska även finansieringen spridas på flera motparter.
Nedanstående riktlinjer förklarar hur Region Gotland hanterar refinansieringsrisken:


Mer än 50 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, får ej förfalla inom de
närmaste 12 månaderna
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Av regionen direkt upptagna lån i utländsk valuta får vid varje tillfälle utgöra högst 10 procent av den totala lånestocken.

Avseende tillgångs- och likviditetshantering definieras följande risker i finanspolicyn:
 Ränterisk – Risken att en ränteuppgång minskar marknadsvärdet i utestående fasta räntebärande tillgångar.
 Likviditetsrisk – Risken att en placering inte omedelbart kan omsättas på marknaden utan
att stora förluster i marknadsvärde uppstår.
 Emittent/låntagarrisk – Risken att en placerare inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen ränta på grund av motpartens fallissemang (att motparten får betalningssvårigheter/går i konkurs).
I finanspolicyn beskrivs inte hur regionen ska arbeta för att motverka ovan risker avseende tillgångs- och likviditetshantering. Istället beskrivs att regionen kontinuerligt ska upprätthålla en likviditetsreserv för att kunna sköta sina betalningsförpliktelser.
Den operativa risken definieras i finanspolicyn som risken för förluster till följd av bristfälliga interna
processer, mänskliga fel och eller felaktiga system. För att begränsa den operativa risken tillser
Region Gotland:






Att rutiner och processer är dokumenterade.
Att så långt det är möjligt säkerställa personoberoende och funktionsåtskillnad
Att säkerställa att finanshanteringen sker i linje med denna policy avseende ansvar, rapportering och hantering av finansiella risker.
Att back-up rutiner finns på plats
Att löpande utbilda personalen i finansiella frågor

Det finns inte några aktuella dokumenterade riktlinjer som rör de operativa riskerna, enligt våra
intervjuer har en processkartläggning genomförts tidigare, men den har inte uppdaterats på senare
tid.
Vid finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, ska regionen företrädas av
namngivna behöriga personer. Skriftlig fullmakt ska delges de behöriga personer som med bindande verkan i regionens namn har rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakt ska vara tidsbegränsad och beslutade av regionstyrelsen. Fullmakter har beslutats av regionfullmäktige den
2019-12-11.
I pensionsmedelspolicyn definieras också ett flertal risker. En av dessa är kreditrisken, vilken definieras som risken för att utställaren av ett finansiellt instrument, t. ex. en obligation, inte kan infria
löftet om återbetalning av lånet. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av den totala portföljen. Det övergripande riskmålet som beskrivs i pensionsmedelspolicyn är att pensionsmedelsförvaltningen ska
minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens pensionskostnader.
Vidare nämns i pensionsmedelspolicyn risken med riskfyllda tillgångar. En riskfylld är en tillgång
vars värde kan skifta snabbt, både upp och ner. I policyn anges att det i normalläge för Region
Gotland krävs en relativt hög andel riskfyllda tillgångar för att nå det långsiktiga avkastningsmålet
om 4% avkastning per år i reala termer, dvs. justerat inflation. För att detta inte ska innebära en
alltför hög risk ska andelen riskfyllda tillgångar dock löpande justeras så att portföljen som mest
kan tappa 20 % av värdet i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna.
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Ränte- och inflationsrisk nämns också i pensionsmedelspolicyn. Hur dessa risker definieras framgår dock ej, utan vad som framgår är att respektive risk begränsas genom att placera delar av
regionens pensionskapital i realränteobligationer.
Uppföljning av de identifierade riskerna behandlas i avsnitt 2.8 i denna rapport.

3.2.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Vi bedömer att riskerna är definierade i finanspolicyn. Avseende de risker som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis avsnittet som behandlar ränteoch inflationsrisk. I en mindre organisation är det generellt sett svårare att uppnå en god intern
kontroll genom arbetsfördelning och risken för nyckelpersonsberoende är större. Det är därför av
vikt att det finns väl fungerande och dokumenterade rutiner för de väsentliga processerna inom
internbanken. Vi rekommenderar att aktuella rutinbeskrivningar tas fram samt att policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.
Rapportering av de olika riskbedömningarna sker kontinuerligt till regionstyrelse.
För bedömning och ytterligare beskrivning av hur risker följs upp se avsnitt 2.8 i denna rapport.

3.3.
3.3.1.

Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av finansiella instrument
som ska/får nyttjas och hur?
Iakttagelser

I Finanspolicyn beskrivs att utgångspunkten för finansiella derivat ska vara att finansförvaltningen
förstår hur det aktuella finansiella instrumentet är konstruerat samt hur det ska hanteras i regionens redovisning. I finanspolicy finns en förteckning över finansiella derivatinstrument som är godkända. För vidare läsning se bilaga.
Derivatinstrument används i huvudsak för att skydda kassaflödet genom att skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan på regionens ekonomi. Att använda derivatinstrument beskrivs som ett sätt att skapa flexibilitet i den löpande skuldhanteringen. Av policyn framgår
vilka krav som ska ställas på motparten som tillhandahåller de finansiella derivatinstrumenten.
Marknadsvärdet, det belopp som skulle betalas om avtalet upphörde på balansdagen, avseende
regionens ränteswappar i bokslutet 2019 anges till -18 Mnkr.
Räntederivat får enligt regionens finanspolicy endast nyttjas för att hantera underliggande lån med
syfte att förändra räntebindning, snitträntan och eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett
ränteintervall. Vid intervju har framgått att Region Gotlands arbete med skuldförvaltning vanligtvis
sker med enkla räntederivat samt fasträntelån när det anses fördelaktigt. Regionen använder inte
räntetak CAP eller räntegolv Floor även om det är tillåtet enligt finanspolicyn.
Förvaltningen av pensionsmedel ska enligt pensionsmedelspolicyn baseras på en strategi där en
riskbuffert används. Region Gotland har därför valt att dela upp placeringsreglerna i två delar,
övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De övergripande placeringsreglerna fastställer
bl.a. vilka tillgångsslag och finansiella instrument som mdet är tillåtet att investera i.

3.3.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
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Finanspolicyn hanterar de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas. Vid bokslutet 2019
var samtliga lån upptagna hos Kommuninvest AB. Lånen upptas utländsk valuta och omvandlas till
svenska kronor genom valutaswapavtal. Regionen använder också ränteswappar i syfte att begränsa ränterisken. Motparter är SEB och Nordea. Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur
anges i enlighet med finanspolicy.

3.4.
3.4.1.

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?
Iakttagelser

Finanspolicyn består dels av målsättningar, dels av regler och riktlinjer för hur lån ska hanteras
inom Region Gotland. Den övergripande målsättningen som beskrivs i finanspolicyn avseende
skuldhantering är att regionen ska minimera upplåningskostnaderna samt trygga finansieringen för
verksamheten på såväl kort som lång sikt. Vidare ska kapitalbehovet säkerställas genom ett aktivt
och professionellt upplåningsförfarande. För att begränsa riskerna i skuldportföljen ska ränteexponering ske inom fastställda ramar med målsättning att långsiktigt begränsa resultateffekterna av
stigande räntor. Ränteexponering ska även ske i enlighet med nedan riktlinjer.
I Region Gotlands finanspolicy anges riktlinjer inom fyra områden avseende skuldhantering. Dessa
områden är tillåtna finansieringsalternativ, leasing, ränterisk samt refinansieringsrisk. Tillåtna
finansierings-/lånealternativ är följande:





Reverslån
Reverslån i utländsk valuta under förutsättning att valutakrisen omedelbart elimineras.
Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden (certifikatprogram).
Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i regionstyrelsen).

All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från minst tre (3) långivare. Leasing inom Region Gotland jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning. Leasingavtal kan endast undertecknas av ekonomidirektör. Ränterisk samt refinansieringsrisk
beskrivs under revisionsfråga 2.6 respektive 2.3.
Av pensionsmedelspolicyn framgår att för varje tillgångsslag fastställs limiter för minimal och maximal andel av pensionsmedel. Aktuella placeringslimiter ska fastställas med hänsyn till aktuella
marknadsvärden för pensionsmedlen, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt givet riskmålet om 4% avkastning per år. Nedan tabell illustrerar den högsta och den lägsta andel respektive tillgångsslag
vid varje tidpunkt får utgöra av tillgångsportföljens totala marknadsvärde.

Tabell 1 – Övergripande limiter för tillgångsslagen.

10

Vidare beskrivs att tillgångarna i pensionsmedlen ej får belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. Det gäller dock ej i den mån de ska
möta pensionsutbetalningar.
Utöver vad som beskrivits ovan finns även avsnitt kring alternativa tillgångar och ansvarsfulla placeringar i pensionsmedelspolicyn. Alternativa tillgångar beskrivs som sådana med låg korrelation
med den befintliga portföljen och som kan minska den totala portföljrisken och höja avkastningen.
Exempel på alternativa tillgångar är valutor, råvaror, realtillgångar och hedgefonder.
Ansvarsfulla placeringar innebär för Region Gotland att etisk och miljömässig hänsyn ska tas vid
placeringar i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar och positiv samhällsutveckling. Det då regionen
anser att miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik är en förutsättning för en god långsiktig lönsamhet. I samband med placeringsbeslut ska därför miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade
frågor beaktas såväl som finansiell risk och förväntad avkastning.

3.4.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
I finanspolicyn under avsnittet 3.3 Tillåtna finansieringsalternativ beskrivs att reverslån i utländsk
valuta är tillåtna under förutsättning att valutarisken omedelbart elimineras. I avsnitt 3.3.4 refinansieringsrisk anges att regionens lån i utländsk valuta får högst utgöra 10% av den totala lånestocken, vilket bör förtydligas vad som åsyftas. I övrigt bedömer vi att policyn innehåller tillräckliga riktlinjer för låneportföljens utformning.

3.5.
3.5.1.

Är löptider och räntebindningstider för lån beaktade i finanspolicyn?
Iakttagelser

Region Gotland har, för att begränsa ränterisken i skuldportföljen, valt att arbeta med en normrisk.
Det innebär en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Regionens
syfte med ett mål för räntebindningen är att ge tid till att anpassa verksamheten inför en situation
med högre räntor. Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn
och stabil räntekostnad över tiden.




Region Gotland har som målsättning (norm) att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara 2 - 5 år. Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat.
Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att förändra skuldportföljens struktur. Maximal tillåten löptid i enskilda instrument är 10 år.

Internbanken inom regionen ska följa upp ränterisken och göra en sammanställning som tydligt
visar huruvida ränterisken hålls inom föreskrivna ramar eller inte. Ränteexponeringen i regionen är
vid varje tillfälle summan av den befintliga upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen
för denna, med hänsyn till eventuella förändringar av räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument.

3.5.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
Region Gotland har som målsättning att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara
2 - 5 år. I delårsrapport 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år och i
årsredovisningen 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,29 år. Räntebindningstid är därmed både beaktad i finanspolicyn och efterlevs.
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Region Gotland har också en målsättning att maximalt 50% av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. Enligt årsredovisningen för 2019 har 9% av skuldportföljen en räntebindningstid som understiger 1 år.

3.6.
3.6.1.

Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt identifierade och det framgår hur detta är säkerställt?
Iakttagelser

Enligt finanspolicyn ska tillfälliga överskott av likvida medel placeras med så god avkastning som
möjligt. Placeringarnas löptid ska bestämmas av regionens likviditetsprognos samt likviditetsrisk. I
avsnittet likviditetsplanering anges att regionen ska försöka åstadkomma balans mellan in- och
utbetalningar så att regionen kan klara sina betalningsförpliktelser både på kort och lång sikt. En
likviditetsplan ska tas fram. I policyn uttrycks att likviditetsplanen ska vara underlag för både likviditetsstyrande åtgärder samt underlag för placering av likvida medel.
Vid våra intervjuer framkommer att likviditetsprognoser baseras på historik avseende hur finansieringsbehoven tidigare sett ut. De prognoser som görs uppdateras löpande och avser i huvudsak
innevarande år, i regel görs inga prognoser på längre sikt. I det längre tidsperspektivet använder
regionen den finansplan som återfinns i regionens strategiska plan.
Region Gotland har i huvudsak två stora likviditetsflöden, skattemedel (inkommande) och lönekostnader (utgående). För att säkerställa möjligheter till bland annat upplåning har regionen en
koncernkontokredit om 300 mnkr vilket kan användas vid behov. Koncernkontokrediten är vid
granskningstillfället inte utnyttjad.

3.6.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Ett av målen som anges i finanspolicyn är att regionen ska trygga en stabil och långsiktig finansiering där medel ska finnas tillgängliga för att möta behov på kort, medel och lång sikt. I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig prognos kring det framtida likviditetsbehovet som avser
det närmaste året. Vi anser att detta är en för kort period att arbeta med. Behovet för en region
sträcker sig över ett längre perspektiv där åtaganden och behov behöver ses över löpande för att
ha en enhetlig bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens långsiktiga finansieringsbehov inte är identifierat.

3.7.
3.7.1.

Finns direktiv kring borgensåtaganden?
Iakttagelser

I finanspolicyn anges att regionen i princip endast ikläder sig borgen för helägda dotterbolag, även
om det inte finns ett formellt förbud för regionen att gå i borgen för andra aktörer. Beslut om borgen
för ej helägda dotterbolag ska i varje enskilt fall fattas av regionfullmäktige. Vid våra intervjuer
framkommer att bakgrunden till att det ställningstagandet är att regionen under 1980- och 90-talet
tvingades att infria ett antal borgensåtaganden.

3.7.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
I finanspolicyn beskrivs hur borgen ska hanteras. Enligt årsredovisningen hade Region Gotland
samlade borgensåtaganden om totalt 1 320 mnkr år 2019. Av not 27 i årsredovisningen framgår att
1 311 mnkr avser regionens egna och närstående företag medan 9 mnkr avser övriga. 1 256 mnkr
av samlade borgensåtaganden avser det helägda dotter- och bostadsbolaget AB Gotlandshem. Vi
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har i vår granskning inte noterat några avvikelser eller avsteg från det som anges i finanspolicyn.

3.8.
3.8.1.

Sker rapportering till regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?
Iakttagelser

Enligt Region Gotlands finanspolicy sker rapportering till regionstyrelsen vid behandling av budget,
i delårsrapporter och i årsredovisningen. Rapporteringen i delårsrapport och i årsredovisning sker i
förvaltningsberättelsen samt i notapparat. I dessa lämnas kommentarer kring hur väl finanspolicyn
efterlevs men även faktorer som Likviditetsutveckling, ränteutveckling och låneskuld samt genomsnittlig räntebindnings- och kredittid belyses. I den mån pensionsmedel förvaltas av extern förvaltare, lämnas även redovisning beträffande denna förvaltning. Syftet med rapporteringen är:





Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
Att sammanställa och kontrollera finansiella risker inom regionen
Att följa upp utfall mot fastställda limiter
Att hålla regionfullmäktige och regionstyrelsen informerade om regionens finansiella situation

Utöver ovan ska ekonomidirektör, i samband med delårsrapport och årsbokslut, författa en styrelserapport innehållande nyckeltal (snittränta, ränte- och kapitalbindning etc.), motpartstabell, känslighetsanalyser samt marknadskommentarer. Styrelserapporten ska överlämnas till regionstyrelsen.
Rapportering i enlighet med Region Gotlands pensionsmedelspolicy ska ske per månad i form av
månadsrapport och per år i form av årsrapport. Varje månad ska regionstyrelseförvaltningen kontrollera att limiter enligt riktlinjer i pensionsmedelspolicyn följs. Vidare ska även nedan punkter kontrolleras månadsvis:





Total avkastning under månaden och under året
Jämförelse mot index för totalportföljen och de olika tillgångsslagen.
Aktuell risk och riskbuffert i pensionsmedlen.
Procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag.

I årsrapporten ska regionstyrelseförvaltningen redogöra för det gångna årets placeringsverksamhet
samt göra en bedömning kring utveckling kommande år. Därtill ska årsrapporten innehålla en uppföljning avseende ansvarsfulla placeringar.
Syftet med rapporteringen är att informera regionstyrelsen om tillgångsportföljens resultat och exponering i förhållande till fastställda limiter. Vid onormala händelser i placeringsverksamheten ska
de personer och parter vilka är delaktiga i arbetet med portföljen rapportera till regionstyrelsen.

3.8.2.

Verifiering

För att kontrollera huruvida rapportering till regionstyrelsen sker i enlighet med finanspolicy och
pensionsmedelspolicy har vi genomfört ett antal kontrollåtgärder (verifiering). Vi har kontrollerat
Region Gotlands delårsrapport per augusti 2019 samt årsredovisning 2019.
En sammanfattning av utförd verifiering återges i nedanstående tabell.
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Finanspolicy

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2019

Kommentarer efterlevnad av policy

Inga specifika kommentarer
kring finanspolicyns efterlevnad
lämnas.

Beaktat.

Likviditetsutveckling

Beaktat.

Beaktat.

Ränteutveckling

Beaktat.

Beaktat.

Låneskuld

Beaktat

Beaktat.

Genomsnittlig räntebindnings- och
kredittid

Beaktat.

Beaktat.

Redovisning av förvaltade medel

Beaktat.

Beaktat

Tabell 2 – Utfall av verifiering

För pensionsmedelspolicyn har vi inhämtat och kontrollerat årsrapport 2019 samt månadsrapport
för februari och april 2020. Årsrapporten innehåller inledningsvis två avsnitt vilka benämns marknadsutveckling 2019 och framåtblick 2020. Dessa rör de finansiella marknadernas utveckling och
framtidsprognos generellt och är ej specifika för Region Gotland. Vidare i årsrapporten finns en
redogörelse för placeringar/försäljningar och portföljens avkastning 2019. Det finns också ett avsnitt som rör förväntad tillgångsutveckling 2020 där en prognos lämnas kring förväntad avkastning
2020. Årsrapporten innehåller även, i enlighet med pensionsmedelspolicyn, ett avsnitt kring ansvarsfulla placeringar. Där framgår att Region Gotland endast har innehav i fonder som förvaltas i
enlighet med de riktlinjer som benämns i policyn och att samtliga fondbolag hade undertecknat
FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Direktägda obligationer är emitterade av bolag som
uppfyller regionens riktlinjer.
Månadsrapporterna i vårt stickprov innehåller den information som krävs enligt pensionsmedelspolicyn.

3.8.3.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
Med våra iakttagelser som stöd har vi kunnat säkerställa att rapportering till regionstyrelsen sker i
enlighet med de riktlinjer kring rapportering som framgår av Region Gotland finans- samt pensionsmedelspolicy, med undantag för den genomsnittliga räntebindningstiden.
En stor del av rapporteringen sker i samband med delårsrapport och i regionens årsredovisning.
Det upprättas inte någon samlad särskild skrivelse som behandlar följsamhet mot policydokument.
Viss information återfinns exempelvis i notapparaten i årsredovisningen vilket gör det svårt att få
en heltäckande bild. För att öka tydligheten kan rapporteringen utvecklas så att den sker mer samlat.
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2020-10-01

Carin Hultgren

Daniel Brandt

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 5 maj 2020. 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
De finansiella derivat som är godkända instrument vad gäller Region Gotlands skuldförvaltning är
följande:





Ränteswap
CAP (räntetak)
Floor (räntegolv, får endast nyttjas i kombination med CAP)
FRA (forward rate agreement)

För att Region Gotland ska ingå finansiella derivat i skuldhanteringen krävs att motparterna uppfyl-ler följande kriterier:



Godkänd svensk motpart som inneha en officiell kreditvärdering
som ej får understiga kategori A (hög kreditvärdighet).
Utländsk motpart ska inneha en officiell kreditvärdering som ej understiger kategori AA
(mycket hög kreditvärdighet).

Tillgångsportföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:







Räntebärande värdepapper
o Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med
kort varsel. Fondens genomsnittliga kreditvärdighet ska vara tillfredsställande.
o Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.
Svenska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att
nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy.
Vidare av policyn framgår att pensionsmedlens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter, placering får ej ske i enskilda aktier. Med strukturerade produkter avses derivat
kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper.
Region Gotland ska undvika placeringar i:






Företag som systematiskt bryter mot internationella normer
Företag som inte följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
barnarbete och miljö.
Företag vars omsättning i huvudsak (mer än 5% av total omsättning) härrör från produktion
och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och
pornografi.
Företag vars omsättning till mer än 50% härrör från exploatering och utvinning av kol, olja,
gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.
Företag som på annat sätt än ovan är inblandade i framställning av fossila bränslen genom
t.ex. produktion och prospektering.

Därtill vid investering i fonder ska fondbolaget ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-10-01

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av ekonomistyrning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av
hälso- och sjukvårdsnämnden ekonomistyrning.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna
kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning
av att regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den
ansvarar för. Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.
Detta med utgångspunkt i de årligen återkommande underskotten för hälso- och
sjukvårdsverksamheterna och det faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i
balans inte vidtagits samt att hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende beslutade åtgärder.
Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.

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

2 (2)

Regionens revisorer

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den
31 januari 2021.
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

Granskning av
ekonomistyrning
Region Gotland
September 2020

Kristian Damlin

Certifierad kommunal revisor

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor

Sara Ljungberg
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Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland att granska
regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt
en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälsooch sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom
granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå. Vår
bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning av att
regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Detta med utgångspunkt
i de årligen återkommande underskotten för hälso- och sjukvårdsverksamheterna och det
faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans inte vidtagits samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende
beslutade åtgärder.
Det finns tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen. De centrala styrdokumenten utgörs av riktlinjer för god ekonomisk
hushållning, dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget samt
anvisningar för uppföljning. Regionens styrmodell beskrivs i strategisk plan och budget.
Utöver detta finns ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den
17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Dokumentet är dock endast i delar aktuellt.
Vår bedömning är att eftersom justeringar inte gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i
ansvar och ägarskap för dokumentet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens budgetarbete vilka redogör för tidplan, förutsättningar samt
effektiviseringskrav. Vi anser att detta är nödvändigt i syfte att säkerställa en
ändamålsenlig ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling. I samband med delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen jämfört med månadsrapporterna. Bland annat består rapporten av
sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk
uppföljning och prognos, investeringar och exploateringar samt personalstatistik så som
antalet anställda, personalkostnad samt sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser
vi behovet av att utveckla analysdelen, dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende
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verksamhet och ekonomi samt i högre utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån
förändringar i volymer m.m.
Region Gotland har under åren 2016–2019 redovisat ekonomiska överskott. När det
gäller hälso- och sjukvårdsverksamheterna är resultatet det motsatta d.v.s. årligen
återkommande ekonomiska underskott. Det är vår bedömning att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckligt med åtgärder för en ekonomi i balans. Det
faktum att underskotten varit återkommande från år till år samt att prognoserna redan
tidigt under året indikerar underskott stödjer detta. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
vidare inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade åtgärder genomförs och ger
avsedda effekter. Det är således vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen.
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört. Vår
bedömning är dock att regionstyrelsen i högre utsträckning behöver följa upp att de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans ger avsedd
effekt samt att åtgärderna är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:



Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet
”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte
att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för
en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses
att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.
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Inledning
Bakgrund
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen
av regionen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora
återkommande ekonomiska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar,
på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån
realistiska underlag. Återkommande ekonomiska underskott riskerar medföra att regionen
inte klarar av att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det kan därför
finnas skäl att komplettera den grundläggande granskningen av den aktuella nämnden
och regionstyrelsen med en fördjupad granskning av ekonomistyrningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar enligt kommunallagen kap 6 § 6 för att
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt.
Regionstyrelsen ansvarar enligt samma lag kap 11 § 8 för att ett förslag till budget
upprättas. Det är regionstyrelsen som ska tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna
underlag med mera till regionstyrelsen. Regionstyrelsen ska enligt samma lag ha uppsikt
över nämndens verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under flera år inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad
driftbudgetram. Trots detta har regionen klarat balanskravet.
Regionens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som angeläget
att göra en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämnden ekonomistyrning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig
mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den
ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom
granskningsområdena är tillräcklig.
Revisionsfrågor:

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen?
2. Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning?
3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (regionövergripande och inom nämnden)
4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet tydlig?
5. Har nämnden en god prognossäkerhet?
6. Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
7. Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
8. Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt
underskott?

5

Revisionsfråga 1–4 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet.
Revisionsfråga 5–8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

Revisionskriterier



Regioninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör
granskningsområdet.
Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1.

Avgränsning
Granskningen avser regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och avser i
huvudsak innevarande år. Till viss del omfattas även tidigare år.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner
inom området, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag, prognoser och
uppföljningar, protokoll och underliggande handlingar med mera.
Intervjuer har genomförts med:
-

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

-

Hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

-

Regionstyrelsens ordförande

-

Regionstyrelsens 2:e vice ordförande

-

Regiondirektör

-

Tf Ekonomidirektör

-

Hälso- och sjukvårdsdirektör

-

Ekonomichef hälso- och sjukvården

-

Ekonom regionstyrelseförvaltningen

-

Beställarchef

-

Sjukvårdschef

-

Primärvårdschef

Samtliga som intervjuats har fått möjlighet att sakgranska rapporten.
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Iakttagelser och
bedömningar
Region Gotlands organisation

Region Gotlands politiska organisation 2018–2022 består av regionfullmäktige,
regionstyrelsen samt nio nämnder. Enligt regionstyrelsens reglemente, antaget av
regionfullmäktige den 18 december 2017, § 252, reviderat 2019-11-18, § 284, framgår att
2§ styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Under regionstyrelsen lyder
regionstyrelseförvaltningen som leds av förvaltningschef. Regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för strategisk planering, regional utveckling, koncernstyrning samt stöd och
service.
Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente, antaget av regionfullmäktige den 18
december 2017, § 245, ska nämnden utöva ledning av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL). Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som leds av en hälso- och sjukvårdsdirektör. Under hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finns tre verksamhetsområden sjukvård, primärvård och tandvård.
Från september 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ny hälso- och
sjukvårdsdirektör. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp – FLG, består av
beställarchef, ekonomichef, kvalitetschef, chefsläkare, HR-chef, digitaliseringschef,
sjukvårdschef samt primärvårdschef. Under 2020 har en omorganisation genomförts
vilket innebär att primärvården utgör ett eget verksamhetsområde.

Finns det tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande måloch budgetprocessen?
2.1.1.

Iakttagelser

Styrmodell och övergripande mål

Region Gotlands styrmodell består av vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. Styrkortet med sina perspektiv, målområden och mål är gemensamt
för alla nämnder och förvaltningar som i sina verksamhetsplaner ska beskriva hur de
bidrar till måluppfyllelse. I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om nya
mål och den 1 januari 2020 började nya mål gälla för perioden 2020 - 2023.

7

Källa: Strategisk plan och budget 2020–2022

Styrmodellen beskrivs i strategisk plan och budget 2020–2022. Styrkortet innehåller två
perspektiv: Samhälle och Verksamhet. Perspektivet samhälle beskriver förenklat vad
regionen ska bidra med till utvecklingen av det gotländska samhället. I perspektivet
verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas och leverera resultat på ett
effektivt sätt. Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. Inom
perspektivet samhälle finns målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och
ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare
och ekonomi. Målen gäller under hela mandatperioden och beskriver vad som ska
uppnås. För konkretisering av fullmäktiges mål bryts dessa ner i verksamhetsplaner som
beslutas av varje enskild nämnd. Verksamhetsplanen innehåller även nämndens egna
mål som följs upp med indikatorer samt aktiviteter. Aktiviteterna formuleras ner i
aktivitetsplaner för varje verksamhet. Vi har för granskningen tagit del av tre
aktivitetsplaner1 där det framgår prioriterade aktiviteter utifrån nämndens mål samt
uppfyllande grad. I intervjuer upplevs den övergripande målprocessen som tydlig och den
beskrivs vara välfungerande.
Uppföljningsprocessen i Region Gotland består i huvudsak av delår-1, april, delår-2 samt
årsbokslut. Målen ska följas upp i samband med delårsrapport 2 samt årsbokslut. För
bedömning av måluppfyllelse på regionövergripande nivå finns målansvariga strateger
som arbetar centralt på regionstyrelseförvaltningen. Vid befarad negativ avvikelse åligger
det nämnd och styrelse att agera snabbt och vidta åtgärder. Vid konflikt mellan
verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna
överordnade verksamhetsmålen.

1 Gyn obs, hab rehab, psyk

8

Region Gotlands styrmodell samt regler för styrning och uppföljning finns även beskrivet i
styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den 17
mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Regeln innehåller huvudprinciper för styrning och
uppföljning, former för ekonomistyrning och ansvarsnivåer, ekonomiskt ansvar och
befogenheter, uppföljning, intern kontroll, samt hantering av årets resultat. Vi noterar att
styrdokumentet inte reviderats sedan 2003. Enligt uppgift är delar om ansvarsfördelning
samt principer för tilläggsanslag fortfarande aktuellt, men stycket om mål och uppföljning
mindre aktuellt. Enligt intervju hänvisar verksamheterna till styrdokumentet fortfarande,
men en ny riktlinje på väg att tas fram som betonar principer för ekonomistyrning.
Arbetet med strategisk plan och budget

I strategisk plan och budget framgår en beskrivning över processen2. Ekonomisk
planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. Arbetet inleds med att ta in fakta
om omvärlden och verksamheternas måluppfyllelse, vilket analyseras i en
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen fördjupas på nämndnivå vid dialogmöten med
regionledningen. Där diskuteras också nämndens förutsättningar de närmaste åren utifrån
resultat av analysen och förväntade förändringar. Nämnderna/förvaltningarna ska skriva
strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan
innehåller även förslag till driftbudget (ettårig) och investeringsbudget (tvåårig med en
plan för ytterligare tre år) kommande år.
Regionstyrelsen ska bereda nämndernas förslag och lägger fram ett förslag till budget till
regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar i juni. Då fullmäktige i juni
beslutat om de ekonomiska ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och
beslutar om hur budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. I oktober genomför
regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen och de övergripande
ekonomiska förutsättningarna. Om budgeten behöver justeras gör regionfullmäktige det i
november. Beslutet om utdebiteringen, det vill säga hur hög skatten ska vara kommande
år, beslutas av regionfullmäktige i november. Enligt intervju fungerar arbetet med
strategisk plan och budget väl och material lämnas in i tid. Däremot finns det en
överensstämmighet hos de intervjuade att det finns en avsaknad av långsiktigheten i
regionens budgetarbete. Regionens strategiska plan och budget har en
planeringshorisont på 3 år, medan de intervjuade bedömer att planeringshorisonten skulle
med fördel kunna vara längre, minst fem år.
På grund av rådande omständigheter med covid-19 har årets budgetprocess inför 2021
skjutits upp. Med anledning av detta kommer regionfullmäktige ta beslut om 2021 års
budget i november 2020.
God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige beslutade, den 18 november 2019 § 281, om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Inom ramen för regionens koncernstyrkort ska verksamhetsperspektivet ses som det
perspektiv som definierar hur regionen uppnår god ekonomisk hushållning; Region
2

Figur över planeringsprocessen finns i bilaga 5.1
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Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet inom ekonomiskt
givna ramar.
Region Gotlands ekonomiska mål 2020–2023 är:


Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.



Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.



Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om målen för
en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
2.1.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Det är vår bedömning att det finns beslutade styrdokument som reglerar och beskriver
den övergripande mål- och budgetprocessen. Det finns även dokumenterade anvisningar
för arbetet med strategisk plan och budget samt anvisningar för uppföljning.
Vi bedömer att styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”,
fastställt den 17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige bör revideras för att säkerställa
dess aktualitet och ändamålsenlighet. Vår bedömning är att eftersom justeringar inte
gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i ansvar och ägarskap för dokumentet. Vi
noterar att en översyn av det aktuella styrdokumentet pågår.

Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning?
2.2.1.

Iakttagelser

Ansvarsfördelning

I styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” framgår att
nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden
samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Förvaltningschefen ska
följa upp målen för ekonomi och verksamhet och snarast rapportera eventuella avvikelser
till nämnden. Då ett budgetöverskridande befaras åligger det förvaltningschefen att
ofördröjligen ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet.
Driftbudgeten

Anslagsbindningen kopplas till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd.
Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten för respektive nämnd och nämnden gör sedan
en detaljfördelning av medel och upprättar en internbudget. Internbudgeten bryts sedan
ned på ekonomiskt ansvariga. Nämnden kan besluta om omdisponeringar mellan
verksamheter inom nämnden, men leder beslutet till väsentligt förändrad service ska detta
anmälas till regionstyrelsen. Nämnderna har befogenhet att besluta om annan fördelning
10

av verksamhetsanslagen om det inte innebär väsentlig förändring av de uppsatta målen.
Anvisningar för arbetet med strategisk plan

Vi har för granskningen tagit del av en anvisning för arbetet ”Anvisningar för arbetet med
Strategisk plan och budget 2021–2023 i Region Gotland”, datum 2020-01-10. I följande
anvisningar ges tidplan för planeringsprocessen, när dialogtillfällen ska genomförs och
deadline för nämndernas budgetmaterial. Anvisningarna innehåller även en beskrivning
av ekonomiska förutsättningar som finns som utgör en grund för nämndernas och
förvaltningarnas budgetarbete. Det finns även anvisningar för vad nämndernas
strategiska plan och budget ska innehålla. Bland annat en kortfattad bedömning av
balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser baserad på resultat 2019,
omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020. Strategiska planen
ska även sammanfatta driftsbudgeten och förändringar av taxor och avgifter, både
externa och interna motiveras och kommenteras.
Enligt uppgift har hälso- och sjukvårdsnämnden, utöver de regionövergripande
anvisningarna, inga egna anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget.
Förvaltningen har i samband med processen haft ett bildspel som använts vid
dialogmöten med verksamheterna. Hälso- och sjukvårdsledningen träffar samtliga
verksamheter för dialog samt att följa upp deras verksamhet, kvalitet och framtida behov.
I samband med detta bokar respektive verksamhetschef in ett möte med ekonom från
regionstyrelseförvaltningen som stödfunktion. Ekonomerna är fördelade på olika
verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefer kontaktar även
ekonom i samband med budgetprocessen om man vill ha hjälp med att räkna på behov.
Efter genomgång med verksamheterna summeras behov och kostnadsbild och används
till fördelning av internbudget samt arbetet med verksamhetsplan. Utifrån dialog med HSN
au, förvaltningsledning och sjukvårdsledning rekommenderas en fördelning av de
ekonomiska ramarna till verksamheterna på en övergripande nivå och ner på
avdelningsnivå. Verksamhetscheferna på avdelningsnivå fördelar ramarna vidare på
enhetsnivå. Verksamhetschefer och enhetschefer arbetar sedan med den tilldelade
ramen för att lägga enheternas slutgiltiga internbudgetar.
Undantaget från denna process är budgeten för utomlänsvården som bestäms på totalen
av förvaltningsledning. Utifrån totalbudgeten diskuteras fördelning med samtliga
verksamhetschefer som har ansvar för utomlänsvård. Denna budget har verksamheterna
efter beslutet inte möjlighet att ändra.
Anvisningar, uppföljningar samt ledningsgruppsmöten

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska, utöver den ordinarie uppföljningsprocessen i Region
Gotland, ta del av ekonomisk rapportering månatligen enligt verksamhetsplan 2020. Vi
har för granskningen tagit del av anvisningar för regionens delårsrapporter. Anvisningarna
innehåller tidplan och vad rapporteringen ska innehålla.
Vi har även tagit del av en uppföljningsmall som kallas för ”ekonomisk uppföljning och
åtgärder verksamhet” som används inom hälso- och sjukvården. Uppföljningsmallen ska
fyllas i samband med månadsbryt till sjukvårdsledningsgruppsmötet (SLG). Samtliga
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verksamhetschefer rapporterar direkt till sjukvårdschefen3 samt primärvårdschef. Detta
rapporteras sedan vidare till hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp (FLG).
Inför
mötet
bokar
verksamhetschef
in
ett
möte
med
ekonom
från
regionstyrelseförvaltningen för att gå igenom det ekonomiska läget och få hjälp med att få
ut ekonomiska rapport och att fylla i uppföljningsmallen. Bland annat ska periodens
avvikelse samt periodens budget fyllas i. Verksamhetschef ska även fylla i de största
positiva/negativa avvikelserna på perioden samt kommentarer. Enligt uppföljningsmallen
ska även en årsprognos göras inkl. kommentarer om negativa och positiva avvikelser på
helåret. Verksamheten ska även fylla i pågående åtgärder och förslag på åtgärder samt
vem som är ansvarig och status.
2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Det finns regionövergripande anvisningar, dock har hälso- och sjukvårdsnämnden inga
egna dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget.
Förvaltningen har i samband med budgetprocessen haft ett bildspel som använts vid
dialogmöten med verksamheterna och i intervjuerna beskrivs budgetprocessen och dess
genomförande. Vi anser dock att det bör finnas dokumenterade anvisningar inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen som i detalj beskriver budgetprocessen och dess
genomförande.
När de gäller uppföljningsprocessen finns det en särskilt framtagen uppföljningsmall och
en i intervjuer beskriven process för hur den genomförs. Vi anser, i likhet med
budgetprocessen, att det bör finnas dokumenterade anvisningar i syfte att tydliggöra och
effektivisera denna process.

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper (regionövergripande och
inom nämnden)?
2.3.1.

Iakttagelser

Av Region Gotlands strategiska plan och budget 2020–2022 framgår en beskrivning av
vilket sätt i Region Gotland fördelar budgeten. Fördelningen sker utifrån
resursfördelningsmodeller, ramtillskott och besparingar (både riktade och generella).
Region Gotland har resursfördelningsmodeller som tar hänsyn till volymförändringar inom
förskola, grundskola, gymnasieskola, samt äldreomsorg.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resursfördelningsmodell bygger på ett antagande om
demografisk och medicinteknisk utveckling motsvarande cirka 2,5 procent per år.
Modellen bygger på demografi, men resursfördelningen uppdateras inte utifrån hur
befolkningssammansättningen ser ut. Den demografiska faktorn kommer från hur SKL
beräknar den demografiska delen av kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvård.
Under år 2019 gjordes en genomlysning (2019-05-28, RS §152) av
resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården.

Sjukvårdschefen är ansvarig över 16 verksamhetschefer (inom områden så som inom områden så som psykiatri,
gynekologi, onkologi), varav tre är vakanta vid tiden för intervjun.
3
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Nämnderna får också, om ekonomiskt utrymme finns, kompensation för externa avtal4,
förändrade
internhyror,
andra
interna
prisförändringar
samt
personalkostnadskompensation. Utöver ovanstående fördelningar kan nämnderna äska
om ytterligare medel utifrån en egen analys av vilka behov och satsningar som behöver
göras framåt. Generella och riktade besparingar kan också förekomma utifrån det
ekonomiska läget. För 2021 är det budgeterade resultatet 106 mnkr och 2022 är det 160
mnkr. I detta ingår effektiviseringskrav på 60 mnkr år 2020 och 70 mnkr per år de två
efterföljande åren. I intervjuerna framhålls att hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare år
inte haft lika omfattande effektiviseringskrav som övriga nämnder. Anvisningarna
innehåller en tabell över ramjusteringar 2021–2022 enligt gällande flerårsplan samt en
beskrivning av hur pris- och personalkostnadskompensation hanteras. Medel för
personalkostnadsökningar 2021 fördelas ut till nämnderna utifrån regionfullmäktiges
beslut om nivå på kompensationen.
Nämndernas budgetramar för år 2020 utgår ifrån 2019 års justerade budget som är totalt
5103 mnkr. Till år 2020 har regionfullmäktige beslutat om utökningar med totalt 205 mnkr
vilket motsvarar 4 procent.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en budget om 1 732 mnkr för år 2020, vilket är en
ökning om 4,9 % i jämförelse med år 2019. Av tabellen nedan framgår hälso- och
sjukvårdsnämndens fördelning av budget.
Tabell 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade driftbudgetram 2020

Källa: Strategisk plan och budget 2020–2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens fördelning av budget 2020

Vid sammanträdet 2019-11-20 (HSN § 136) beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att
godkänna internbudgetfördelning på övergripande organisationsnivå 2020. I samband
med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut av budget 2020 framgår att den ekonomiska
ram som hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelats inte ger utrymme för några
kostnadsökningar5. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut om internbudget på en
övergripande nivå (se tabell 2) och fördelningen ner till respektive verksamhet och
enhetsnivå görs på förvaltningsnivå.
Externa avtal är ett samlingsnamn för de avtal som finns med externa utförare där man kommit överens om en viss
indexuppräkning per år.
5
förutom för kostnader i samband med Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM) och kostnadsökningar kopplade till externa
avtal (exklusive utomlänsvård) samt löneökningar.
4
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I intervjuer framgår att utgångspunkten för budget är föregående års budgetram, utifrån
detta sker sedan uppräkning av lön samt olika prioriteringar. Den del som avser
konkurrensutsatta vårdtjänster budgeteras med utgång i befintliga avtal samt regelverket
för vårdval.
Medel för personalkostnadsökningar i samband med lönerevision fördelas till
verksamheter som har budgetanslag. Till resultatenheter såsom primärvården och
laboratoriemedicinskt centrum ska ökade löner rymmas inom eventuell intäktsökning.
Kostnader för hyrpersonal ska rymmas inom ordinarie personalbudget. Tidigare lagda
budgetar inom hälso- och sjukvården har inte tagit höjd för den merkostnad det innebär
att nytta hyrpersonal. Anledningen till detta uppges varaden politiska målsättningen att
minska kostnaderna för hyrpersonal. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens årsberättelse
2019 uppgick den totala kostnaden för hyrpersonal till 86,5 miljoner år 2019 vilket är en
ökning med 12,6 miljoner i jämförelse med 2018. För år 2019 redovisades en positiv
avvikelse avseende personalkostnader om 26 mnkr. Det innebär att merkostnaden för
hyrpersonal under år 2019 uppgick till ca 60 mnkr. I 2020 års budget har 10 miljoner
budgeterats för merkostnader till följd av hyrpersonal.
Utomlänsvården budgeteras utifrån en bedömning av utfallet 2019 samt en
indexuppräkning på 3 procent på totalen av förvaltningsledning. Budgeten för
utomlänsvården specificeras också utifrån kända förändringar i remisser samt tydliga
volymförändringar. För 2020 innebar detta en ökning av budgeten jämfört med 2019 med
17 miljoner. Detta är en följd av kostnadsökningar inom Region Stockholm mellan 2018
och 2019 men det innefattar även volymökningar.
Tabell 2 Budgetfördelning totalt 2020 på förvaltningen per övergripande organisationsnivå
Budget 2019

Tkr jmfr
R12 Budget 2020 % jmfr R12
2019 budg. 2019
2019

% jmfr
budget
2019

Förvaltningsledning

211 792

159 794

239 247

49,7 %

27 455

13,0 %

Konkurrensutsatta
vårdtjänster

277 630

261 835

293 760

12,2 %

16 130

5,8 %

1 158 184

1 224 613

1 195 261

-2,4 %

37 077

3,2 %

3 974

5 509

3 900

-29,2 %

-74

-1,9%

1 651 580

1 651 752

1 732 168

4,9 %

80 588

4,9 %

Sjukvård
Tandvård*
Total budget

Källa: Tjänsteskrivelse 13 november 2019.

2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Inom regionen tillämpas volymbaserade resursfördelningsmodeller inom flera nämnder,
dock ej för hälso- och sjukvården. Resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården
beskrivs bygga på ett antagande om demografisk och medicinteknisk utveckling
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motsvarande cirka 2,5 procent per år. Modellen uppdateras inte utifrån hur
befolkningssammansättningen ser ut vilket gör att modellen inte tar hänsyn till
förändringar i befolkning eftersom modellen inte påverkas av rörliga faktorer som skulle
behövas för att resursfördelningen ska spegla verksamhetens behov. Budgetramarna
justeras vidare för löneökningar. Vår bedömning är att hälso- och sjukvården, i relation till
övriga nämnder, har erhållit en högre procentuell uppräkning av budgeten genom åren.
Inom hälso- och sjukvårdsnämnden är utgångspunkten föregående årsbudget med
uppräkning för i huvudsak lön samt beslutade prioriteringar. Tidigare lagda budgetar inom
hälso- och sjukvården har inte tagit höjd för den kostnadsnivå som hyrpersonalen
innefattar. Anledningen till detta är den politiska målsättningen att minska antalet
hyrpersonal. I 2020 års budget har 10 miljoner särskilt budgeterats för merkostnader
avseende hyrpersonal. För år 2019 uppgick merkostnaderna till ca 60 mnkr. Vi bedömer
således inte att budgeten för år 2020 täcker de totala merkostnaderna för hyrpersonal
dvs. denna del är underbudgeterad redan från början.

Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet
tydlig?
2.4.1.

Iakttagelser

Fördelningen avseende ansvar och befogenheter i regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet regleras i allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder, nämndernas egna reglementen, samt delegationsordningar.
Ansvar och befogenheter i styrdokument

I Region Gotlands fastställda regelverk från 2003 framgår en beskrivning av det
ekonomiska ansvaret i regionen. Enligt intervjuer är flera delar av styrdokumentet
inaktuellt, men delar om ansvarsfördelning samt tilläggsanslag fortfarande aktuellt. I
dokumentet framgår att nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt
verksamhetsområde. Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och
resultatansvaret inför nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i
organisationen. Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen för ekonomi och
verksamhet och snarast rapportera eventuella avvikelser till nämnden. Då ett
budgetöverskridande befaras åligger det förvaltningschefen att ofördröjligen ta initiativ till
åtgärder för att förhindra överskridandet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

I hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente, antaget av regionfullmäktige den 18
december 2017, § 245 framgår att § 2 hälso- och sjukvårdsnämnden ska utöva ledningen
av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, (HSL). I hälso- och
sjukvårdsnämndens delegationsordning, antagen 2020-04-16, HSN § 52 reviderad: 202006-16, HSN § 84 framgår nivåer av delegation enligt olika arbetsidentifikationer6. Av
A) Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk nämnd/styrelse. Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi
och personalansvar. Här avses hälso- och sjukvårdsdirektören. B1) Sjukvårdschef, Primärvårdschef (egen regi) och
Tandvårdschef B2 ) Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande
ansvar inom sitt verksamhetsområde. Här avses alla verksamhetschefer oavsett underställda chefer eller medarbetare,
samt digitaliseringschef. C) 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi och personalansvar. Här avses alla
enhetschefer Övriga) Funktionsansvariga – avser chefläkare, smittskyddsläkare, specialist som har verksamhets- och/eller
ekonomiansvar inom sitt ansvarsområde, t ex miljö- och säkerhetssamordnare, lokalstrateg, tandvårdssamordnare.
6
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delegationsordningen framgår olika aktiviteter/områden som ekonomi, verksamhet samt
personal.
Inom området personal framgår att hälso- och sjukvårdsdirektören, sjukvårdschef
alt/primärvårdschef samt chef på mellanchefsnivå har delegation på anställning,
tillsvidareanställning samt förändring av sysselsättningsgrad. Inom området ekonomi har
hälso- och sjukvårdsdirektören, sjukvårdschef/primärvårdschef/tandvårdschef, chef på
mellanchefsnivå, samt 1:a linjens chef delegation på att fördela och omdisponera
budgetmedel inom budgetansvar/ram som ej är beslutad av nämnd. Inom området
verksamhet
har
hälsooch
sjukvårdsdirektör
samt
sjukvårdschef/primärvårdschef/tandvårdschef
delegation
på
att
genomföra
organisationsförändring inom eget verksamhetsansvar.
I intervjuer framgår att det finns ett antal utmaningar kopplat till ansvar i Region Gotland.
Detta bedöms bero på att Region Gotland har både ett regionalt och kommunalt uppdrag i
samma organisation. Ett exempel som uppges är huruvida hanteringen av remissvar
kopplat till hälso- och sjukvård ska ligga hos regionstyrelseförvaltningen eller hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. I dagsläget bedömer de intervjuade att regionstyrelseförvaltningen
saknar kompetens och resurser för att hantera hälso- och sjukvårdsfrågor.
I intervjuer framgår att det historiskt har fokuserats mer på frågor som rör verksamhet och
personal, med mindre fokus på ekonomi. Det framgår även att chefer inom hälso- och
sjukvården inte upplevt ett tillräckligt stort budgetansvar då budgeten inte varit tillräckligt
styrande för verksamheten. Samtidigt poängteras utmaningarna med att bedriva hälsooch sjukvård ute på Gotland och att det finns områden inom hälso- och sjukvården som är
svåra att påverka. Det finns även delade meningar om den ekonomiska kompetensen hos
verksamhetschefer i hälso- och sjukvården är tillräcklig. Det pågår även diskussioner om
att
ekonomerna
som
stödjer
hälsooch
sjukvårdens
chefer
från
regionstyrelseförvaltningen ännu inte är tillräckligt insatta i hälso- och sjukvårdsfrågor för
att kunna utgöra ett ändamålsenligt stöd. Sedan årsskiftet har regionen även fått ett nytt
beslutsstödsystem, Hypergene, som fortfarande inte är helt bekant för samtliga
medarbetare i regionen. Detta har försvårat för verksamhetschefer ytterligare att själva gå
in i systemet och dra ut ekonomiska rapporter. Enligt intervjuer finns behov av ytterligare
utbildningstillfällen, något som tidigare varit bristfälligt.
2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
Den övergripande ansvarsfördelningen avseende ansvar och befogenheter inom hälsooch sjukvårdsnämnden är dokumenterad. Det är dock vår bedömning att en
dokumenterad detaljering av de övergripande styrdokumenten i form av
förvaltningsspecifika anvisningar skulle tydliggöra ansvar och roller inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
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Har nämnden en god prognossäkerhet?
2.5.1.

Iakttagelser

Inom ramen för granskningen har vi gått igenom hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomiska utfall samt prognoser under år 2015 till och med år 2019.
Tabell 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens prognossäkerhet 2015–2019
(Mnkr)

Budget

Prognostiserad
budgetavvikelse
för helåret per T1

Prognostiserad
budgetavvikelse
för helåret per T2

Utfall
helår

Avvikelse
budget helår

Differens
budgetavvikelse
och prognos
T2

2015

-1 328

Uppgift saknas

-95

-1 451

-123

-28

2016

-1 397

Uppgift saknas

-80

-1 479

-82

-2

2017

-1 505

-30

-40

-1 559

-54

-14

2018

-1 568

-25

-35

-1 606

-38

-3

2019

-1 651

-30

-30

-1 690

-38,7

-8,7

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdsnämnden inte bedrivit sin verksamhet
inom tilldelad ram. Differensen mellan den faktiska avvikelsen i bokslutet och
prognostiserade avvikelsen minskar mellan delårsrapport 1 och 2, se tabell 3.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att prognosarbetet i stort fungerar väl. Det
framgår i intervjuer att det inte finns tillräckligt med underlag för att lämna ett rättvisande
resultat vid delårsrapport 1, utan detta bedöms först göras i samband med delårsrapport
2. Anledningar till detta uppges vara att det råder stor osäkerhet både kring kostnader och
intäkter. På intäktssidan finns det en osäkerhet gällande statsbidragen till hälso- och
sjukvården, framförallt om hur mycket man kan beräknas få och när i tid på året. I intervju
uppges att man i regel vet vilka överenskommelser som finns att tillgå och som kan
påverka intäkterna, men omfattningen är svårare att känna till. Enligt hälso-och
sjukvårdsnämndens årsredovisning 2019 kom ca 72,6 miljoner av hälso- och sjukvårdens
intäkter från sådana överenskommelser i form av direkta statsbidrag som i budgeten
budgeterades med totalt 20,6 miljoner, vilket är en positiv avvikelse om 52 miljoner. På
kostnadssidan är det stora negativa budgetavvikelser inom flera områden. Den största
utmaningen 2019 var arbetskraftskostnaderna med en negativ avvikelse på -70,6
miljoner. I övrigt är de störa negativa avvikelserna läkemedelskostnader, kostnader för
laboratorieanalyser och kostnader för hjälpmedel. Vi noterar att i hälso- och
sjukvårdsnämndens delårsrapport 1 2019 informerar förvaltningen om dessa stora
osäkerhetsposter ovan och vi noterar att hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 1
2020 informerar förvaltningen om den osäkerhet Corona medför i prognosen 2020 i
kostnader och intäkter.
2.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden 2015–2019 årligen redovisat större
budgetavvikelser än prognostiserat i samband med delårsbokslut 2. Budgetavvikelsen år
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2015 jämfört med prognosen per sista augusti var 28 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av
nettobudgeten. För övriga år budgetavvikelsen jämfört med prognosen per sista augusti
varit lägre än 1 % av nettobudgeten. Vi noterar särskilt att under 2019 präglades av stor
osäkerhet gällande nivån på de statsbidrag som hälso- och sjukvårdsnämnden tog del
utav.

Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
2.6.1.

Iakttagelser

Uppföljningsprocessen i Region Gotland består i huvudsak av delår-1, april, delår-2 samt
årsbokslut. Region Gotland har tidigare haft flera månatliga rapporter från nämnderna till
regionstyrelsen men som ett resultat av det tidigare besparingsprogrammet (2017–2019)
har regionen dragit ner på administrativ personal. I intervjuer lyfts även fram att ett syfte
med minskad frekvens gällande rapportering är att öka fokus på analys de månader som
rapportering sker.
Vi har för granskningen tagit del av hälso-sjukvårdsnämndens protokoll under 2019-juni
2020). Av protokoll framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden tar del av månadsrapporter
februari, maj, september, oktober, november samt delårsrapport T1, delårsrapport T2
samt årsredovisning7. Av månadsrapporterna redovisas resultat för hälso- och
sjukvårdsnämnden för perioden. Helårsprognos uppdateras och lämnas i samband med
delårsrapport 1 och 2. Under året tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om
åtgärdsplan samt ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med budget i balans. Hälso- och
sjukvårdsnämnden
lämnar
även
konsekvensanalyser
utifrån
resultatet
av
budgetberedningen 2020 samt beslut om strategisk plan och budget för 2020–2022 och
begär ramförstärkning inför budgetåret 2020. Mer om hälso- och sjukvårdsnämndens
åtgärder för ekonomi i balans kommer att besvaras under revisionsfråga 7.
I intervjuer framgår att delen om analys kan vidareutvecklas kopplat till den ekonomiska
uppföljningen. En utmaning som uppges av flera av de intervjuade är att det saknas
tillräcklig
kapacitet
hos
både
hälsooch
sjukvårdsförvaltningen
och
regionstyrelseförvaltningen.
Den ekonomiska kompetensen i regionen är
redovisningsorienterad och inom regionstyrelseförvaltningen upplevs det finnas en
avsaknad av kompetens kopplat till hälso- och sjukvårdsfrågor. Ett exempel som lyfts
fram i intervju är att man tar del av det aggregerade utfallet för läkemedelsförskrivningar,
men nämnden tar inte del av information om vart förskrivningarna ökar vilket begränsar
nämndens möjlighet att ge uppdrag till förvaltningen.
2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfråga delvis uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling samt vid ett antal tillfällen helårsprognos, vilken i huvudsak består av
resultat för perioden. Vi noterar att månadsrapporterna varierar månad för månad i
innehåll, men under året redovisas även resultat på övergripande nivå kopplat till
nettokostnadsutvecklingen, personalkostnader, arbetskraftskostnader, utomlänsvård,
7

För mer information om datum och innehåll, se bilaga 5.3.
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förskrivna läkemedel samt hyrpersonal. Den ekonomiska utvecklingen jämförs även mot
samma period föregående år. I delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen. Bland annat består rapporten av sammanfattande kommentar om
måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk uppföljning och prognos, investeringar
och exploateringar samt personalstatistik så som antalet anställda, personalkostnad samt
sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser vi behovet av att utveckla analysdelen,
dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende verksamhet och ekonomi samt i högre
utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer m.m.

Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
2.7.1.

Iakttagelser

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under flera år inte bedrivit sin verksamhet utifrån
tilldelad budgetram. Vi har för granskningen tagit del av hälso- och sjukvårdsnämndens
protokoll under 2019–2020. Av protokoll framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar om att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder i samband med den ordinarie
uppföljningsprocessen så som delårsrapport 1 och 2. Nedan följer en redovisning av
vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
2019



Hälso- och sjukvårdsnämndens första uppdrag 2019 för en ekonomi i balans ges vid
sammanträdet (2019-04-17, HSN § 37). Hälso- och sjukvårdsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys och åtgärder utifrån
delårsprognos 1. Av protokoll framgår inte när åtgärderna och konsekvensanalysen
ska återrapporteras till nämnden.



Vid sammanträdet (2019-06-13, HSN § 74) redovisas åtgärdsplanen ovan och hälsooch sjukvårdsnämnden godkänner inriktningen i de åtgärder som förvaltningen
redovisar. Ärendet återremitteras för konkretisering av åtgärder.



Vid sammanträdet (2019-09-19, HSN § 93) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
åtgärdsplanen efter ytterligare konkretisering. Hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänner rapporten och ställer sig bakom de åtgärder som förvaltningen redovisar.
Bland annat ska bemanning och personalplanering, läkemedelsförskrivning,
patientsäkerhet, inköp och upphandling, digitala arbetssätt och förenklad
administration ses över. Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att trots
presenterade åtgärder kommer nämnden inte nå en ekonomi i balans under 2019.
Vid sammanträdet (2019-11-20, HSN § 136) tas beslut om internbudgetfördelning
inför 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar även att uppdra åt förvaltningen att
återkomma till nämnden med konkretiserade åtgärder och konsekvensbeskrivningar
av föreslagna effektiviseringsområden.





Vid sammanträdet (2019-12-12, HSN § 134) begär hälso- och sjukvårdsnämnden om
kostnadstäckning för ökade avtalskostnader.
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2020



Vid sammanträdet (2020-02-06, HSN § 3) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
den uppföljning som ska göras enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2 (2019-10-23, RS § 305). Regionstyrelsen tog beslut om att begära en
särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i delårsrapport
2. Skrivelsen ska innehålla vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras för
att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget. För att sänka kostnadsutvecklingen 2019 och nå en budget i balans
2020 har hälso-och sjukvården vidtagit en rad åtgärder. De områden som lyfts fram är
minska kostnadsutveckling för arbetskraft, för läkemedel, för utomlänsvård samt
arbeta med hälsofrämjande arbete.



Vid sammanträdet (2020-04-16, HSN §43) redovisas konkretiserade åtgärder och
konsekvensbeskrivningar av föreslagna effektiviseringsområden. Ett beslut som togs i
samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om intern budgetfördelning inför
2020 (HSN § 136, 2019-11-20). De identifierade områdena är arbetskraftskostnader
för både egen och inhyrd personal, hjälpmedel, laboratorietjänster, läkemedel och
patienttransporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger
den till handlingarna.



Vid sammanträdet (2020-04-16 §60) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
delårsrapport 1 2020 och ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden i juni med djupare analys av delårsrapporten och de olika
kostnaderna samt redogöra för de åtgärder som är möjliga på kort och lång sikt.



Vid sammanträdet (2020-06-16, §74) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av de olika
kostnaderna och möjliga åtgärder på kort och lång sikt. Hälso- och sjukvårdsnämnden
tar emot informationen och ställer sig bakom förvaltningens beslutade åtgärder. Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar, i de fall politiska beslut krävs, varje ärende för sig i
särskild ordning. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med utredning om hjälpmedel, förslag på höjda intygstaxor till
septembernämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen
fortsatt uppdrag att identifiera åtgärder för att nå en ekonomi i balans, uppdraget ska
rapporteras på septembernämnden.

De förslag som kräver politiska beslut är fortsatt minskad produktion under hösten när
pandemin bedöms vara i slutfasen, höjd tandvårdstaxa med 10 procent, stänga
folktandvården i Slite, höjda intygstaxor (beslutsärende i september), samt ej avropa
förlängning av avtal med Totalhälsan. De åtgärder som är tjänstemannabeslut och som
antingen är beslutade eller där beslutsavsikten finns är striktare indikationer för
tandreglering, halvera antalet hyrläkarveckor i primärvården jämfört med 2019 för vecka
26 och året, ta bort tyngdtäcken som förskrivet hjälpmedel, vakanshållning av tjänster
samt minskat antal hyrpersonal. Enligt intervju med ekonomichef framgår att striktare
indikatorer för tandreglering har påbörjats inom tandvården samt förskrivningen av
tyngdtäcken har begränsats. Däremot uppges att begräsningen av antalet hyrläkarveckor
inte kommer att uppnås. Avslutningsvis framgår att arbetet med hyrpersonal är ett
20

ständigt arbete och förvaltningen kommer att vakanshålla tjänster i stor utsträckning som
möjligt. Majoriteten av åtgärderna ovan bedöms ge ekonomisk effekt först 2021.8
Enligt intervjuer finns det en överenstämmighet att hälso- och sjukvårdens åtgärder för
ekonomi inte varit tillräckliga över tid. Hälso- och sjukvården har under lång tid strävat
efter att nå en ekonomi i balans och kontinuerligt analyserat och identifierat
effektiviseringsåtgärder, men inte lyckats kompensera den höga kostnadsutvecklingen i
tillräcklig omfattning. I intervjuer framgår att på grund av resurs- och kompetensbrist har
analysarbetet varit bristfälligt och att möjligheten att göra isolerade uppföljningar kring
olika kostnader är begränsat.
2.7.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan ej uppfylld.
Vår sammantagna bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att hälso- och sjukvårdsnämnden inte agerat i tid
för en ekonomi i balans. För år 2019 beslutades först i april att ge förvaltningen i uppdrag
att föreslå åtgärder för en ekonomi i balans, vilket sedan i juni resulterade i att ärendet
återremitterades för ytterligare konkretisering av åtgärder. När ärendet beslutas i
september ställer sig nämnden bakom förvaltningens förslag men konstaterar samtidigt
att åtgärderna inte är tillräckliga för en ekonomi i balans för år 2019. I november tar
nämnden beslut om internbudget för år 2020 och ger även då förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag om åtgärder för ekonomi i balans.
Det är vidare vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte i tillräcklig omfattning
säkerställt att beslutade åtgärder har avsedd effekt, vår rekommendation är att hälso- och
sjukvårdsnämnden särskilt följer upp beslutade och pågående effektiviseringsåtgärder i
syfte att säkerställa effekthemtagning.

Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?
2.8.1.

Iakttagelser

Regionstyrelsens system och rutiner för uppsiktsplikten bedrivs i enlighet med figur 2.9 I
genomförd protokollgenomgång under 2019–2020 framkommer att regionstyrelsen tagit
del av ekonomisk rapportering enligt system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

8
9

Lista över förväntade ekonomiska effekter av åtgärderna 2020–2021 finns i bilaga 5.5
System och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt/koncern- och avstämningsmöten framgår av bilaga.
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Figur 2: Illustration över regionstyrelsens system och rutiner för uppsiktsplikten

Årsredovisning

Delårsrapport 1
(mars)

Delårsrapport 2
(augusti)

Månadsrapport april

I samband med rapportering har regionstyrelsen gett nämnderna i uppdrag att vidta
åtgärder för att nå en ekonomi i balans, både under 2019 och 2020. I samband med
rapportering av delårsrapport 1 år 2019 (2019-05-28, RS § 14) gav regionstyrelsen hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk
balans vid årets slut. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2. Vid
rapportering av delårsrapport 2 (2019-10-23, RS § 305) framgår att hälso- och
sjukvårdsnämndens effekter av åtgärderna som vidtagits ännu inte syns. Regionstyrelsen
ger hälso- och sjukvårdsnämnden återigen i uppdrag att vidta åtgärder för en ekonomi i
balans. Samtliga nämnder som i delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har
begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige gav
i juni år 2019 (RF § 173) ska i särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som
genomförts och planeras för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att klara
verksamheten inom den av fullmäktige givna budgetramen. Uppdraget ska
återrapporteras till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet februari 2020.
Vid
rapportering
av
uppdrag
”konkreta
åtgärder
för
att
begränsa
nettokostnadsutvecklingen” (2020-03-24, RS § 6) framgår att flera nämnder, däribland
hälso- och sjukvårdsnämnden, inte har nått hela vägen fram vilket innebär att ytterligare
åtgärder behöver vidtas under 2020. Regionstyrelsen godkänner informationen.
Vid rapportering av delårsrapport 1 2020 (2020-05-27, RS §152) framgår att nämnderna
uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget. Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i
delårsrapport 2.
Den ekonomiska redovisningen som går till regionstyrelsen redovisas i huvudsak på
totalnivå för hälso- och sjukvården. Av intervjuer framgår att regionstyrelsens beslut
handlar om att signalera till nämnderna att underskott inte är accepterat. Det är sedan
upp till hälso- och sjukvårdsnämnden att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder.
Region Gotlands ekonomiska resultat

Regionen som helhet har sedan år 2016 uppvisat resultat som överstiger de budgeterade
resultaten, se tabell 4.
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Tabell 4 Resultat Region Gotland - Regionövergripande nivå

(Mnkr)

Budget

Prognos delår 1

Prognos delår 2

Resultat

2015

3 (inkl finansiella
poster)

-72 (inkl finansiella poster)

-63,1 (inkl finansiella
poster)

2016

34 (inkl finansiella
poster)

-8 (inkl finansiella poster)

81,8 (inkl finansiella
poster)

2017

27 (inkl finansiella
poster)

38 (inkl finansiella
poster)

69 (inkl finansiella poster)

151 (inkl finansiella
poster)

2018

99 (67 inkl
finansiella poster)

127 (inkl finansiella
poster)

204 (inkl finansiella poster)

170 (185 inkl
finansiella poster)

2019

84 (59 inkl
finansiella poster)

64 (inkl finansiella
poster)

69 (inkl finansiella poster)

99 (113 inkl finansiella
poster)

Åtgärder på regionövergripande nivå

Region Gotland har tidigare haft ett besparingsprogram mellan 2017 och 2019. Hälsooch sjukvården var inte en del av besparingsprogrammet utan syftet var att fördela
resurser från andra verksamheter till hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen beslutade
hösten 2019 om ett ytterligare effektiviseringsprogram 2020-2022. Enligt intervjuer
framgår att projekten inom effektiviseringsprogrammet inte identifierat tillräckligt stora
besparingar ännu och konkreta aktiviteter kopplat till effektiviseringsprogrammet bedöms
starta först 2021. Mer information om det tidigare besparingsprogrammet och det
nuvarande effektiviseringsprogrammet finns i bilaga 5.6.

2.8.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan uppfylld.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen..
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört.
Regionstyrelsen har vidare beslutat om flera regionövergripande effektivitetsprogram. När
det gäller uppsikten över hälso- och sjukvårdsnämnden är vår bedömning att
regionstyrelsen i större utsträckning kan säkerställa uppföljning avseende effekterna av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Dvs. det
räcker inte med att säkerställa att det tas beslut om åtgärder utan även dess
genomförande och effekthemtagning behöver säkerställas.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå. Vår
bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning av att
regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Detta med utgångspunkt
i de årligen återkommande underskotten för hälso- och sjukvårdsverksamheterna och det
faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans inte vidtagits samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende
beslutade åtgärder.
Det finns tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen. De centrala styrdokumenten utgörs av riktlinjer för god ekonomisk
hushållning, dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget samt
anvisningar för uppföljning. Regionens styrmodell beskrivs i strategisk plan och budget.
Utöver detta finns ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den
17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Dokumentet är dock endast i delar aktuellt.
Vår bedömning är att eftersom justeringar inte gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i
ansvar och ägarskap för dokumentet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens budgetarbete vilka redogör för tidplan, förutsättningar samt
effektiviseringskrav. Vi anser att detta är nödvändigt i syfte att säkerställa en
ändamålsenlig ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling. I samband med delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen jämfört med månadsrapporterna. Bland annat består rapporten av
sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk
uppföljning och prognos, investeringar och exploateringar samt personalstatistik så som
antalet anställda, personalkostnad samt sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser
vi behovet av att utveckla analysdelen, dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende
verksamhet och ekonomi samt i högre utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån
förändringar i volymer m.m.
Region Gotland har under åren 2016–2019 redovisat ekonomiska överskott. När det
gäller hälso- och sjukvårdsverksamheterna är resultatet det motsatta d.v.s. årligen
återkommande ekonomiska underskott. Det är vår bedömning att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckligt med åtgärder för en ekonomi i balans. Det
faktum att underskotten varit återkommande från år till år samt att prognoserna redan
tidigt under året indikerar underskott stödjer detta. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
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vidare inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade åtgärder genomförs och ger
avsedda effekter. Det är således vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen.
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört. Vår
bedömning är dock att regionstyrelsen i högre utsträckning behöver följa upp att de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans ger avsedd
effekt samt att åtgärderna är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:


Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet
”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte
att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för
en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses
att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.
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Bilagor
5.1 Process över Region Gotlands planeringsprocess

Januari

• Startar upp planeringsåret. Samlar regionens ledning runt aktuella ämnen.

Feburari

• Investeringsplanering. Nämnderna tar fram en investeringsplaner som tillsammans ger en bild
av regionens kommande investeringsbehov. Investeringsplaneringen är en del av underlaget till
budgetberedningen.

Mars

• Koncernmöte som ger regionens ledning en gemensam bild av samhällsekonomiska
förutsättningar och befolkningsprognos samt påverkan på regionens verksamheter.
• Alla nämnder/förvaltningar tar fram en strategisk plan och budget för kommande år.

April

Maj

Juni

Oktober

November

December

• Dialogmöten. Regionstyrelsens arbetsutskott träffar alla nämnder/förvaltningar inför
budgetberedningen.

• Budgetberedningen bereder förslag till nämndernas drift- och investeringsbudget för kommande
år.

• Budgetbeslut i regionfullmäktige. Nämndernas ramar samt riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och rekommendation till nämnderna.

• Budgetavstämning. Avstämning av beslutad budget utifrån samhällsekonomiska förutsättningar
samt regeringens budgetproposition.

• Budgetbeslut i regionfullmäktige; slutlig finans, - balans, - resultat- och investeringsplan, låneram
och skattesats.

• Verksamhetsplan. Alla nämnder/förvaltningar tar fram en verksamhetsplan för kommande år.
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5.2 Tidplan 2020 samt koncern- och avstämningsmöten
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5.3 Tidslinje över hälso- och sjukvårdsnämndens prognos och ekonomiskt utfall 2019

T1
-8,9 mnkr
Årsprogn.
-30 mnkr.

Budget:
-1651 mnkr
Februari
-6,2 mnkr

Maj
- 18 mnkr

T2
-18,1 mnkr
Årsprogn.
- 30 mnkr.

Oktober
-31 mnkr
September
- 21,8 mnkr

Årsbokslut
-38,7 mnkr

5.4 Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska rapportering 2019 och 2020

Nedan följer en närmare beskrivning av nämndens sammanträden under året och dess
omfattning.
2019



2019-02-07, HSN §18. Nämnden tar del av information angående den kostnadsökning
som finns inom utomlänsvård. Beslutet i ärendet är att hälso- och sjukvårdsnämnden
har tagit del av informationen och sänder denna vidare som information till
regionstyrelsen.



2019-03-20, HSN §33. Nämnden tar del av månadsrapport februari. Efter februari
månad redovisar hälso- och sjukvården ett negativt resultat, jämfört med periodiserad
budget, på –6,2 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är för perioden 3,7 procent och
den externa kostnadsutvecklingen är 4,5 procent. Det framgår att kostnaderna för
hyrpersonal minskar framförallt gällande hyrläkare i primärvården som i det närmaste
halverats.



2019-04-17, HSN §37. Nämnden tar del av delårsrapport 1. Det ekonomiska resultatet
för perioden är – 8,9 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 3,0 procent. De största
negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal
fortfarande är stort. Behovet av hyrpersonal inom primärvården minskat kraftigt.
Helårsprognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är efter perioden – 30 miljoner
vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 4,7 procent. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i uppdrag att ta fram en
konsekvensanalys och åtgärder utifrån delårsprognos 1.



2019-06-13, HSN §73 Nämnden tar del av månadsrapport efter maj. Periodens
resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är –18 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen är 3,3 procent vilket är lägre än efter april månad.
Kostnadsutvecklingen
inom
arbetskraftskostnader,
personalkostnader
och
utomlänsvårdskostnader är lägre i maj än efter april månad. Intäktsutvecklingen är
också något högre, framförallt när det gäller patientavgifter och utomlänsintäkter.
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2019-09-19, HSN §95 Nämnden tar del av delårsrapport 2. Det ekonomiska utfallet är
för perioden -18,1 miljoner. Ekonomin påverkas kraftigt positivt av de statsbidrag som
kommer med de statliga överenskommelserna. Den negativa kostnadsutvecklingen
för hyrpersonal som varit under början av året har vänt under sommaren.
Förvaltningen redovisar nu högre hyrpersonalkostnader än motsvarande period 2018.
Det prognostiserade helårsresultatet kvarstår på – 30 miljoner, då både
intäktsprognosen och kostnadsprognosen ökat sedan senaste prognosen gjordes i
maj.



2019-10-16, HSN §119 Nämnden tar del av månadsrapport för september. Efter
september månad redovisar hälso- och sjukvården ett negativt resultat på -21,8
miljoner. Övriga kostnader är för perioden: Nettokostnadsutvecklingen 5,0 procent,
Extern kostnadsutveckling, 5,4 procent, Personalkostnadsutveckling 6,0 procent,
Arbetskraftskostnadsutveckling 6,3 procent, Utomlänsvård 7,4 procent, samt
Hyrpersonal 8,8 procent.



2019-11-20, HSN § 135 Nämnden tar del av månadsrapport oktober. Efter oktober
månad har hälso- och sjukvårdsnämnden en periodiserad avvikelse på -31 miljoner
och en nettokostnadsutveckling på 5 procent. Utvecklingstakten för utomlänsvården
fortsätter att öka och är nu på 8,6 procent vilket motsvarar 13,6 miljoner högre
kostnader än 2018. Hyrpersonalen är 5,1 miljoner högre än samma period föregående
år. Det är framförallt kostnaderna för hyrpersonal inom slutenvården medan dom
minskar inom primärvården.



2019-12-12, HSN §124 Nämnden tar del av månadsrapport november.
Utvecklingstakten för den externa kostnadsutvecklingen ligger fortsatt för högt vilket är
problematiskt då det försätter hälso- och sjukvården i ett sämre läge inför nästa år.
För utomlänsvården har kostnadsutvecklingen ökat markant sedan efter sommaren. I
november var första gången i år som Gotland har ett något lägre utfall än riket när det
gäller förmånsläkemedelsfakturan, efter oktober var utfallet samma.

2020


2020-03-18, HSN §27 tar hälso och sjukvårdsnämnden del av månadsrapport för
februarimånad. Resultat för perioden är -3,2 miljoner (-6,2 miljoner samma period
2019). Nettokostnadsutveckling är 8,8 procent, Personalkostnader: 6,4 procent,
arbetskraftskostnader 5,3 procent, utomlänsvården har ökat med cirka 10 miljoner,
förskrivna läkemedel 11 procent, rekvisitionsläkemedel -3,8 procent. Det framgår att
det är en stor osäkerhet i hur covid-19 kommer att påverka ekonomin.



2020-04-16, HSN §60 tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av delårsrapport 1 och
periodens resultat för hälso- och sjukvården är –8,4 miljoner. Helårsprognosen 2020
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas i nuläget till –74 miljoner. I den
prognosen ingår en mycket grovt uppskattad siffra för konsekvenserna av covid-19, –
35 miljoner.



2020-06-16, HSN §73 tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av månadsrapport maj.
Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari-april/maj är –21,8 miljoner och
nettokostnadsutvecklingen är 8,3 procent. Cirka 12 miljoner av utfallet är direkt
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kopplat till den rådande pandemin. Även minskade intäkter i form av både
patientavgifter och utomlänsvård kan särskiljas som en covid-19-effekt. Det är fortsatt
hög utvecklingstakt för läkemedel, arbetskraftskostnader och utomlänsvård. Ingen ny
prognos lämnas efter maj månads utfall.
5.5 Ekonomisk effekt av åtgärder 2020 och 2021
Åtgärder
Lägre produktionsnivå under 2020
(se särskild tjänsteskrivelse)

Ekonomisk
effekt 2020, tkr

Ekonomisk effekt
2021, tkr

x

x

Ej förlängt avtal Totalhälsan
(se särskild tjänsteskrivelse)

+300

+900

Höjd tandvårdstaxa
(se särskild tjänsteskrivelse)

-

+3 500

Höjd taxa för intygsavgifter

-

x

Stänga folktandvården i Slite
(se särskild tjänsteskrivelse)

-

+1 300

Tyngdtäcken förskrivs ej fr o m 1 juli*

+600

+1 600

Begränsad tandreglering

+200

+500

Halvering av hyrläkarveckor i primärvården*
(inkl. stängd sommarmottagning)

+6 500

-

Reducering av hyrpersonal inom sjukvården

+10 000

-

Totalt

+17 600

+7 800

5.6 Besparingsprogram och effektiviseringsprogram i Region Gotland
Besparingsprogram 2017–2019

I juni 2016 togs beslut i regionfullmäktige om ett besparingsprogram för åren 2017–2019
med målsättningen att sänka nettokostnader med 170 mnkr. Fördelningarna av
besparingar var tyngre för olika verksamheter, bland annat skola och samhällsbyggnad.
Hälso- och sjukvården var inte en del av besparingsprogrammet utan syftet var att fördela
resurser från andra verksamheter till hälso- och sjukvården. Som tidigare nämnt har det
interna stödet minskat som ett led i besparingsprogrammet, framförallt ekonomer. En
uppföljning av besparingsprogrammet genomfördes i januari 2019 och förväntad
måluppfyllnad visar på ca 85%.
Effektiviseringsprogram 2020–2022

Regionstyrelsen beslutade hösten 2019 om ett effektiviseringsprogram (2019/955) med
syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte
att minska kostnader, undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Vi har för
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granskningen tagit del av ett programdirektiv över effektiviseringsprogrammet. Målet är en
kostnadssänkning motsvarande 200 mnkr under perioden 2020–2022 för att nå en
ekonomi i balans med ett budgeterat resultat på 2 % år 2022. För 2020 betyder det ett
effektiviseringskrav på 60 mnkr på totalen och för hälso- och sjukvårdsnämnden betyder
det 13 mnkr. Det finns heller inte någon fördelning för 2021 och 2022. Enligt intervju har
hälsooch
sjukvårdsnämnden
inte
tagit
något
ytterligare
beslut
om
effektiviseringsprogrammet än.
Programmet omfattar från start sju projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Projekten är
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
 Strategisk hållbar bemanningsplan
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I intervju framgår att projekten inte identifierat tillräckligt stora besparingar ännu och
konkreta aktiviteter kopplat till effektiviseringsprogrammet bedöms starta först 2021. Vid
sammanträdet (2020-05-27 RS, §159) fick regionstyrelsen en delrapport av programmet.
Regionstyrelsen godkände delrapporteringen men bedömer att ett fortsatt arbete kommer
att behöva göras för att tydligare kunna belysa vilka ekonomiska effekter som kan nås för
såväl helhet som del och ytterligare rapporter kommer att behöva ges till såväl
koncernledning som ansvariga politiker.
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2020-10-01

Uppdragsledare
Carin Hultgren

Projektledare
Kristian Damlin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 februari 2020. 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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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-10-01

Miljö- och byggnämnden

Granskning av bygglovsprocessen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har
PwC, genomfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningen tar
utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Följande områden
har granskats:
• Organisation och bemanning i förhållande till ärendenas volym och komplexitet
• Rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker bygglovsprocess
• Nämndens arbete för att öka nöjdhet hos invånare, företagare
och intressenter
• Uppföljning av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål och lagstadgade krav
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen
att miljö- och byggnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess som är effektiv och rättssäker.
Bedömningen grundar sig på att tre av fyra uppställda revisionsfrågor besvaras tre med delvis uppfylls och en uppfylls. Utfall och bedömning av
respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:
Revisionsfråga

Kommentar

Har förvaltningen en
tillfredsställande organisation och bemanning som svarar upp
mot ärendenas volym
och komplexitet?

Delvis
- Välfungerande delegationsordning,
- En hög andel av de ärenden som inkommer
idag handläggs inom lagstadgade tidsfrister,
- Fortfarande finns ärenden från tidigare år
som dragit ut mycket på tiden och som nämnden behöver arbeta aktivt med att driva till ett
avslut,
- Nämnden har inte säkerställt tillräckliga

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
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Regionens revisorer

resurser för att arbeta med sitt tillsynsuppdrag.

Finns rutiner för bygglovshanteringen som
syftar till en effektiv
och rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur
prioritering av ärenden
sker?

Arbetar nämnden
strukturerat för att öka
nöjdheten hos invånare, företagare och
intressenter avseende
service och dialog?

Sker uppföljning löpande av att verksamheten lever upp till
fastställda mål och
lagstiftningens krav?

Ja
- Avslagsbeslut motsvarar de krav som finns
på vad ett beslut ska innehålla,
- Ett antal gemensamma mallar och rutinbeskrivningar finns upprättade,
- Nämnden har en tillförlitlig rutin för att följa
upp överklagade och överprövade ärenden,
- Olika grupper av sökande prioriteras lika i
enlighet med kommunallagens likställighetsprincip.

Delvis
- Nämnden deltar i NKI-undersökning riktat
mot företag och har gett förvaltningen ett
tydligt uppdrag att arbeta utifrån resultatet,
- Brist att nämnden inte genomför NKImätningar riktade mot privatpersoner eller får
del av de synpunkter/klagomål som inkommer.

Delvis
- Det finns en tydlig struktur för vilka mål och
indikatorer ska följas upp och med vilka intervaller,
- Positivt att uppföljningen framgent kommer
att omfatta tillsynsplan och avgiftsreducering,
- Brist att nämnden inte följer upp andelen
anmälningsärenden som handläggs inom den
lagstadgade 4-veckorsgränsen.

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Utifrån det som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden:
• Att nämnden säkerställer att tillräckliga resurser finns för att
utföra tillsyn i tillräcklig utsträckning,
• Att nämnden i sin uppföljning av verksamheten inkluderar
hur stor andel av inkomna anmälningsärenden som handläggs
inom lagstadgad tidsfrist,
• Att nämnden inhämtar information kring nöjdheten hos privatpersoner.

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till Miljö- och byggnämnden
för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas
med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 november 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

3 (3)

Bygglovsprocessen
Region Gotland
Oktober 2020

Susanna Huber
Said Ashrafi
Sara Sommarin
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Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland att granska
bygglovsprocessen. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens
revisionskapitel. Följande områden har granskats:
●
●
●
●

Organisation och bemanning i förhållande till ärendenas volym och komplexitet
Rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker bygglovsprocess
Nämndens arbete för att öka nöjdhet hos invånare, företagare och intressenter
Uppföljning av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål och
lagstadgade krav

Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att miljö- och
byggnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess som är effektiv och
rättssäker.
Bedömningen grundar sig på att tre av fyra uppställda revisionsfrågor besvaras med
delvis och en med ja. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas
nedan:
Revisionsfråga

Kommentar

Har förvaltningen en
tillfredsställande
organisation och
bemanning som
svarar upp mot
ärendenas volym och
komplexitet?

Delvis
- Välfungerande delegationsordning,
- En hög andel av de ärenden som
inkommer idag handläggs inom
lagstadgade tidsfrister,
- Fortfarande finns ärenden från tidigare
år som dragit ut mycket på tiden och som
nämnden behöver arbeta aktivt med att
driva till ett avslut,
- Nämnden har inte säkerställt tillräckliga
resurser för att arbeta med sitt
tillsynsuppdrag.

Finns rutiner för
bygglovshanteringen
som syftar till en
effektiv och
rättssäker
bygglovsprocess med
tydliga kriterier för hur
prioritering av
ärenden sker?

Ja
- Avslagsbeslut motsvarar de krav som
finns på vad ett beslut ska innehålla,
- Ett antal gemensamma mallar och
rutinbeskrivningar finns upprättade,
- Nämnden har en tillförlitlig rutin för att
följa upp överklagade och överprövade
ärenden,
- Olika grupper av sökande prioriteras
lika i enlighet med kommunallagens
likställighetsprincip.
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Arbetar nämnden
strukturerat för att
öka nöjdheten hos
invånare, företagare
och intressenter
avseende service och
dialog?

Sker uppföljning
löpande av att
verksamheten lever
upp till fastställda mål
och lagstiftningens
krav?

Delvis
- Nämnden deltar i NKI-undersökning
riktat mot företag och har gett
förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta
utifrån resultatet,
- Brist att nämnden inte genomför NKImätningar riktade mot privatpersoner
eller får del av de synpunkter/klagomål
som inkommer.

Delvis
- Det finns en tydlig struktur för vilka mål
och indikatorer ska följas upp och med
vilka intervaller,
- Positivt att uppföljningen framgent
kommer att omfatta tillsynsplan och
avgiftsreducering,
- Brist att nämnden inte följer upp
andelen anmälningsärenden som
handläggs inom den lagstadgade 4veckorsgränsen.

Utifrån det som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
nämnden:
-

Att nämnden säkerställer att tillräckliga resurser finns för att utföra tillsyn i tillräcklig
utsträckning,
Att nämnden i sin uppföljning av verksamheten inkluderar hur stor andel av inkomna
anmälningsärenden som handläggs inom lagstadgad tidsfrist,
Att nämnden inhämtar information kring nöjdheten hos privatpersoner.
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Inledning
Bakgrund

Kraven på en snabb hantering av bygglov har ökat under senare år utifrån förändringar i
PBL. Ärendevolymen kan variera liksom ärendenas komplexitet. Förändringen medför
att avgifter minskar om handläggningstiden drar ut på tiden vilket kommer påverka
arbetet framöver. Enligt nämnden så har förändringarna i PBL påverkat flera enheter
som är inblandade i ärendehanteringen och anpassningen till det nya regelverket har på
vissa enheter sänkt produktiviteten.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för regionens bygglovsverksamhet. Från 1 januari
2019 har byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slagits samman till
miljö- och byggnämnden.
Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv har de förtroendevalda revisorerna valt att
granska miljö- och byggnämndens hantering av bygglovsverksamheten avseende
ändamålsenligt och effektivitet.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om miljö- och byggnämnden säkerställt en
ändamålsenlig bygglovsprocess som är effektiv och rättssäker?
Revisionsfrågor:
• Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och bemanning som svarar upp mot
ärendenas volym och komplexitet?
• Finns rutiner för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och rättssäker
bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker?
• Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare och
intressenter avseende service och dialog?
• Sker uppföljning löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål och
lagstiftningens krav?

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier ligger till grund för granskningsinsatsen:
●
●
●

Plan- och bygglagen
Kommunallagen
Nämndens policys och mål inom området

Avgränsning

Granskningen avgränsas till miljö- och byggnämnden, åren 2019–2020 och enligt
revisionsfrågorna.

Metod

Granskningen har omfattat intervjuer med nämndens presidium och ett urval av
tjänstepersoner vid nämndens förvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen), samt
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genomgång av rutin/processbeskrivningar, ärendestatistik, löpande rapportering till
nämnden, styrdokument, delegationsordning, resultat av kundenkäter etc.
Stickprovskontroll för några olika ärendetyper har genomförts.
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Lov- och anmälningsprocessen
Nedan illustreras lov – och anmälanprocessen genom fem steg; ansökan kommer in,
ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.1

En stor del av handläggningen av bygglov och förhandsbesked är att pröva om åtgärder
uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagstiftningen. Dessa krav måste vara
uppfyllda för att ansökan om lov ska kunna beviljas och förhandsbesked ska kunna ges.
Det görs olika prövningar beroende på vilken åtgärden är och om den ska utföras inom
eller utanför detaljplanelagt område.
Ansökan och anmälan
Det är hos byggnadsnämnden i regionen som man ansöker om bygglov, rivningslov,
marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra
handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. Även
om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då får åtgärden inte påbörjas
förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska
vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter.
Upplysnings- och underrättelseskyldighet
Vid handläggningen av lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa ärenden
lämna upplysningar och underrättelser till sökanden och fastighetsägaren eller till
miljönämnden. I vissa fall ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare och
organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.
Handläggningstid
Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och
bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrister för handläggning av ärenden om lov
och förhandsbesked. I plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om
tidsfrist för handläggning av anmälningsärenden. Det finns en möjlighet för
byggnadsnämnden att under vissa förutsättningar besluta om anstånd med att avgöra
ärenden om lov eller förhandsbesked. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska

1

Källa: Boverket, PBL Kunskapsbanken - En handbok om plan- och bygglagen
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tas inom tio veckor. Under vissa förutsättningar får nämnden förlänga
handläggningstiden med ytterligare 10 veckor.
Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till byggnadsnämnden,
eller, då ansökan ändrats, den dag då det på nytt bedömts vara komplett. Tiden får
förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd
handläggningstid göras. Detta beslut måste fattas inom de tio första veckorna sedan
ansökan inkommit till nämnden.
I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från
den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till byggnadsnämnden. Om ärendet är
av större vikt eller av principiell betydelse kan tidsfristen förlängas till åtta veckor.
Vad som behövs för att en ansökan ska anses vara fullständig beror på vilken åtgärd
som ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar
som för mer komplicerade. Förutom de specifika krav på innehåll som finns i plan- och
bygglagstiftningen är det byggnadsnämnden som avgör vilka ritningar, beskrivningar
och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.
Beslutets innehåll
I PBL finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked, bygglov, marklov eller
rivningslov ska innehålla och vilken giltighetstid dessa beslut har. Förhandsbesked och
beslut om lov får ges med villkor. Villkoren måste dock ha stöd i plan- och bygglagen
eller dess föreskrifter.
Expediering och kungörelse
När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och vissa
beslut ska även kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart
om byggnadsnämnden har gjort expediering och kungörelse på rätt sätt. Det finns tre
olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och
kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Dessa är delgivning, kungörelse och
meddelande. Beslut om lov och förhandsbesked ska delges vissa medan andra ska få
ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positivt
förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikestidningar.
Ändring i PBL
Riksdagen har beslutat om en ändring i plan- och bygglagen. Genom ändringen införs
en ordning som innebär att bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor
efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte fått laga kraft. Lagändringarna
började gälla den 1 juli 2018.
Den 1 januari 2019 trädde ytterligare en lagändring i kraft, vilket innebär att avgiften för
ansökningar skall reduceras om handläggningstiden överstiger 10 veckor utan att beslut
om förlängd handläggningstid har fattats.
Lagändringen från 1 januari 2019 innebär också att nämnden har tre veckor på sig att
återkoppla till sökanden om handlingarna inte är kompletta. Om mer än tre veckor
passerar räknas tidsfristen för handläggning fortfarande från den dag då anmälan kom
in till nämnden, eller från den dag då anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget
initiativ.
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Iakttagelser och bedömningar
Organisation och bemanning

Revisionsfråga 1: Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och bemanning
som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet?
Iakttagelser
Organisation
I nämndens reglemente har regionfullmäktige fastställt att miljö- och byggnämnden
fullgör regionens uppgifter inom plan- och bygglagen. Under nämnden finns
samhällsbyggnadsförvaltningen och inom denna finns en byggenhet som svarar för lovoch byggprocessen.
Beslutsorganisationen utifrån PBL regleras primärt i nämndens delegationsordning. Vi
noterar att miljö- och byggnämnden inrättades den 1 januari 2019. Tidigare delades
nämndens uppdrag mellan en byggnadsnämnd och en miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Den nuvarande miljö- och byggnämnden beslutade i januari 2019 att tidigare
delegationsordningar skulle fortsätta att gälla. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett
pågående uppdrag att ta fram en gemensam delegationsordning vilket beräknas vara
färdigt före årsskiftet 20/21.
Av delegationsordningen framgår att:
-

beslut om avslag har inte delegerats till tjänstepersoner utan fattas av nämnd,
nämndens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan inväntas.

Av samtliga genomförda intervjuer framgår att delegationsordningen upplevs vara
tillräcklig och välfungerande och ger förutsättningar för att fatta beslut inom lagstadgade
tidsfrister.
Bemanning
Vid byggenheten finns närmare 36 medarbetare inom roller som bland annat
handläggare, inspektörer, koordinatorer, energi- och klimatrådgivare och
samhällsbyggnadsjurist. Vi noterar att nämnden identifierat flera av dessa yrken som
bristyrken och med anledning av detta fastställt en kompetensförsörjningsplan för år
2020–2024.
Byggenheten har, i enlighet med krav i PBL, tillgång till arkitektkompetens. Olika typer av
arkitektkompetens finns både vid byggenheten och vid andra enheter inom
förvaltningen.
Intervjuade uppger att bemanningen i dagsläget är tillräcklig för att hinna handlägga lovoch anmälningsärenden men att tillsynsärenden måste prioriteras bort. Vi noterar att
förvaltningen sedan år 2016 försöker tillskapa ett särskilt tillsynsteam men både
bemanning och finansiering har varit vacklande. Teamet har finansierats med eget
kapital från nämnden. Intervjuade uppger dock att detta inte är en långsiktig
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finansieringslösning. Enligt nämndens strategiska plan för år 2021 framgår att det egna
kapitalet beräknas vara slut år 2023.
Företrädare för nämnden uppger att nämnden vid upprepade tillfällen äskat om utökad
budget från fullmäktige i syfte att kunna arbeta med tillsynsärenden i högre utsträckning.
Dock har detta äskande inte vunnit gehör.
Handläggningstider
Som beskrivits ovan finns i PBL bestämmelser för hur lång tid handläggningstiden får ta
för vissa typer av ärenden. Under granskningen har framkommit att nästan alla
anmälningsärenden, 98%, som inkommit under år 2019 och år 2020 har kunnat
handläggas inom lagstadgad tid. Vad gäller bygglovsärenden kunde 93% hålla
tidsfristen under år 2019 och 88%
Inkomna

Antal ärenden som
överstigit
handläggningstiden

Andel som kunnat
handläggs i tid

Anmälningsärenden
2019

343

6

98%

Anmälningsärenden
2020 (jan-maj)

133

2

98%

Bygglovsärenden
2019

670

47

93%

Bygglovsärenden
2020 (jan-maj)

375

45

88%

Under granskningen har framkommit att det finns vissa begränsningar i enhetens
systemstöd. Tillförlitlig statistik för år 2018 och tidigare är svårt att ta fram, och även för
år 2019–2020 krävs viss handpåläggning för att få fram korrekta siffror. I systemet går
att söka fram hur många ärenden som tagit längre än 4 respektive 10 veckor att
handlägga, men då tas inte hänsyn till att vissa ärenden blivit förlängda till 8 respektive
20 veckor. Intervjuade tjänstepersoner uppger att detta förhoppningsvis kan åtgärdas till
år 2021 så att statistikuttag underlättas.
Från dokumentation och intervjuer framgår att byggenheten tidigare haft stora problem
med långa handläggningstider. Sedan lagändringen om avgiftsreducering infördes (1
januari 2019) har stort fokus legat på att effektivisera handläggningsprocessen, korta
handläggningstider och avsluta äldre ärenden. Intervjuade uppger att lagstadgade
handläggningstider generellt sett kan hållas för de ärenden som inkommer idag, men att
det finns en “ryggsäck” kvar från tidigare år.
Tabellen ovan visar de ärenden som inkommit under åren 2019 och 2020. Av statistik vi
tagit del av under granskning framgår dock att ett antal av de beslut som fattats under
denna period har haft betydligt längre handläggningstider än de lagstadgade.
Exempelvis har 20 bygglovsärenden under år 2020 (jan-maj) avslutats med
handläggningstider som överstiger ett år. Vi noterar att ärenden med långa
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handläggningstider i huvudsak är sådana som inkom under år 2018 eller tidigare och
därför inte omfattas av kraven på avgiftsreducering.
Vid intervjuer uppges att det finns ytterligare ett tjugotal äldre ärenden med långa
handläggningstider som inte kunnat avslutas. Intervjuade uppger att merparten av dessa
ärenden är ärenden där förvaltningen inväntar någon form av återkoppling, vilket kan
vara kompletterande handlingar från sökanden eller remissvar. Vi noterar att enhetens
aktivitetsplan innehåller en punkt om att kvarvarande ärenden ska avslutas, med
målsättning att detta är gjort före årsskiftet.
Under granskningen har framkommit att tillsynsärenden under flera år har fått låg
prioritet. Handläggningstiden för tillsynsärenden uppgår i genomsnitt till drygt 600 dagar.
Nämnden har fastställt en tillsynsplan för åren 2020–2023 i syfte att ta igen den
tillsynsskuld som föreligger. För att arbeta bort äldre ärenden uppskattar nämnden att
det skulle krävas ca 11 000 timmars arbete. Därutöver behövs resurser om ca 4000
timmar per år för nyinkomna tillsynsärenden. Enligt tillsynsplanen finns det under år
2020 enbart resurser att handlägga ärenden där det antingen finns en pågående
bygglovsprocess (och som därmed bedöms som brådskande), ärenden där det finns
fara för liv och hälsa, eller ärenden där det föreligger risk att kulturvärden saknas.
Tillsynsärenden

Inkomna

Genomförda

Genomsnittlig
handläggningstid (dagar)

2019

202

119

668

2020 (jan-maj)

77

25

615

Bedömning revisionsfråga 1
Vi bedömer att förvaltningen delvis har en tillfredsställande organisation och bemanning
som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet. Bedömningen baseras i
huvudsak på följande:
-

nämnden har en välfungerande delegationsordning,
en hög andel av de ärenden som inkommer idag handläggs inom lagstadgade
tidsfrister,
fortfarande finns ärenden från tidigare år som dragit ut mycket på tiden och som
nämnden behöver arbeta aktivt med att driva till ett avslut,
nämnden har inte säkerställt tillräckliga resurser för att arbeta med sitt
tillsynsuppdrag.

Rutiner

Revisionsfråga 2: Finns rutiner för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och
rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker?
Iakttagelser
Avslagsbeslut
En viktig del i en nämnds myndighetsutövning är att beslut som fattas är rättssäkra.
Inom ramen för denna granskning har vi genomfört en stickprovskontroll och granskat
ett urval av avslagsbeslut. Under 2020 (jan-juni) har nämnden fattat 22 beslut om avslag
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och vi har granskat tre av dessa. Vidare noterar vi att samtliga avslagsbeslut följer en
enhetlig struktur och innehåller:
-

tydlig beslutsformulering med hänvisning till lagparagraf,
ärendebeskrivning,
beskrivning av hur nämnden resonerat för att landa i sin bedömning (motivering),
avgift och beskrivning av hur den räknats fram,
överklagandehänvisning.

Överklagade beslut
Inom granskningen har framkommit att nämnden följer upp överklagade beslut löpande
på sammanträden, samt analyserar utfallet av ett års samtliga överprövade ärenden i
samband med uppföljning av internkontrollen. I verksamhetsberättelsen för 2019
framgår att av ca 1230 överklagningsbara beslut under år 20182 överklagades 52
stycken och i 7 fall ändrades beslutet i högre instans. Av de 7 ändrade besluten gjorde
högre instans (länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen) en annan bedömning i
sakfrågan i 4 fall och i 3 fall fanns något formellt fel i nämndens handläggning i ärendet.
Av de 7 ändrade besluten hade 4 av dessa fattats på delegation och 3 av nämndens
ledamöter.
De överprövande instanserna bekräftade nämndens beslut i 35 fall. Resterande 10 var
ännu inte avgjorda då verksamhetsberättelsen skrevs.
Kompletta ärenden
En viktig del i en effektiv handläggningsprocess är att säkerställa att så många
ansökningar som möjligt är kompletta då de inkommer. Inom Region Gotland ligger
andelen ärenden som är kompletta då de inkommer på ca 25% för bygglov och ca 45%
för anmälningsärenden. Vid intervju anges att checklistor och mallar ligger ute på
hemsidan i syfte att underlätta för den sökande att lämna in en komplett ansökan.
Vidare beskrivs att sedan ansökningar digitaliserats är det lättare att se statusen på
ärenden och huruvida underlag fortfarande saknas.
Bygglovsärenden

Andel kompletta (%)

2019

28

2020 (jan-maj)

22

Anmälningsärenden

Andel kompletta (%)

2019

47

2020 (jan-maj)

43

2

Viss eftersläpning finns alltid och 2018 års överprövade ärenden är de senaste vi kunnat
inkludera i denna granskning.
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Rutiner och arbetssätt
Under granskningen har framkommit att förvaltningen har upprättat ett antal rutiner och
rutinbeskrivningar för sitt arbete. Vi noterar särskilt följande:
-

rutinbeskrivning för anmälningsärenden, förhandsbesked och bygglovsärenden,
rutiner för hantering av inkommen handling, beräkning och beslut om
avgiftsreduktion, handläggning vid överklagade ärenden samt expediering av beslut
efter byggnadsnämnd.

Utöver detta finns ett antal mallar, exempelvis för beslut och förelägganden om
komplettering, och checklistor för vad en ansökan ska innehålla upprättade. Vi noterar
att enhetens aktivitetsplan omfattar en aktivitet som handlar om att utveckla
beslutsmallar och exempeltexter.
Vid intervjuer uppges att ärenden handläggs i den ordning de kommer in. Inom enheten
finns team som arbetar med privatärenden respektive företagsärenden. Detta i syfte att
öka kvalitet och effektivitet i handläggning. Vid behov omfördelar enhetschef resurser
mellan teamen. Arbetssättet uppges inte medföra att sökande från olika grupper
prioriteras olika. För tillsynsärenden gäller att ärenden där det finns en pågående
bygglovsprocess, samt de som är kopplade till människors hälsa, prioriteras.
Vid intervjuer beskrivs att lagändringen om avgiftsreducering, parallellt med sparkrav
inom regionen, lett fram ett utvecklingsarbete inom förvaltningen som syftar till att
effektivisera handläggningen. En bygglovshandläggare har utsetts att arbeta med
verksamhetsutvecklingsfrågor och har utvecklat en programvara i syfte att bättre kunna
dokumentera och överblicka ärenden. Samtliga handläggare använder nu denna
programvara, där alla ärenden registreras och olika tidsfrister (exempelvis när
komplettering ska begäras in) bevakas. I byggenhetens utvecklingsarbete har även
ingått att genomföra en processkartläggning av handläggningsprocessen samt att ta
fram nya/uppdatera befintliga rutiner och mallar för att förbättra information till sökanden
(pågående arbete).
I samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 framgår att det fortfarande
finns ett stort behov av att utveckla och anpassa processer för att skapa en effektivare
och mer rättssäker handläggningsprocess. Nämnden identifierar digitalisering som en
avgörande faktor och förvaltningen deltar i ett par större nationella
digitaliseringssatsningar.
Digitaliseringsprojekt som för närvarande pågår är:
-

-

DiSa (Digital Samhällsbyggnad) - Ett delvis EU-finansierat projekt som pågått sedan
2018 och väntas avslutas 2021. Projektet innefattar olika områden såsom digitala
detaljplaner, 3D-modeller, fastighetsgränser, e-arkivering, webbaserad kartportal, Etjänsteplattform, mina meddelanden och E-arkivering.
Digital Dialog (DiSa 2.0) - En förstudie som är finansierad av EU-medel genom
Tillväxtverket och som syftar till att öka förvaltningens effektivitet och service.
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Bedömning revisionsfråga 2
Vi bedömer att det finns rutiner för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och
rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker.
Bedömningen baseras i huvudsak på att:
-

avslagsbeslut motsvarar de krav som finns på vad ett beslut ska innehålla,
ett antal gemensamma mallar och rutinbeskrivningar finns upprättade,
nämnden har en tillförlitlig rutin för att följa upp överklagade och överprövade
ärenden,
olika grupper av sökande prioriteras lika i enlighet med kommunallagens
likställighetsprincip.

Vi ser positivt på att ett aktivt effektiviseringsarbete pågår och bedömer att ett
förbättringsområde är att sträva efter att en högre andel ärenden är kompletta då de
inkommer.

Kundnöjdhet

Revisionsfråga 3: Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare,
företagare och intressenter avseende service och dialog?
Iakttagelser
I sin verksamhetsplan för år 2020 har nämnden fastställt som mål att NKI i
kommunrapporten Löpande Insikt skall förbättras med 5 procentenheter årligen. Vi
noterar att NKI-värdet för bygg år 2019 uppgick till 54, vilket var en ökning från 38 året
innan och byggenheten nådde därmed uppsatt mål. Nedbrutet på olika serviceområden
fick byggenheten lägst betyg på effektivitet (49) och högst på bemötande respektive
rättssäkerhet (64 resp. 63).
Vi noterar att NKI-undersökningen Löpande Insikt enbart omfattar företagsärenden.
Utfallet rapporteras till nämnden i samband med delårsrapport per april. Vår granskning
styrker inte att nämnden genomfört undersökningar som riktar sig mot privatpersoner.
Nämnden har i sin verksamhetsplan för år 2020 beslutat att analys och aktivitetsplaner
ska tas fram i förvaltningen utifrån resultatet av NKI-mätningen. Vid intervjuer uppges att
resultatet från NKI-undersökningen har analyserats i förvaltningen och vi noterar att
byggenhetens aktivitetsplan omfattar aktiviteter kopplade till NKI. Exempel på aktiviteter
är kundmottagningskvällar och tillgänglighetsutbildning för alla handläggare och
inspektörer. Aktivitetsplanen följs upp löpande vid arbetsplatsträffar.
I verksamhetsplanen finns även angett ett par indikatorer som rör kundtjänstärenden
(kötid och antal inkomna samtal) som nämnden följer upp löpande.
I intervjuer med nämnd och förvaltning beskrivs att ett långsiktigt förändringsarbete
pågår vid byggavdelningen vilket omfattar exempelvis tydligare kommunikation (bättre
mallar, tydligare information på hemsida, utvecklad kundservice) och förbättrad
arbetsmiljön i syfte att minska personalomsättningen.
Slutligen noterar vi att klagomål och synpunkter som inkommer, antingen i direktkontakt
med tjänstepersoner eller via regionens e-tjänst, hanteras av verksamheten och dessa
rapporteras inte vidare till nämnden.
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Bedömning revisionsfråga 3
Vi bedömer att nämnden delvis arbetar strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare,
företagare och intressenter avseende service och dialog. Bedömningen baseras i
huvudsak på att nämnden deltar i NKI-undersökning riktat mot företag och har gett
förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån resultatet. Dock bedömer vi att det är
en brist att nämnden inte genomför NKI-mätningar riktade mot privatpersoner eller får
del av de synpunkter/klagomål som inkommer.

Uppföljning

Revisionsfråga 4: Sker uppföljning löpande av att verksamheten lever upp till
fastställda mål och lagstiftningens krav?
Iakttagelser
I sin verksamhetsplan för år 2020 fastställer nämnden mål och prioriterade aktiviteter för
verksamheten. Till detta finns även ett antal indikatorer som skall följas upp löpande
under året i syfte att utvärdera verksamheten och måluppfyllelsen. Ett drygt tiotal
indikatorer berör bygglovsverksamheten och bland dessa noterar vi särskilt:
-

antal inkomna och ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning
handläggningstider för bygglovsärenden
antal inkompletta ärenden
status för överklagade ärenden
NKI-mätningar

Vi noterar att indikatorer gällande handläggningstider för anmälningsärenden inte finns
med. Enhetens aktivitetsplan omfattar dock löpande uppföljning av att
handläggningstider följs, både för lovärenden och anmälningsärenden.
Vid intervjuer uppges att dessa indikatorer återrapporteras i en skriftlig rapport till varje
nämndsammanträde och kompletteras med en muntlig rapportering i samband med
delårsrapporter. NKI-undersökningen Löpande Insikt återrapporteras när resultatet finns
tillgänglig vilket ofta blir i samband med delårsrapport per mars. Vid sammanträden får
nämnden även en sk verksamhetsrapport där enhetschef kommenterar dels statistiken,
dels händelser under månaden.
Delårsrapporter och verksamhetsberättelse
Nämndens uppföljning av verksamheten består i huvudsak av två delårsrapporter (per
mars och per augusti) samt en verksamhetsberättelse (per helår). Delårsrapporterna
omfattar väsentliga händelser i verksamheterna samt uppföljning av mål och aktiviteter
som fastställts i nämndens verksamhetsplan.
I den årliga verksamhetsberättelsen erhåller nämnden mer ingående uppföljning av
verksamheten. Vi noterar att verksamhetsberättelsen för år 2019 omfattar uppföljning av
utvalda verksamhetsmått vilka fokuserar på ärendebalans, antal fattade beslut och antal
ärenden där kompletteringar inväntas. Av uppföljningen framgår att 90 % av lovärenden
handläggs inom lagstadgad 10-veckorsgräns. Inom ramen för granskningen har vi inte
kunnat verifiera att nämnden följer upp handläggningstider för anmälningsärenden

14

och/eller hur stor del av anmälningsärendena som handläggs inom den lagstadgade
tidsfristen på 4 veckor.
Uppföljning av överklagade ärenden
Som ovan nämnts rapporteras överklagade ärenden löpande till nämnden vid
sammanträden. Nämnden får även årligen en genomgång av överklagade ärenden.
Föredragande tjänsteperson redogör för antal överklagade ärenden, vad utfallet blev i
nästa instans och vilka brister i handläggning som lett till överklagningar. Utförlig
uppföljning och utvärdering av överklagade ärenden finns även i nämndens
verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen återfinns även en analys av vilka
åtgärder förvaltningen behöver genomföra för att beslutsfattandet skall bli än mer
rättssäkert.
Avgiftsreducering
Granskningen kan inte styrka att nämnden under år 2020 erhållit någon dokumenterad
uppföljning gällande i hur många ärenden avgiften reducerats eller vilken kostnad detta
medfört.
Vid intervju framkommer att det i samband med årsbokslutet 2019 uppmärksammades
att det var svårt att ta fram en uppföljning på reducerade avgifter på aggregerad nivå.
Detta har dock förbättrats under år 2020. Under år 2020 (jan-sep) är det 91 ärenden där
avgiften reducerats till en total kostnad av 776 tkr. Detta kommer enligt intervjuuppgift
att återrapporteras till nämnden i samband med årsbokslut.
Intervjuade uppger att kostnaderna för avgiftsreducering analyseras inom verksamheten
och att återkommande orsaker är att handläggningstider förlängs när regionen är
beroende av uttalanden från externa remissinstanser.
Tillsynsplan
I sin tillsynsplan för 2020–2023 anger nämnden att planen skall följas upp i december
varje år. Första uppföljningstillfället är planerat till december 2020. I tillsynsplanen anges
även att en uppföljningsplan skall tas fram. Vid intervju uppges att uppföljningsplanen,
på grund av bemanningsbrist i kombination med rådande pandemi, inte kommer att
kunna tas fram förrän under år 2021. Någon form att uppföljning av tillsynsplanen
kommer ändå att genomföras i slutet av år 2020.
Övrig uppföljning
Nämndens protokoll styrker att delegationsbeslut och anmälningsärenden löpande
rapporteras till nämnden. Slutligen noterar vi att nämndsekreterare löpande redovisar
JO-anmälningar till nämnden.
Bedömning revisionsfråga 4
Vi bedömer att löpande uppföljning av att verksamheten lever upp till fastställda mål och
lagstiftningens krav delvis görs. Bedömningen baseras i huvudsak på att det finns en
tydlig struktur för vilka mål och indikatorer ska följas upp och med vilka intervaller. Vi ser
positivt på att uppföljningen utvecklas och framgent kommer att omfatta även
avgiftsreducering och tillsynsplan. Vi bedömer dock att det är en brist att nämnden inte
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följer upp andelen anmälningsärenden som handläggs inom den lagstadgade 4veckorsgränsen.
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Avstämning mot revisionsfrågor
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att miljö- och
byggnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess som är effektiv och
rättssäker.
Bedömningen grundar sig på att tre av fyra uppställda revisionsfrågor besvaras med
delvis och en med ja. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas
nedan:
Revisionsfråga

Kommentar

Har förvaltningen en
tillfredsställande
organisation och
bemanning som
svarar upp mot
ärendenas volym och
komplexitet?

Delvis
- Välfungerande delegationsordning,
- En hög andel av de ärenden som
inkommer idag handläggs inom
lagstadgade tidsfrister,
- Fortfarande finns ärenden från tidigare
år som dragit ut mycket på tiden och som
nämnden behöver arbeta aktivt med att
driva till ett avslut,
- Nämnden har inte säkerställt tillräckliga
resurser för att arbeta med sitt
tillsynsuppdrag.

Finns rutiner för
bygglovshanteringen
som syftar till en
effektiv och
rättssäker
bygglovsprocess med
tydliga kriterier för hur
prioritering av
ärenden sker?

Ja
- Avslagsbeslut motsvarar de krav som
finns på vad ett beslut ska innehålla,
- Ett antal gemensamma mallar och
rutinbeskrivningar finns upprättade,
- Nämnden har en tillförlitlig rutin för att
följa upp överklagade och överprövade
ärenden,
- Olika grupper av sökande prioriteras
lika i enlighet med kommunallagens
likställighetsprincip.

Arbetar nämnden
strukturerat för att
öka nöjdheten hos
invånare, företagare
och intressenter
avseende service och
dialog?

Delvis
- Nämnden deltar i NKI-undersökning
riktat mot företag och har gett
förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta
utifrån resultatet,
- Brist att nämnden inte genomför NKImätningar riktade mot privatpersoner
eller får del av de synpunkter/klagomål
som inkommer.
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Sker uppföljning
löpande av att
verksamheten lever
upp till fastställda mål
och lagstiftningens
krav?

Delvis
- Det finns en tydlig struktur för vilka mål
och indikatorer ska följas upp och med
vilka intervaller,
- Positivt att uppföljningen framgent
kommer att omfatta tillsynsplan och
avgiftsreducering,
- Brist att nämnden inte följer upp
andelen anmälningsärenden som
handläggs inom den lagstadgade 4veckorsgränsen.

I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer till nämnden:
-

Att nämnden säkerställer att tillräckliga resurser finns för att utföra tillsyn i
tillräcklig utsträckning,
Att nämnden i sin uppföljning av verksamheten inkluderar hur stor andel av
inkomna anmälningsärenden som handläggs inom lagstadgad tidsfrist,
Att nämnden inhämtar information kring nöjdheten hos privatpersoner.
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2020-10-01

Carin Hultgren

Susanna Huber

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotlands revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
20 feb 2020. 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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Motion:
Föräldrautbildning till nya och blivande
föräldrar
2020-10-26

Att bli förälder är bland det mest omtumlande en människa kan vara med om. En ny
livssituation med utmaningar som många kan behöva stöd i att hantera. Det faktum Att 50
procent av alla skilsmässor sker under ett barns första levnadsår, säger något om hur skör
tillvaron kan upplevas för nyblivna föräldrar. Vi tror att de flesta skulle välkomna mer stöd
från samhället kring föräldraskapet.
Vi vet att goda uppväxtvillkor spelar roll för hur framtiden kan komma att te sig längre fram i
livet. ”Det är bättre att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”. Så står det i
Vänsterpartiets nyligen framtagna rapport om Barn och Unga på Gotland.
Att vi nu ser antalet anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga som far illa öka, är
mycket oroväckande. Likaså att den psykiska ohälsan växer, inte minst hos just barn och
unga. Vi pratar ofta om vikten av förebyggande insatser för att människor inte senare i livet
ska hamna i utanförskap. Exempel på sådana insatser finns i flera kommuner runtom i landet.
Kanske är den så kallade Rinkebymodellen, som socialminister Lena Hallengren pekat ut som
en framgångsmodell, en av de mest kända. Där har stöd riktats till föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Från Vänsterpartiet tror vi att samma slags insats behöver göras generellt, så
att de allra flesta förstagångsföräldrar nås.
Under 2018 påbörjades ett lokalt arbete på Gotland utifrån statliga medel riktade till hälsooch sjukvården och Barnhälsovården. Ett litet urval av familjer fick hembesök utifrån ett
arbetssätt som liknar Rinkebymodellens, bortsett från att insatsen alltså inte nådde ut
generellt. Tyvärr avslutades detta försök utan utvärdering.
Tidigare i höst fick Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Socialnämnden (SON)
besluta om ett eventuellt pilotprojekt med utökade och gemensamma hembesök till
förstagångsföräldrar. Tyvärr valde den borgerliga majoriteten i SON att rösta nej till förslaget,
vilket räckte för att ingen pilot kommer att bli av.

För att nå så många som möjligt i det förebyggande arbetet är det viktigt med breda insatser i
samverkan med förskola och skola.
Vi yrkar därför:
•
•
•

Att uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola
ta fram en modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
Att barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
Att föräldrautbildning även ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Motion: Hemmasittarteam
2020-10-26

De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat
på Gotland. Att ett barn mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika
sätt. Exempelvis genom ilska, magont, huvudvärk eller att ha svårt att
sova. Att barn som mår dåligt börjar stanna hemma från skolan är inte
ovanligt. Inte heller att hen isolerar sig från både vuxna och jämnåriga.
Risken att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar, precis som för vuxna
som inte mår bra.
Många barn och unga tillbringar mycket tid på internet. Sociala medier
och dataspel är en naturlig del i mångas vardag. Det behöver inte vara
ett tecken på att man mår dåligt. Men att ofta befinna sig i miljöer där
det är lätt att jämföra sig med och bli jämförd med andra, är inget som
brukar bidra till hög självkänsla eller att må bra.
Inom Gotlands grundskolor finns det i dagsläget runt 30 elever som varje
dag stannar hemma från skolan. Denna grupp elever kallas ibland
hemmasittare. Försök att förändra situationen har gjorts från både
föräldrar och skola, men utan resultat. Något mer måste nu göras för att
dessa elever ska få den skolgång de har rätt till.
Här behövs samverkan mellan olika resurser både i och utanför skolans
värld. Barn – och elevhälsan, resurser inom socialtjänsten och barn och
ungdomspsykiatrin är exempel på verksamheter som berörs och som
tillsammans kan göra skillnad.
Ungdomskraft - en verksamhet inom Regionen som vänder sig till
unga mellan 16-20 år som varken går i skolan eller arbetar, är ett bra
exempel på att samverkan ofta ger bra resultat.
Inför att Ungdomskraft blev permanent verksamhet i Regionen, gjordes
beräkningar som visar att varje ungdom som inte fullföljer skolan kostar
samhället minst 10 miljoner kr före trettioårsålder.
Att inte investera i verksamhet för de elever som idag är hemmasittare
kommer att kosta Region Gotland närmare 300 miljoner kronor. Pengar
som vi mycket hellre satsar på att hjälpa barn och unga att aldrig hamna
i utanförskap.
Vi yrkar därför:
•

•
•

Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och
förvaltningar avsätter medel för att skapa ett ”hemma-sittarteam” med kompetenser från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom
relationsbyggande arbete förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittarteamet som till en början finns med som stöd i skolan.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

2020-10-26

INTERPELLATION TILL REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE EVA NYPELIUS
INITIATIV FÖR FLER TRYGGHETSBOSTÄDER
Många av våra äldre gotlänningar har en bekymmersam situation för sitt boende. De bor i
villor och lägenheter som inte är anpassade för ett liv där krämpor och en nedsatt rörlighet
gör sig påminda. Flertalet flerfamiljshus saknar ofta hiss och de har svårt att klara trapporna.
De bor kvar i sitt ordinarie boende, många i en villa för de trivs och det är så de vill ha det, så
länge det är möjligt. Många upplever en ofrivillig ensamhet, samtidigt som tillgängligheten är
ett stort och ökande problem. Ensamheten anges återkommande i undersökning efter
undersökning öka bland våra äldre. Inte minst påtagligt under pågående pandemi.
Det finns få alternativ att flytta till, en skriande bostadsbrist, höga kostnader för bostadsrätter
som utestänger stora delar av äldregrupperna. Som bekant är nivåerna på våra pensioner
väsentligt lägre är riksgenomsnittet, än lägre för kvinnor. Efter ett långt och slitsamt arbetsliv
får nu många äldre uppleva en oro för sitt framtida boende.
Den gångna mandatperioden uppfördes i privat regi (kv. Adjutanten) två trygghetsboenden
med totalt 68 lägenheter, samtliga hyresrätter. Boendet har ett ekonomiskt stöd från regionen
för hyra av gemensamhetslokaler och på timbasis lön för en trygghetsvärdinna/värd. Båda
stöden är mycket uppskattade av de boende. Våra politikers insatser i planeringsprocessen
bidrog till att byggnationen kom till stånd. Det är idag kö till de lägenheter som blir lediga.
Flera som arbetar med äldregrupperna anger att trygghetsboende kan vara ett alternativ till
särskilt boende. Enligt uppgift finns idag ingen planering från bostadsbolagen att bygga
ytterligare trygghetsboende på Gotland.
-

Hur ser du på möjligheterna respektive svårigheterna för de starkt ökande äldregrupperna att
finna en lämplig bostad när man inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende?

-

Vilka initiativ är du beredd att vidta för att stimulera byggnation av ytterligare
trygghetsboende?

Lennart Petersson

