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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/234
24 februari 2021

Mats Renborn

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Upprättat förslag till överföring av resultat från 2020 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 26 451 tkr överförs från 2020 års resultat.
Ärendebeskrivning

Nämndernas förslag till överföring av resultatet för 2020 uppgår till 45 123 tkr.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter förs hela över- eller underskottet med till
kommande år.
Det egna kapitalet för VA-verksamheten var positivt med 5 209 tkr för år 2020.
Under en tioårsperiod 2011-2020 så har det egna kapitalet för VA-verksamheten
varierat. År 2012 så var det egna kapitalet negativt med -6 458 tkr och under senare
år så har det varit positivt. Pandemins effekter på verksamheten var för år 2020
negativt med -1 000 tkr, vilket har beaktats i förslaget till överföring av resultatet
vilket enligt regionstyrelseförvaltningens förslag medför att det egna kapitalet
kommer att uppgå till -5 202 tkr.
Det egna kapitalet för avfallsverksamheten var negativt med -6 054 tkr för år 2020.
Under en tioårsperiod 2011-2020 så har det egna kapitalet för avfallsverksamheten
successivt förbättrats. År 2012 så var det egna kapitalet negativt med -21 823 tkr och
genom att verksamhetens resultat varit positivt så har förbättringar skett. Pandemins
effekter på verksamheten var för år 2020 negativt med -1 300 tkr, vilket har beaktats i
förslaget till överföring av resultatet vilket enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
medför att det egna kapitalet kommer att uppgå till -8 885 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens resultat 2020 uppgår till 25 799 tkr varav 5 900 tkr avser
försörjningsavdelningen. Avdelningen överflyttas till teknikförvaltningen från och
med 2021 varför 4 400 tkr föreslås överföras till tekniska nämndens egna kapital.
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Under året har miljö- och byggnadsnämnden använt 1 087 tkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 1 713 tkr av eget kapital för driftkostnader.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 26 451 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2020.
Effekterna av pandemin har beaktats i regionstyrelseförvaltningens förslag till
överföringar av nämndernas resultat inklusive de taxefinansierade verksamheterna.
När det gäller de taxefinansierade verksamheterna gäller i övrigt regeln om att
taxekollektiven över tid ska finansiera verksamheten med avgifter. Denna regel är
överordnat den treårsregel som tillämpats för återställande av negativa kapital. De
taxefinansierade verksamheterna bör därför ha längre tid än 3 år på sig att återställa
ett negativt kapital. Regionstyrelseförvaltningens förslag avviker därför mot tekniska
nämndens förslag till överföringar.
Räddningstjänsten har en negativ avvikelse mot budgeten med totalt -4 718 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2021-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Konto
201103
201102
201107

201113
201114
201115
201117
201116
201116
201104
201112
201108
201109
201111

Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2020-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
0
Regionstyrelseförvaltningen
26 637
Räddningstjänsten
0
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
-4 602
(linjehamnar)
11 507
(vatten och avlopp)
5 209
(avfallshantering)
-6 054
(kryssningskaj)
-5 943
(resultatenheter/övrigt)
-9 321
(resultatenheter/övrigt) Försörjningsavd
Miljö- och byggnämnden
11 980
Utbildning
Barn- och utbildningsnämnden
5 780
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
21 017
Vård och omsorg
Socialnämnden
3 908
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
Summa
64 720

Bilaga
Disp eget
kapital

Budgetavvikelse
2020

Enl regler
överföring

Förv förslag RSF förslag Eget kapital
överföring
överföring 2021-01-01

4 011
25 799
-4 718

3 008
19 349
-4 718

0
14 900
0

0
14 900
-4 718

0
41 537
-4 718

-30 076
819
-11 411
-4 131
-311
-15 042

-30 076
819
-11 411
-4 131
-311
-15 042

-1 087

-902

-902

-10
819
-2 853
-2 065
-311
0
4 400
-902

-8 334
819
-10 411
-2 831
-311
0
4 400
-902

-12 936
12 326
-5 202
-8 885
-6 254
-9 321
4 400
9 991

-1 713

11 987
-2 633

8 990
-2 633

11 987
0

8 990
-2 633

14 770
16 671

-2 800

16 123
9 408
28 999

12 092
7 056
12 167

12 092
7 056
45 123

12 092
7 056
26 451

16 000
7 056
88 371

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/6
12 februari 2021

Mats Renborn

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2021 med
346 570 tkr och för exploateringsinvesteringar med 120 231 tkr enligt upprättat
förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2020 uppgår till 453 697 tkr inklusive
exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 346 570 tkr
för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Dessutom ska
investeringsprojekt uppgående till 55 607 tkr avslutas och utgå. Investeringsprojekt
som avslutas är bl.a. vid Folkhögskolan i Hemse, lasarettets ombyggnad av akuten
samt Väskinde förskola.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 507 835 tkr varav 147 075 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Budgeten för exploateringar 2021 uppgår till brutto 72
300 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 346 570 tkr för investeringar samt 120 231
tkr för exploateringar. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt
som ligger nära i tiden för planering och igångsättning. Den ökade
kompletteringsbudgeten förklaras av den avgiftsfinansierade verksamheten, avfall och
vatten- och avlopp.
Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir 854 405 tkr inklusive 346 570 tkr i
kompletteringsbudget. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att
behöva flyttas med till 2022 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då
investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.
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Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 192 531 tkr inklusive 120 231 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar betydligt till 2021 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.

Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Bilaga

2021-02-09

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2021
Kvar 2020

Önskar

Budget 2021

Finns 20+21

Förslag

Varav kompl

Pott
Övriga investeringar
IT-investeringar
Investeringar lokal måltid
Summa RSF

437
6 000
8 584
500
15 521

0
6 000
8 335
0
14 335

3 000
2 000
26 000
12 500
43 500

3 000
8 000
34 584
12 500
58 084

3 000
8 000
34 335
12 500
57 835

0
6 000
8 335
0
14 335

Exploateringar

90 974

21 940

72 300

163 274

94 240

21 940

6 121
6 121

6 121
6 121

6 000
6 000

12 121
12 121

12 121
12 121

6 121
6 121

21 642

20 456

49 500

70 205

69 956

20 456

0
6 655
18 556
38
42 221
26 723
95 466
-540
106 636
-25 256
47 031
317 530

5 450
1 400
1 110
11 500
13 000
7 000
65 000
0
0
124 875
0
14 200
243 535

5 450
1 400
7 765
30 056
13 038
49 221
91 723
95 466
-540
231 511
-25 256
61 231
561 065

5 450
1 400
7 765
30 056
13 038
49 221
91 723
95 466
-540
231 511
-25 256
61 231
561 065

0
0
6 655
18 556
38
42 221
26 723
95 466
-540
106 636
-25 256
47 031
317 530

98 291

98 291

0

98 291

98 291

98 291

0
953
953

0
953
953

500
0
500

500
953
1 453

500
953
1 453

0
953
953

0
0
0
0

0
0
0
0

6 000
31 300
6 500
43 800

6 000
31 300
6 500
43 800

6 000
31 300
6 500
43 800

0
0
0
0

0
2 431
0
2 431

0
2 431
0
2 431

3 200
500
1 000
4 700

3 200
2 931
1 000
7 131

3 200
2 931
1 000
7 131

0
2 431
0
2 431

0
200
0
0
200

0
200
0
0
200

5 000
0
85 800
3 000
93 800

5 000
200
85 800
3 000
94 000

5 000
200
85 800
3 000
94 000

0
200
0
0
200

0
5 000
0
0
5 000

0
5 000
0
0
5 000

32 000
0
14 000
26 000
72 000

32 000
5 000
14 000
26 000
77 000

32 000
5 000
14 000
26 000
77 000

0
5 000
0
0
5 000

Total investeringsbudget

347 756

346 570

507 835

854 654

854 405

346 570

Exploateringsbudget

189 265

120 231

72 300

261 565

192 531

120 231

Regionstyrelsen/RSF

Regionstyrelsen/Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Summa RT
Summa RS

Tekniska nämnden
Pott
0
Försörjningen
Kollektivtrafik
6 655
Hamnavdelning
18 556
Gata och park
38
Mark och trafik
42 221
Fastighetsförvaltningsavd
26 723
Projektavdelning
95 466
Projektavdelning avslutade projekt, ej slutredovisade
-540
Vatten- och avloppsverksamhet
106 636
Vatten- och avloppsverksamhet, avslutade projekt, ej slutredovisade
-25 256
Avfallsverksamhet
47 031
Summa TN
317 530
Exploateringar

Miljö- och byggnämnden
Pott
GIS
Summa MBN

Barn- och utbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa BUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa GVN
Socialnämnden
Pott
Reception IFO
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa SON
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pott
Röntgenutrustning
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Summa

Ärendenr RS 2021/23

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 4 mars 2021

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024 regionstyrelseförvaltningen inklusive regionfullmäktige
och regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget 2022-2024 för
fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2021.
I bifogad handling överlämnas underlag till strategisk plan och budget 20222024.
Underlaget beskriver förvaltningens nuläge och balans mellan uppdrag, mål
och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna om den
ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. De äskanden
om finns med i underlaget görs utifrån förändrad lagstiftning och strukturella
förändringar samt att förvaltningen har en avgörande roll i att skapa
förutsättningar för effektivisering och kostnadssänkningar i regionen som
helhet. Dessutom beskrivs ökade resursbehov kopplade till uppfattade politiska
ambitionshöjningar framåt.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till
budgetberedningen överlämnas i separata ärenden.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ärende RS 2021/7
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Strategisk plan och budget 2022-2024
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens nuläge och strategiska planering för perioden samt ger
underlag till regionens samlade budgetberedning. Resultatet av budgetberedningen blir sedan grunden för
detaljerad verksamhetsplanering och ambitionsnivåer kommande år.
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Verksamhet och resurser för 2022-2024

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
 är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
 ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Förvaltningen har totalt cirka 450 medarbetare (varav 33 chefer) organiserade i 8
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och kansli, digitalisering samt måltid.
Förvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och
helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå Region Gotlands mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
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Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster växer men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och då framför allt med
nyttjande av ny teknik och digitalisering ökar. Allt för att klara av att leverera verksamhet
med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
Styrningen från nationell nivå stärks vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och fortsatt
hantering efter det att bidrag upphört. Utvecklingen av politikområdet regional utveckling
skärper krav och förväntningar på tillväxtarbetet.
De ekonomiska klyftorna vidgas och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större.
En avgörande grund för ett stabilt samhälle är människors tillit till varandra men det finns
tecken på att tilliten minskar. Det blir allt viktigare att värna om demokrati och
rättssäkerhet. Omvärlden förändras också i allt snabbare takt och mediabevakningen blir
allt kraftigare.
För världen innebär klimatförändringarna fler katastrofer och kriser. Osäkerheten ökar med
militära konflikter och också tekniska-, finansiella och klimatrelaterade risker. Gotland är
utpekat som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Corona-pandemin som drabbat världen har slagit hårt också mot Gotland. Stora effekter
syns i försämrade förutsättningar för näringsliv och föreningsliv. En tydlig påverkan syns
också på folkhälsan. Med pandemin har också kommit krav på förändrade arbetsformer
och digitaliseringen har tagit stora steg framåt. Kris- och beredskapsarbetet har utmanats
och lärdomar har dragits som bidrar till fortsatt utveckling inom området.
I Region Gotland pågår en rad stora utvecklingsinsatser som bygger på helhet och
samarbete över gränser. En ny regional utvecklingsstrategi är framtagen som bygger
förväntningar för framtiden. Det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet har lett
till ny kunskap och lärdomar som behöver omsättas i aktiviteter för att ge resultat.
Kunskaperna om vilka framgångsfaktorer som skapar verksamhet med kvalitet är tydliga
och genom medlemskapet i SIQ har regionen också stärkt sin egen kompetens inom
området. De framgångsfaktorer som lyfts fram är:
 Att skapa värde tillsammans med kunder och intressenter
 Att utveckla värdeskapande processer
 Att förbättra verksamheten och skapa innovationer
 Att leda för hållbarhet
 Att involvera motiverade medarbetare
 Att basera beslut på fakta
Kan regionen leva upp till dessa faktorer skapas kvalitet för dem verksamheten finns till för
men också engagerade medarbetare som ger attraktionskraft som arbetsgivare och därmed
säkrare kompetensförsörjning. Processer och förnyelse ger utveckling och effektivitet och
att ständigt lära sig av fakta antingen från egna insikter eller andras kunskaper ger möjlighet
till bästa möjliga arbetssätt.
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Resultat 2020

Regionstyrelseförvaltningens resultat för 2020 visar sammanfattningsvis en bedömd positiv
påverkan på regionens måluppfyllelse genom de aktiviteter som slutförts under året.
Samtidigt har verksamheten anpassats och förändrats för att hantera effekterna av den
uppkomna pandemin och också för att möta kraven på kostnadssänkningar. En
organisationsförändring har genomförts med följd att försörjningsverksamheten från
årsskiftet 2020/2021 flyttats till teknikförvaltningen samt att en ny avdelning kvalitet och
kansli bildats.
Medarbetaruppföljning visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och
motiverade i sitt arbete. Samtliga index visar på förbättring och gröna resultat.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och kompetensförsörjningen är
fortsatt en utmaning.
Det ekonomiska resultatet blev +25,8 mnkr. Överskottet förklarades främst av överskott i
centrala anslag, tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader samt förseningar i investeringar
som medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott
redovisas även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt och för försäljning
av leasingbilar. Vidare återfinns visst överskott i verksamheten i form av löner och övriga
kostnader.

1.4

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2021

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft bidrar i hög grad till
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet. Dock
upplevs idag stora utmaningar i att balansera målsättningar, förväntningar, ambitionsnivåer
och behovsbeskrivningar med nuvarande resurser och krav på ytterligare
kostnadssänkningar.
Inför 2021 gjordes bedömningen att delar av förvaltningens verksamhet var
underfinansierad och därför äskades om 17,5 mnkr för att hantera effekter av förändrad
lagstiftning men också för att kunna förstärka områden som e-arkiv, digital HR, och
kanslistöd. Vid budgetbeslutet konstaterades att förvaltningen gavs en besparing på 3,9
mnkr, en permanent förstärkning om 5 mnkr och också ett tillfälligt anslag om 6 mnkr för
att driva på genomförandet av effektiviseringsprogrammet. Totalt ett tillskott på 7,1 mnkr
varav 6 mnkr tillfälligt för 2021. Därutöver riktades 2 mnkr till fortsatt utveckling av
organisationskulturen framåt.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2021 genomfört kostnadsminskningar på 70,4 mnkr varav alltså 3,9 genomförs under innevarande år. För 2021 uppgår
förvaltningens nettobudget till 400 mnkr och kostnadsbudgeten till 625 mnkr.
Arbetet med kostnadsminskningar har de senaste åren inneburit minskade budgetramar för
samtliga ansvarsområden inom förvaltningen. Detta har medfört åtgärder som påverkat
såväl den egna förvaltningen som övriga verksamheter i regionen. Viktiga effektiviseringar
har kunnat genomföras men förändringar har också inneburit att det centralt organiserade
stödet till regionens chefer minskat vilket ökat belastningen och också lett till viss
uppbyggnad av stödfunktioner i övriga förvaltningar. Dessutom har resurser inom regional
utveckling och kultur- och fritid minskats vilket påverkat utbudet mot medborgarna.
Coronapandemin har påverkat kraftigt och krävt att förvaltningen planerat om resurser för
att klara mer akuta åtaganden och därmed skjutit på sedan tidigare tänkta
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utvecklingsinsatser. Detta har lett till en viss utvecklingsskuld som behöver tas igen under
kommande år.
Bedömning av balans - huvudprocesser
Huvudprocesserna syftar till att främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att
säkra det regionala utvecklingsansvaret.
En ny Regional Utvecklingsstrategi är beslutad och nu inleds arbetet med implementering
och genomförandeprogram ska tas fram. Till det ska strategiskt arbete ske med beslut och
uppföljning av 1:1-medel för att finansiera utvecklingsinsatser kopplat till programmen.
Arbetsbördan och ambitionsnivåerna inom området regional utveckling har ökat samtidigt
som resurserna har minskat. En utredning med externt konsultstöd har tidigare visat att
Region Gotland inte har resurssatt det regionala utvecklingsansvaret i nivå med uppdragets
omfattning. Näringslivets förutsättningar har kraftigt påverkats av pandemin och behovet
att stödjande åtgärder från regionen kvarstår under året. Under 2021 bedöms pandemin
fortfarande ge effekter på minskat resande vilket ger ett visst tillfälligt ekonomiskt
utrymme.
Med anledning av pandemin har satsningen på krisberedskap och säkerhet fått ställas om
för att hantera läget. Under året kommer troligen en återgång ske till att fokusera mer på
återuppbyggnaden av det civila försvaret och uppbyggnad av krisberedskapen. Statliga stöd
möjliggör samordning och också utvecklingssatsningar.
En ny översiktsplan är under framtagande men har skjutits i tiden för att ligga i fas med
den regionala utvecklingsstrategin. Förskjutningen gör att ekonomiska resurser för arbetet
endast finns beslutade för fram till innevarande år.
Gotlands Kulturplan 2021-2024 är antagen och nu påbörjas genomförandet. Dock har
förutsättningarna kraftigt påverkats av den pågående pandemin och befintliga kulturstöd
möter inte kulturlivets behov. En förstärkning från statlig nivå har gjorts till
kultursamverkansmodellen för att uppnå kulturpolitiska mål och de uppdrag som återfinns
i kulturplanen men behoven av stödåtgärder är stora också under 2021.
Inom fritidsområdet drivs ett antal större utvecklingsprojekt som gör att dagens resurser
inte räcker till och tidplaner har därför fått förlängas över kommande år.
Biblioteksverksamheten har stora besparingar att realisera under 2021. Effektiviseringar
sker genom ökad samordning, fler meröppna bibliotek och större andel digitala tjänster.
Förutsättningarna till utveckling inom läsfrämjande och litteraturområdet förstärks av att
den regionala biblioteksverksamheten från 2021 får ett permanent statligt ramtillskott inom
kultursamverkansmodellen.
Sedan tidigare har resursbrist och långa köer uppmärksammats inom budget- och
skuldrådgivningen. Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör
utökas. Under året finns en oro för att konsekvenser av pandemin ska ge ytterligare ökat
behov av funktionen och att den därmed får ännu svårare att räcka till.
Överförmyndarnämndens kansli har stora behov av förstärkningar för att klara kraven på
verksamhetsutveckling samtidigt som ordinarie verksamhet ska upprätthållas. Dessa behov
beskrivs särskilt i överförmyndarnämndens underlag till strategisk plan och budget.
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En samlad bedömning i huvudprocesserna är att neddragningar gjorts i intern
administration och stödfunktioner i så hög uträckning att kvaliteten blir lidande. Störst
obalans upplevs i kommunikationsstödet.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär också att
leda uppföljning och analys, att främja en gemensam organisationskultur och en
organisationsstruktur som ger förutsättningar.
För att driva uppdraget i ledningsprocesserna pågår under 2021 en rad insatser under
ledning av regionstyrelseförvaltningen. Bland annat kan nämnas:
 Informationsförvaltningsprocessen kartläggs
 Regionens demokratiuppdrag beskrivs och formas
 Hanteringen av molnlagrade IT-tjänster och införande av Office 365 tydliggörs
 Ledarstrategin omsätts i konkreta utvecklingsinsatser
 Fortsatt arbete med att utveckla en organisationskultur baserad på tillit
 En medarbetarstrategi formas
 Det bemanningsstrategiska arbetet utvecklas
 En lokalförsörjningsstrategi tas fram
 Styrmodellen utvärderas och utveckling påbörjas
 Samverkansstrukturer utvecklas
Förvaltningen har en viktig roll som drivande och sammanhållande kraft i dessa satsningar.
Med dagens resurser är detta möjligt men med ytterligare neddragningar är bedömningen
att det blir svårt.
Bedömning av balans – stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar
att hantera sina uppdrag. Dessutom handlar uppdraget om att driva gemensam
serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed underlätta för samtliga
förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Stödfunktioner finns både inom regionstyrelseförvaltningen och i övriga förvaltningar. Idag
finns skillnader mellan olika stödfunktioner i logiker för hur stödet samordnats eller inte.
Speciellt upplevs obalanser mellan behov och resurser inom områden som kommunikation,
informationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Inom dessa områden finns centralt
framför allt strategiska resurser medan stödet finns lokalt i varje förvaltning.
Året av pandemi har synliggjort behovet av samarbete över gränser och också vikten av en
välutvecklad intern- och externkommunikation. Dagens resurser inom
kommunikationsområdet är dimensionerade för att vara en strategisk resurs kopplad till att
driva och utveckla regionens gemensamma kanaler, skapa och följa upp strategier och
policys samt tillhandahålla gemensamma verktyg. Det framgår tydligt att övriga
förvaltningar förväntar sig och önskar ett mer omfattande stöd som också kan kliva in olika
projekt och prioriterade verksamhetsutvecklingsinsatser. Här finns en tydlig obalans mellan
behovet och dagens resurs. Externa köp av kommunikationsstöd har ökat vilket tyder på
att förvaltningarna prioriterar kompetensen även om inte resursen finns internt att tillgå.
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Inför 2020 ökade uppdraget i den politiska mötes- och ärendeberedningsprocessen men
utan ekonomist tillskott. Förstärkning till funktionen har lösts temporärt med frigjorda
medel från ej tillsatta vakanser och sjukfrånvaro.
Digitaliseringstakten är hög i hela regionen och med ökad kunskap om digitaliseringens
möjligheter kommer också en ökad efterfrågan på stöd. Under 2021 hanteras detta genom
ytterligare effektiviseringar och kompetensväxling.
Inom upphandlingsområdet är obalansen tydlig. Behovet är långt större än vad som kan
levereras med dagens resurser. Dock har resursförstärkning beslutats och uppbyggnad av
såväl organisation som processer och funktioner pågår för att skapa en långsiktigt hållbar
balans.
Tidigare genomförda kostnadssänkningar i stödprocesserna har lett till att utvecklingsmedel
skurits bort till förmån för de personella resurser som krävs för att kunna ge det stöd som
övriga verksamheter efterfrågar. Detta gör att stödet fortfarande går att leverera men att
utvecklingsinsatser som kan ge kvalitet och effektivisering över tid blivit lidande.
Flera centrala systemstöd saknar idag resurser för underhåll och utveckling. Då systemstöd
i allt större utsträckning upphandlas och hanteras centralt bör en budgetväxling kunna ske
mellan förvaltningar då kostnader som tidigare funnits i övriga förvaltningar nu läggs inom
regionstyrelseförvaltningen. Att samla systemen ger ändå en lägre kostnad totalt. Även
licenskostnader som idag hanteras i respektive förvaltning bör samordnas för högre
effektivitet.
Måltidsverksamheten är i början av ett omfattande utvecklingsarbete initierat inom ramen
för regionens effektiviseringsprogram. En utredning har genomförts för att belysa hur
fortsatt förändring av styrning, köksplanering, produktionstekniker och bemanningsfrågor
kan leda till kvalitet och också sänkta kostnader framåt. I arbetet som skett tillsammans
över förvaltningsgränser syns att det finns behov av förstärkt samverkan och också ökad
tydlighet i såväl ambitionsnivåer som prismodeller och utvärderingsmetoder. Att
förvaltningen saknar en övergripande gemensam lokalsamordningsfunktion är märkbart
och försvårar arbetet då ordinarie resurser har svårt att räcka till i det omfattande arbete
som krävs. Dessutom har verksamheten en utmaning i att hämta hem de ökade kostnader
som uppstår vid införandet av heltid som norm som gäller från januari 2021.
Kraven på förvaltningens verksamheter ökar och komplexiteten utmanar. Allt mer
utvecklingsarbete drivs i projektform vilket gett ökad behov av stöd inom framför allt inom
ekonomi och kommunikation Sedan tidigare har neddragningar gjorts i de förvaltningsegna
stabsresurserna som syftar till att stödja förvaltningsledningen. Resurser finns inom HR,
ekonomi och strategisk planering och en tillfällig förstärkning har kunnat prioriteras för
informationsförvaltning/e-arkiv under året. Därutöver finns behov av stöd också i
kommunikation, lokalsamordning och ökad digitalisering. Där nyttjas idag
specialistfunktionerna i avdelningarna vilket inte bedöms räcka till för en god kvalitet.
1.5

Behov och prioriteringar 2022-2024

Regionstyrelseförvaltningen med sitt uppdrag att vara en drivande och sammanhållande
kraft har en avgörande roll för regionens samlade utveckling över tid. Med grund i 2021 års
läge och den förväntade utvecklingen framåt görs följande analys av kommande
prioriteringar och behov.
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För fortsatt kvalitet och utveckling i huvudprocesserna
Pandemin och dess effekter kommer vara märkbara över lång tid framåt vilket ställer krav
på förvaltningens huvudprocesser. Troligt är att pandemin leder till större psykisk ohälsa
och social utsatthet i samhället och att samla resurser för att skapa förutsättningar för en
god hälsa blir avgörande.
För att ha processer till en kostnads- och kvalitetsnivå jämförbar med andra kommuner
och regioner behövs tydlig politisk styrning och att brukaren sätts i centrum
För att den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska leda till konkret förändring och
utveckling krävs fortsatt aktivt arbete med implementering, genomförande av åtgärder,
uppföljning, utvärdering och ständigt lärande. Allt för att strategin ska hållas levande och få
den verkan den är avsedd att ha. I arbetet behövs kvalificerad handläggarkapacitet men
också kommunikatörsresurs och samhällsanalytisk kompetens. Idag hanteras
handläggarresursen med projektmedel vilket också gäller för kommunikationsstödet. För
stabilitet och kontinuitet skulle dess resurser behöva permanentas. Den samhällsanalytiska
kompetensen finns inte i regionen idag men är ett måste för att kunna hantera uppföljning,
utvärdering och planering inom ramen för ny RUS.
Den nya RUSen kommer att omsättas i genomförandeprogram för klimat, miljö och energi
samt näringslivets förutsättningar och innovation. Sedan tidigare finns kopplat till området
social hållbarhet ett program för god, jämlik, jämställd hälsa och också en regiongemensam
satsning på en förflyttning mot god och nära vård. Arbetet innebär en tydlig
ambitionshöjning inom området klimat- och energiomställning. För att hantera detta
behövs bortprioritering av andra kompetensområden göras om inte resursförstärkning
också ges för arbetet. För regionen som helhet ska också tydligare interna
samverkansstrukturer byggas upp för att säkra gemensam utveckling.
Under planperioden ska arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland fortgå. Det är avgörande att målbilden för
god och nära vård och förflyttningen i färdplanen framåt införlivas i strategisk plan
respektive verksamhetsplan.
Framåt beräknas ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt
är aktuella. Den fortsatta utvecklingen kommer att grundas i det arbete som är påbörjat
kring framtidens samhällsbyggnadsprocess (FramSam).
Under perioden kommer ett utvecklingsarbete att göras för att tydliggöra regionens
sammanhållna arbetsmarknadspolitik. När utredningen är klar kommer den att vara ett
viktigt underlag för strategiska vägval rörande regionens bidrag på det
arbetsmarknadspolitiska området.
Hushållens betalningsförmåga minskar, antalet skilsmässoansökningar ökar och
Kronofogden bedömer att antalet ansökningar om skuldsanering kommer att öka. I
regionens budget- och skuldrådgivning är väntetiderna långa och det förebyggande arbetet
eftersatt. För att minska sårbarheten i funktionen bör en översyn göras kring var denna
verksamhet bäst bedrivs. Liknande kompetenser och dialog med medborgare sker idag
inom socialförvaltningen varför det är möjligt att en förstärkning av resursen skulle kunna
bli mer effektiv inom ramen för den nämnden/förvaltningen.

9 (24)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

Förvaltningen har getts en ramökning för perioden 2019-2022 för arbetet med framtagande
av en ny översiktsplan för Gotland. Arbetet har förskjutits i tid för att balansera med ny
RUS och därför finns ett behov av förlängd ramförstärkning för ytterligare två år 20222023.
Efter en period av pandemifokus i krisberedskapsarbetet kommer arbetet att återigen ställas
om för att handla mer om civilt försvar och uppbyggnad av krisberedskap i samtliga
förvaltningar. Statliga medel möjliggör den samordning som behövs i satsningarna.
Under perioden kommer ett nytt fritidspolitiskt program att beslutas. Programmet kommer
att utgöra styrning för arbetet framåt och också ligga till grund för hur bidrag och avtal
utformas och hur anläggningsplaneringen ska se ut. I likhet med många andra kommuner
har Gotland badhus som är små och gamla. Underhåll och renovering kostar allt mer och
efter beslut i regionstyrelsen kommer ett förslag till nästa steg i investering i nytt badhus på
Gotland att presenteras i ett separat ärende till budgetberedningen 2021. Andra områden
som kräver utvecklingsinsatser och investeringar under perioden är fotbollsplaner,
omklädningsmöjligheter, golv i arenahallen och etablering av en gymnastikhall.
Framtidens biblioteksverksamhet tar form. En verksamhet som är mer digital och mobil
och som möter Gotlänningarna på nya sätt. Meröppna bibliotek behöver fortsatt utvecklas
och det ger en ökad tillgänglighet och också möjlighet att planera resurser på ett effektivt
sätt. Flera viktiga projekt har drivits inom ramen för den nationella satsningen Stärkta
bibliotek och ger god grund för fortsatt utveckling. En permanent ramförstärkning
kommer också från 2021 att ges inom kultursamverkansmodellen för att stärka bibliotek,
läsfrämjande och litteratur på Gotland. Utgångspunkten i den fortsatta utvecklingen
kommer att vara den reviderade biblioteksplanen som ska tas fram och beslutas under
2021.
Gotlands kulturplan gäller 2021-2024. Den pågående coronapandemin har drabbat
kulturlivet hårt vilket tydligt påverkar förutsättningarna i arbetet. En av målformuleringarna
är att främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. En annan är att
förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet. En genomlysning av befintliga stöd visar att dessa inte svarar upp
mot kulturlivets behov. Speciellt gäller detta fria professionella kulturskapare. Att förstärka
stödet till dessa grupper blir ett viktigt styrmedel för att investera i tillgången till kultur för
Gotlänningarna.
Regionens ansvar för Almedalsveckan är under utveckling och förändring. Veckan är
oerhört viktig för Gotland och bedömningen i den utredning som är gjord är att
organisationen behöver förstärkas på alla nivåer både resurs- och kompetensmässigt.
Underlag för denna utveckling och behov av resurser beskrivs i ett separat ärende till
budgetberedningen.
För fortsatt kvalitet och utveckling i ledningsprocesserna
Det startade arbetet att utveckla regionens styrmodell är av stor vikt. Syfte och mål är att
skapa en styrning som i större utsträckning än idag vilar på principerna för tillitsbaserad
styrning och ledning. Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort med perspektiv,
målområden, mål och indikatorer för koncernen och de långsiktiga övergripande
målsättningarna om utveckling av det gotländska samhället som beslutas i den regionala
utvecklingsstrategin med tillhörande program för samhandling ska tydliggöras. I arbetet ska
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tillitsdelegationens sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Kunskap från övriga regioner och kommuner ska nyttjas genom att använda både SKR
samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Ett fortsatt samlat ledningsarbete där styr- och ledningsprocesser bildar en helhet och
skapar förutsättningar för regionens verksamheter blir av vikt.
För fortsatt kvalitet och utveckling i stödprocesserna
Stödfunktioner är avgörande för att skapa förutsättningar för regionens samtliga chefer.
Framtiden kräver stödfunktioner som är digitala, kommunikativa, proaktiva och flexibla.
Processer behöver vara tydliga och utvecklingen bedrivas i nära samarbete med
kärnverksamheten. I så hög uträckning som möjligt krävs att stödet utformas med
utgångspunkt från den man finns till för. Allt för att göra det lätt att göra rätt.
Att stödresurser organiseras med olika logiker gör det ibland svårt att säkra bästa möjliga
värde för helheten. En bedömning är att en större effekt av befintliga resurser kan fås med
ökad samordning inom områden som kommunikation, verksamhetsutveckling/
projektledning och informationsförvaltning.
Processkartläggningar och verksamhetsutveckling i nära dialog med dem verksamheten
finns till för tillsammans med god informationsförvaltning och digitalisering är krafter som
behöver drivas, ledas och stödjas. Effekter som förväntas är ökad effektivitet i samtliga
verksamheter. Dock kan det vara så att det under en period krävs mer resurser då dubbla
arbetssätt kommer att krävas temporärt.
Ett väl utvecklat kommunikationsarbete bedöms kunna ge positiva effekter i såväl internt
som externt perspektiv. Kommunikation är en specialistkompetens och ett förstärkt arbete
med tex hemsidor och projektkommunikation skulle tydligt kunna underlätta i regionens
utvecklingsarbete. Detta innebär en förflyttning i relation till dagens uppdrag för
kommunikationsfunktionen och skulle kräva resursförstärkning.
Den digitala utvecklingen är omfattande och går snabbt. I takt med förvaltningarnas krav
på effektivisering och ökade kunskaper samt digitaliseringens möjligheter ökar efterfrågan
på stöd i verksamhetsutveckling med digitala hjälpmedel. Över tid blir det avgörande att
den påbörjade kompetensväxlingen från drift till utveckling fortsätter med full kraft.
Den digitala utvecklingen är också en förutsättning för att stödfunktionerna framåt ska
kunna drivas med effektivitet både i det egna arbetet och hos regionens chefer. Här behövs
kompetens och resurser för att driva, kravställa, upphandla, utveckla, implementera, stödja
och systematiskt förvalta nya digitala system. Att lägga resurser på gemensamma centrala
funktioner som kan driva detta arbete med kvalitet för helheten är något som ger effekt i
samtliga verksamheter varför ekonomiska medel för detta bör prioriteras långsiktigt.
En ökad digitalisering kräver också tydlig ledning av underhåll och utveckling i
gemensamma centrala systemstöd. En förflyttning av ekonomiska medel från övriga
förvaltningar till en gemensam hantering i regionstyrelseförvaltningen skulle ge
samordningsvinster och därmed förbättrade möjligheter till effektivitet och kvalitet.
IT-branschens omställning fortsätter och som region går vi från att köpa produkt- till att
köpa tjänst. Detta innebär en nödvändig kostnadsförskjutning från investering till drift.
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Microsoft kommer inte längre underhålla dagens office-produkter vilket ger en oundviklig
övergång till nya programvaror som också innebär ökade kostnader.
Framtidens HR-arbete behöver bygga på dagens upplevda goda kvalitet men också möta
nya kompetensområden som bemanning, personalekonomi och utformningen av den
moderna arbetsplatsen.
För att möta behoven av upphandlingsstöd kommer ett långsiktigt arbete att behöva
bedrivas över flera år. Den resursförstärkning som getts ger en bra grund men
bedömningen är att ytterligare tillskott är nödvändigt. Området är lagstyrt och finns inte
centrala stödresurser att tillgå kommer förvaltningarna att behöva hänvisas till konsultköp
vilket i förlängningen blir en dyrare lösning då kompetensen som byggs upp inte stannar i
regionen.
Framtidens arbetsplatser behöver utformas med lärdomar från de nya arbetssätt som
utvecklats under pandemin. Med allt mer digitala arbetsflöden och möten minskar behovet
av egna kontorsarbetsplatser och nya behov av arbetsytor uppstår. Lokaleffektivisering blir
därmed möjlig på ett helt annat sätt än tidigare.
Framtidens måltidsverksamhet kommer att ta form efter det utredningsarbete som
genomförs under 2021. Politiska inriktningsbeslut är av vikt. Genom att öppna upp för
olika produktionstekniker skapas förutsättningar att skapa ökad effektivitet och också
fortsatt hög kvalitet. Medborgare ställer allt högre krav på utbud, flexibilitet och
specialanpassad kost vilket ställer stora krav på alternativa produktionslösningar och
kompetensutveckling. Arbetsmiljökraven är redan idag tydliga och flera av dagens kök
kräver omfattande underhåll för att möta lagstiftningen. Förändringar i övriga förvaltningar
kräver också att måltidsverksamheten är flexibel. Detta kan handla om privatisering av
äldreboenden, geografisk placering av verksamhet och också förändring av
arbetsmarknaden med grund i ökad digitalisering. Oavsett vägval är det av stor vikt att
ambitionsnivåer följs av finansiering och tydlighet för alla involverade förvaltningar.
För fortsatt kvalitet och utveckling i det egna förvaltningsarbetet
För att lyckas i uppdraget krävs att förvaltningens chefer och medarbetare ges goda
förutsättningar att göra ett bra jobb. Att digitalisera och förändra arbetssätt blir en
förutsättning och stöd till verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering behöver
prioriteras under en lång period framåt. Det finns potential i förvaltningens egna
lokalutnyttjande men för att kunna driva och utveckla arbetet krävs kompetens och
resurser. Det egna kvalitetsarbetet behöver få utrymme och ta tydlig utgångspunkt i den
verksamheten är till för. Samarbetet över verksamhetsgränser måste stärkas för att öka
snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer begränsade resurser.
Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, använda kompetensen rätt, låta fler jobba mer, skapa engagemang,
bredda rekryteringen, skapa engagemang, förlänga arbetslivet och nyttja tekniken.
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Ett fortsatt arbete behöver göras för att utveckla organisationen att möta framtidens krav
och förväntningar. Processtyrningen blir allt tydligare och måste hanteras i balans med
linjestrukturen på ett bra sätt.
Möjligheterna att skapa högre effektivitet och kvalitet med hjälp av förbättrade processer,
ökad digitalisering och förändrade arbetssätt är tydlig men för medarbetarna som ska driva
utvecklingsarbetet samtidigt som arbetsbelastningen är hög kan det bli en svår ekvation.
Behovet av god planering och ett tryggt ledarskap i förvaltningen är tydligt.
Ett omfattande arbete är gjort i att skapa en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. Här
beskrivs de verksamhetsutvecklande åtgärder som kan få kraft med stöd av digitalisering.
En effektbedömning är gjord och med en kombination av bedömd nytta,
angelägenhetsgrad och genomförbarhet framträder ett antal områden som prioriterade att
påbörja initialt. Här omfattas bland annat införande av digitaliserade inköp, e-arkiv,
beställarportal, automatisering av scheman, kontobeställningar, anställningsprocess,
registrering i vårdslussen samt digitalt arbetsgivarintyg.
1.6

Förändringar och risker för att klara framtidens ekonomiska situation

Framtidens välfärdsutmaning innebär att allt fler kommer att behöva allt mer stöd men att
resurserna för att hantera det kommer att minska. Resurserna handlar då både om
ekonomiska i form av lägre skatteintäkter och personella på grund av ökad konkurrens om
arbetskraften. Att effektivisera och sänka kostnader blir ett måste för regionen som helhet.

Effektiviseringsprogrammets möjligheter
I regionen drivs sedan 2019 ett gemensamt effektiviseringsprogram. Inom ramen för
programmet har ett antal projekt genomförts för att tydliggöra möjligheter till framtida
effektivisering och kostnadsminskning. Tydligt framgår att fortsatt arbete med
lokalförsörjning, bemanning, digitalisering och inköp har stor potential att ge effekt om
arbetet leds och drivs på rätt sätt. Regionstyrelseförvaltningen har som ansvarig för dessa
processer en avgörande roll inte bara för den egna förvaltningens effektivisering utan för
samtliga förvaltningars. Att ha resurser att bedriva detta arbete blir därför avgörande för
regionens totala ekonomi.
Generella slutsatser inom ramen för programmet är dessutom att regionen har möjligheter
att skapa högre effektivitet genom att stärka kompetensen kring arbete i projektform,
utveckla processorienteringen, stärka organisationskulturen, och förstärka samarbetet över
gränser. I alla dessa områden har regionstyrelseförvaltningen en viktig roll.
I den egna förvaltningen bedöms också ytterligare effektivisering vara möjlig med stöd av
de kunskaper som byggts upp inom ramen för effektiviseringsprogrammet. Att ytterligare
digitalisera och automatisera gör det möjligt att minska manuell administration och därmed
möjlighet att anpassa bemanningen. Förbättrade digitala tjänster och självservice är också
viktiga metoder för ökad effektivisering. Att flytta ut stora system och istället köpa dem
som tjänst bedöms också kunna ge möjligheter till minskade personalbehov.
Ställningstaganden kring lagstiftning behövs för att möjliggöra fortsatt digital
effektivisering. Dagens oklarheter kring tolkningar av lagstiftning rörande
informationshantering och personuppgiftsbehandling verkar hämmande.
Nya arbetssätt under pandemin visar tydligt att lokaler kan nyttjas mer effektivt och att
lokalytor därmed kan minskas. Som perspektiv kan nämnas att lokalhyran för ett av husen
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på Visborg är ca 12 mnkr per år. Inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten är att
skapa en mer effektiv köksinfrastruktur där lokalnyttjandet är en viktig faktor.
De utvecklingsinsatser som drivs inom området inköp är viktiga för att skapa
kostnadsminskningar för regionen som helhet och också regionstyrelseförvaltningen
kommer att kunna hitta fördelar med de åtgärder som planeras. De stora inköp som görs
inom förvaltningen är inom måltidsområdet och IT.
Arbetet med strategisk hållbar bemanning ger nya kunskaper inom framför allt måltids- och
biblioteksverksamheten. Dessa kunskaper ger möjlighet att genom schemaläggning och
planering skapa en mer effektiv bemanning och därmed skapa lägre personalkostnader. En
utmaning i bemanningsarbetet är det pågående arbetet att införa heltid som norm.
Förberedelser inför införande av Heltid som norm har pågått under 2020 vilket resulterat i att
andelen heltidsanställda i berörda verksamheter har ökat med drygt 10%. I förvaltningen
arbetar cirka 35 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals avtalsområde deltid. De
berörda yrkeskategorierna är köksbiträden, kockar samt badvaktmästare, det stora flertalet
är kvinnor. Heltid som norm påverkar samtliga medarbetare inom kommunals
avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar
har arbetats fram och kommer framgent att behöva fortsätta arbetas fram över avdelningsrespektive förvaltningsgränser. En bedömning i berörda verksamheter är att de kostnader
som uppstår vid införande av heltid som norm inte fullt ut går att undvika genom
förändrade arbetssätt utan i ett värsta scenario kan kostnaderna komma att öka.
Möjliga utbudsförändringar
Generellt gör förvaltningen bedömningen att framtida kostnadsminskningar bara kan göras
genom att minska personalkostnader. Detta kan åstadkommas på olika sätt men kräver
aktiva beslut och prioriteringar. Det går inte att med för få resurser upprätthålla ett
chefsstöd med kvalitet utan då behövs tydlighet i att det är en liten centraliserad och
standardiserad funktion som blir kvar. Övrigt stöd kommer då behöva hanteras i övriga
förvaltningar.

2 Driftbudget 2022-2024
Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på
framtidens mål och utmaningar görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen är i
behov av resursförstärkningar. Detta för att kunna leva upp till sitt uppdrag som drivande
och sammanhållande kraft och verksamhet som ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut. Dessutom görs bedömningen att
förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning för kvalitet, effektivitet och
kostnadssänkningar i övriga förvaltningar i regionen.
2.1

Förslag till ramjustering

Opåverkbara kommande kostnader
 Med anledning av att IT branschens omstruktureras och gör att kostnader flyttas
från investering till drift krävs följande:
 Office 365 (4,0 mnkr - nettoeffekt)
 Nytt system för fakturahantering och e-handel samt support (årligen 1,7 mnkr,
implementering 1,1 mnkr 2022)
 E-arkiv (implementering 2022 1 mnkr 2023 0,5 mnkr, projektledning 2022 0,75
mnkr + drift och utveckling 0,25 mnkr per år)
 Övergång till e-arkiv/systemintegrationer (0,5 mnkr under en treårs period)
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Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet (0,8 mnkr)
Förstudier utifrån investeringsbehov lokaler måltid och kultur och fritid (0,7 mnkr)
Trygghetsboenden (eget ärende till BuB)

För att möjliggöra ambitionsnivåer i huvudprocesser för hållbar samhällsutveckling
 Samhällsanalys och uppföljning (0,7 mnkr)
 Framtagande av översiktsplan (0,5 mnkr 2022-23)
 Stöd för professionella kulturskapare (1,0 mnkr)
 Indexuppräkning av verksamhetsstöden till kulturorganisationer (0,5 mnkr)
 Nytt badhus (eget ärende till BuB)
 Budget- och skuldrådgivning (0,7 mnkr)
 Utveckling Almedalsveckan (eget ärende till BuB)
 Processledning framtidens samhällsbyggnad - FramSam (eget ärende till BuB)
 Blått Centrum permanentas (eget ärende till BuB)
 Kollektivtrafiksuppdraget (eget ärende till BuB)
 Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (eget ärende till BuB)
Förstärkta stödprocesser för att möta omvärldens krav och verksamhetens behov
 Upphandling (1,5 mnkr)
 Kommunikation (3,9 mnkr)
Förbättra förvaltningens inre förutsättningar
 Lokalsamordning RSF (0,7 mnkr)
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
 GDPR förstärkning (ombudgetering)
 Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
 Världsarvssamordning (ombudgetering)
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Tabell: Förslag till ramjustering 2022-2024 (tkr)

2022

2023

2024

Office 365 (nettoeffekt)
Fakturahantering- och e-handelssystem inkl support
E-arkiv
Övergång till e-arkiv/systemintegrationer
Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet
Förstudier utifrån investeringsbehov
Delsumma opåverkbara kommande kostnader

4 000
2 800
2 000
500
800
1 000
11 100

4 000
1 700
750
500
800
1 000
8 750

4 000
1 700
250
500
800
1 000
8 250

Samhällsanalys och uppföljning
Framtagande av översiktsplan
Stöd för professionella kulturskapare
Uppräkning verksamhetsstöd till kulturorganisationer
Budget- och skuldrådgivning
Delsumma möjliggöra ambitionsnivåer

700
500
1 000
500
700
3 400

700
500
1 000
500
700
3 400

700
1 000
500
700
2 900

Upphandling
Kommunikation
Lokalsamordning RSF
Delsumma förstärkta stödprocesser

1 500
3 900
700
6 100

1 500
3 900
700
6 100

1 500
3 900
700
6 100

20 600

18 250

17 250

Egna ärenden till BuB – ombudgeteringar/äskanden
Almedalsveckan (äskande)
Processledning - FramSam (äskande)
Blått Centrum permanentas (äskande)
Trygghetsboenden (äskande)
Kollektivtrafiksuppdraget (äskande)
Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (äskande)
GDPR förstärkning (ombudgetering
Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
Världsarvssamordning (ombudgetering)
Förändrad prismodell digital arbetsplats (ombudgetering)

TOTALT
2.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Internpriser måltid
För resultatenheten måltid föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd uppräkning
återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och
hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
En löneökning på 2,5 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på ca
1,4 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 56,7 mnkr.
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En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en ökning/minskning på 0,15 mnkr.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 15,5 mnkr.
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,1 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 0,5 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 36 mnkr ett normalår för aktuella tjänster.
Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 750 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet
behöver måltidspriserna höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även
transporter av externa företag för ca 4 mnkr som indexuppräknas. Beräknad
kostnadshöjning blir 75 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning på 700 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2022-2024 (tkr)

Löneökningar måltid(2,5%)
Hyresförändring (1%) = 150 tkr
Indexuppr. livsmedel och transport

TOTALT internpriser

2022

2023

2024

1 425

1 425

1 425

825
2 250

825
2 250

825
2 250

Internpriser kanslier
En löneökning på 2,5 procent innebär för kanslierna en kostnadsökning på 98 tkr. Den
totala personalbudgeten uppgår till 3,9 mnkr. En hyresförändring på 1 procent innebär för
kanslierna en ökning/minskning på 4 tkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till
367 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser kanslier 2022-2024 (tkr)

Löneökningar kanslier (2,5%)
Hyresförändring (1%) = 4 tkr

TOTALT internpriser*

2022

2023

2024

98

98

98

98

98

98

*ÖF 63+3 och PAN 35+1

Internpriser IT (PC som tjänst och Digital arbetsplats)
I tjänsten PC som tjänst föreslås en höjning av priset med totalt 1,9 mnkr. Detta mot
bakgrund av att prisutvecklingen på datorer de senaste 5 åren uppgår till drygt 50 procent.
En orsak är dollarkursens utveckling. Ökningen skiljer sig åt mellan olika modeller där
bärbara ökat mest. År 2016 var priset för en bärbar PC standard 5 861 kronor att jämföra
med 9 105 kronor år 2020.
Under motsvarande period har inga prisjusteringar av tjänsten gjorts utan
kostnadsökningen har parerats genom beslut att förlänga avskrivningstiden (5 år) samt en
låg utbytestakt. Vilket medfört tillfälligt låga kapitalkostnader. Nu när kapitalkostnaderna
kommit ikapp och utbytestakten ökat krävs en justering av priset. Prissättningen av tjänsten
täcker kapitalkostnader samt hantering av lager, fakturering, inköp mm.
Föreslagen prisökning per modell presenteras nedan och bygger på fakturerad volym
januari 2021.
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Tabell: Justeringsbelopp internpriser PC-som tjänst

Typ
(kronor)
Stationär PC standard
Stationär PC max
Bärbar PC standard
Bärbar PC max
Bärbar PC rese
Summa

Antal
2 324
112
2 444
62
737
5 679

Pris per Nytt pris
Ökning Ökning Total
månad
per
pris per
pris per
ökning
idag
månad
månad
år
92
115
23
276
641 424
167
205
38
456
51 072
142
170
28
336
821 184
416
500
84
1 008
62 496
197
236
39
468
344 916
1 921 092

Efter fastställd uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen
fördelas till respektive köpande förvaltning.
Vad gäller digital arbetsplats kommer det att i särskild skrivning föreslås ändrad
finansieringsmodell, från köp/sälj till anslag. Detta innebär att ca 9 mnkr kommer föreslås
omföras från förvaltningarna till anslag under regionstyrelseförvaltningen.
2.3

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 300 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 46 tkr.

Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat i snitt med 2,2 procent i
snitt de senaste 3 åren. Det innebär för 2022 cirka 70 tkr. För diverse nationella och
internationella medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
Avtalen för central system som ekonomi, HR, W3D3, Docpoint, Flexite mfl har klausuler
som innebär ökningar uppgående till ca 250 tkr årligen.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 22 375 tkr, vilket innebär 447 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 224 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 26 tkr.
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Tabell: Kompensation externa avtal 2022-2024 (tkr)

2022
46
340
447
250

2023
46
340
447
250

2024
46
340
447
250

1 083

1 083

1 083

Partistöd
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

2.4 Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering
Tabell: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2022-2024 (tkr)

3.1 Förslag till ramjustering
3.4 Taxor & avgifter – internpriser
3.5 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2022

2023

2024

Påverkar

20 600
4 269
1 083
25 952

18 250
4 269
1 083
23 602

17 250
4 269
1 083
22 602

Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Beslutad budget för 2022 föreslås öka med 9,5 mnkr. Justeringar är framföra allt förslagna
vad gäller ombyggnationer av lokaler.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser inte kommer anskaffas som en investeringsutgift utan kommer
belasta driften direkt. För att hantera kostanden behöver driftanslaget utökas, se föregående
avsnitt.
Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2022-2026 (tkr)

4.2 Lokaler, byggnads- och anläggn
4.3 Övriga investeringar utöver pott
4.4 IT-investeringar
Pott

TOTALT

Gällande budget 2022 samt plan 2023-2025

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

2023

7 000 18 000 15 000
2 000 2 000 3 800
23 000 23 000 17 000
3 000 3 000 3 000
35 000 46 000 38 800
35 000

2024

2025

2026

15 000 15 000 15 000
3 000 3 500 2 000
17 000 17 000 17 000
3 000 3 000 3 000
38 000 38 500 37 000

30 100

26 500

22 500

Ingående investeringsprojekt per område redovisas i avsnitt 4.2-4.4.
3.2

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Lokalinvesteringar – kultur- och fritid
Omklädningsrum (Rävhagen) - ny
Utbudet av naturgräsplaner i Rävhagen ökade under 2021 och med det kommer behov av
omklädningsmöjligheter. Investeringen är på 2 mnkr och bör tas så snart som möjlighet
finns. Samtidigt kan då en minskning av externhyra ske.
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Simhall (eget ärende budgetberedningen) – ny 2022-2025
En förstudie till badhus pågår och ska presenteras till budgetberedningen 2021. Ett nytt
badhus behövs då det befintliga är ålderstiget och verksamheten i anläggningen, både
internt och externt, inte får plats. Inriktningsbeslut är att den nya simhallen ska ligga på
Visborgshallen och att investeringen är på 210 mnkr. En investering av ny simhall behöver
tas inom fem år.
Meröppna bibliotek – fortsättning
Under våren 2021 öppnas Gotlands tredje meröppna bibliotek. I samband med besparingar
är behoven än mer akuta när det gäller att möjliggöra tillgängligheten i våra bibliotek
genom att skapa fler meröppna bibliotek. Utifrån tekniska förutsättningar på respektive
bibliotek skulle det vara önskvärt att öppna 3 ytterligare bibliotek de kommande tre åren.
En förstudie behöver också påbörjas för att se över möjligheterna att öppna upp hela eller
delar av Almedalsbiblioteket som meröppet bibliotek. 1,8 mnkr upptas 2022.
Lokalinvesteringar - kök
Investeringsplanen för ombyggnation av kök har justerats sedan föregående år, detta med
anledning av resultatet av översyn måltidsverksamhet (2019/958). Ärendet ska nu på remiss
till berörda nämnder och inriktningsbeslut väntas först i maj. Bedömningen är oavkortat
resultatet att investeringsbehov finns i ett stort antal kökslokaler under en tid framåt utifrån
arbetsmiljöaspekter, effektivitet mm. För att ta fram hela organisationskartan och den
långsiktiga inriktningen krävs fortsatt arbete. Investeringsbehoven uppskattas dock till ca
15 mnkr per år under ca 10 år.
Om en övergång till kyldmatsproduktion ska ske på Strandgärdets kök så krävs ytterligare
medel under det specifika året. Till detta tillkommer även kostnader för anpassning av
avdelningskök.
För 2022 har investeringsbehov för särskilda kök identifierats enligt följande:
Wisbygymnasiets matsal - ny
Ytorna vid Wisbygymnasiets matsal är för små och det skapar en ineffektiv servering och
mindre positiv måltidssituation, vilket visat sig tydligt i samband med pandemin. Till detta
tillkommer att elevantalet till 2024 beräknas öka med 100 elever för den kommunala
gymnasieskolan och med ytterligare 130 elever från 2024 till 2027. Samtidigt som gymnasiet
flaggar för en schematisk utmaning med effekten att fler elever kommer ha rast under
samma tidsintervall och så även lunch. Investeringsutgiften är av teknikförvaltningen
uppskattad till 7,0 mnkr. En mer detaljerad förstudie planeras ske 2021.
Mottagningskök Lärbro skola – utökning från 1 mnkr till 2,3 mnkr
Mottagningskök som enligt ursprunglig plan var tänkt att byggas om till ett tillagningskök.
Utredningar därefter, samt nuvarande bedömning enligt slutrapport Organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland (2019/958) har visat att köket bör
kvarstå som ett mottagningskök. Behoven är renovering av ytskikt, utbyte av viss
inredning, byggnation av en diskinlämning samt förändrade flöden för en bättre
arbetsmiljö. Investeringsutgiften är av konsulten beräknad till 2,3 mnkr.
Fårösundskolans kök – utökning från 3,0 mnkr till 4,9 mnkr
Regionstyrelsen beslutade (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av köket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
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planeras för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Slutrapporten föreslår också att köket vid
Fårösundskolan byggs om till ett tillagningskök, då med utökad kapacitet för att även
möjliggöra produktion till folkhögskolan i Fårösund. Matsalen är en trång sektor varför en
översyn av denna även bör ingå i förstudien. Investeringsutgiften uppskattas i rapporten till
4,9 mnkr.
Fole skolas kök – flyttas fram
Fole skolas kök fanns tidigare med i planen för 2022 (3,0 mnkr) men föreslås nu flyttas
längre fram i tiden och utreds vidare för kommande års investeringsplan.
Pott för ombyggnad 2023-2026
För åren 2023-2026 i planen upptas i dagsläget en ospecificerad pott om 15,0 mnkr per år.
Tidigt i planeringen finns behov för bland annat:
 Wisby gymnasiets kök
 Romaskolans kök
 Strandgärdets matsal (restaurang)
 Klinteskolans kök
Tabell: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

Omklädningsrum (Rävhagen)
Meröppna bibliotek
Simhall
WGS matsal
Mottagningskök - Lärbro
Fårösundsskolans kök
Fole skolas kök
Pott ombyggnation kök

TOTALT
3.3

2023

2024

2025

2026

2 000
1 800

1 000
3 000
3 000
7 000

7 000
2 300
4 900
0
18 000

15 000
15 000

15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.

Ismaskiner – enligt plan
Nuvarande ismaskiner i Visby såväl som Hemse börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därför begärs 1,0 mnkr per år 2023-24. Det är stor belastning på de ishallar som
Region Gotland driver. Framför allt i Visby där det i det närmaste är fullbelagt under
säsongen. Med den höga belastningen kommer ett ökat behov av underhåll av isytan, i och
med att även antalet matcher i hallen ökar. För att kunna säkerställa den service som
förväntas så behöver maskinparken ses över vad gäller ismaskiner. Redan under denna
säsong har incidenter med ismaskinerna inträffat, så det är viktigt att medel ges för att
investera i nya ismaskiner.
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Nytt golv Ica Maxi Arena – ny 2023
Nytt parkettgolv till ICA Maxi arena för Visby Ladies elitverksamhet behöver köpas in och
detta är en investering på 0,8 mnkr.
Mobil biblioteksverksamhet – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Genomförd förstudie av bokbussverksamheten
påvisar att vi har stora möjligheter att nå fler låntagare genom att ha två mindre bokbussar
med inriktning mot barn- och unga och användare med särskilda behov, både
privatpersoner men också institutioner. Vi äskar här en mindre bokbuss som komplement
till den enhet som köps in via projektet stärkta bibliotek. Investeringsbehov 1,5 mnkr 2025.
Tabell: Förslag till övriga investeringar 2022-2026 (tkr)

Landsbygdsutveckling
Ismaskiner (2st)
Nytt golv Ica Maxi arena
Mobil biblioteksverksamhet

TOTALT
3.4

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

2023

2024

2025

2026

2 000

2 000

2 000
1 000
800

2 000
1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 800

3 000

1 500
3 500

2 000

IT-investeringar

PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca 1 200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden och den
prisutveckling som föreligger behövs en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.

IT-infrastruktur/teknisk plattform – enligt plan
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. Dessutom behöver
gammal teknik successivt bytas ut i datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor,
och äldreboenden. Framförallt gäller denna period utbyten av switchutrustning, lagring och
virtuell servermiljö. Behovet av trådlösa nät i Region Gotland är fortsatt stort. Under
perioden ses en övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i
Region Gotland. Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en
fortsatt utbyggnad där det idag inte finns tillgång till WiFi. Det samlade investeringsbehovet
uppgår till 7,0 mnkr per år.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
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Avvikelsehanteringssystem (Flexite ersättning) – enligt plan
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2022.
Programsystem till Almedalsveckan – enligt plan
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2022.
Tabell: Förslag till IT-investeringar 2022-2026 (tkr)

PC som tjänst
IT infrastruktur/Teknisk plattform
Windows server inkl cal
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan

TOTALT
3.5

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

2023

2024

2025

2026

10 000
7 000

10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000

17 000

17 000 17 000

17 000

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

4 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda svarar för sina egna underlag till budgetberedningen. I detta underlag framgår
endast den indexkompensation för arvoden nämnderna behöver enligt gällande regelverk.
Detta brukar hanteras i kommande ärende kring fördelning av löneutrymme.
En fördelning per nämnd skulle se ut som följer:
Nämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

Budget 2021, tkr
3 346
14 069
3 875
91
7 728
1 870
30 979

Uppräkning index
arvoden
55
257
10
0
34
3
359
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Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022 2023 2024 2025 2026

2022

2023

2024

2025

Avstämt med projektavdelningen

2026

Investeringar

0

28556 Investeringspott RSF

1

3 000

1
1
1

NY-Omklädningsrum Rävhagen

1
1
1

2 000
1 800

1
1
1
1

28553 Investering måltid ombygg -Mottagning Lärbro

1
1
1
1

2 300
4 900
7 000

4
4
4
4

28045 Landsbygdsutveckling

1
1
1
1

2 000

5
5
5
5
5

28550 PC som tjänst

28700 Meröppna bibliotek
NY- Simhall (eget ärende 210 mnkr)

28553 Investering måltid ombygg -Fårösund
28553 Investering måltid ombygg -WGS matsal
28553 Investering måltid ombygg - Pott

28706 Ismaskin
NY-Golv ICA-maxi arenea
28705 Bokbuss- mobil biblioteksverksamhet

28514 Teknisk plattform/It-infrastruktur
28672 Windows server 2016 cal
28675 Utbyte Flexite/avvikelsehanteringsystem
28676 Programsystem Almedalsv.

1
1
1
1
1

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
einvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

3 000

3 000

3 000

3 000

0
15 000
0
2 000
1 800

173
0

518

863

1 208

1 553

200
180

200
180

200
180

200
180

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%

230
490
700

230
490
700
1 500

230
490
700
1 500

230
490
700
1 500

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%

2 300
4 900
7 000
60 000
0
10 000
2 000
800
1 500

115
0
0
0

345
58
46
0

575
173
92
0

805
230
92
86

1 035
230
92
173

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
4 000
1 000
1 000

50 000
35 000
4 000
1 000
1 000

1 075
753
430
108
108

3 225
2 258
860
215
215

5 375
3 763
860
215
215

7 525
5 268
860
215
215

9 675
6 773
860
215
215

46 000 38 800 38 000 38 500 37 000

198 300

2 760

9 539

15 430

19 803

24 120

15 000 15 000 15 000 15 000
2 000
1 000
800

2 000
1 000

2 000

2 000

1 500

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/689
24 februari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden
Förslag till beslut till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Investeringsanslag binds till investeringsgrupper enligt förslag från och med 2022.
Riktlinjer för investeringsprocessen revideras.

Förslag till beslut till regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram nödvändiga mallar och
anvisningar.

Sammanfattning

Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda,
kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade
och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som
investeringar har för ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och
besluten hela tiden förbättras.
Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att se över hela strukturen på
investeringsbudgeten och ta fram förslag på rambudget. I rapporten Förändrad
investeringsbudget 2022 ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att
begreppet strategisk investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka
investeringsanslag som kan kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras
och på vilken nivå beslut tas och när förstudier är obligatoriska.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad
verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är ett nytt
begrepp som innefattar framtidsinriktade investeringar inom ramen för regionens
vision och mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det egna
kassaflödet kan den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel
på genomförda strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
För att inte investeringsbudgeten ska vara så detaljerad förslås ett antal
investeringsgrupper. Dessa är:
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Investeringspotter
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Lokalinvesteringar uppdelade på verksamheter
Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Investeringar hamn
Enstaka projekt (undantag)

Investeringsanslag föreslås kopplas till ovanstående grupper inte till enskilda projekt.
Enstaka projekt finns med eftersom det kan finnas tillfällen då det är lämpligt att
regionfullmäktige tar beslut om ett anslag som bara får användas till ett visst projekt.
Ärendebeskrivning

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 gavs
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden. Det här uppdraget utökades av
regionfullmäktige 2020-06-15 § 88 till att se över hela strukturen för
investeringsbudget i regionen. Regionstyrelsen fick en statusrapport samt beslutade
om förlängd uppdragstiden 2020-10-22 § 295.
Bakgrunden till uppdraget är att regionfullmäktige idag binder de flesta
investeringsanslag på projektnivå. Ibland är anslagen så små som 200 tkr trots att den
totala investeringsbudgeten uppgår till 500 mnkr. Detta innebär onödig
administration och inlåsningseffekt som blir hämmande för verksamheten då ett
belopp exempelvis behöver justeras mellan två närliggande projekt som inte påverkar
den totala investeringsbudgeten för verksamheten eller genomförandet av projekten.
Bedömning

De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen föreslår syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för nämnderna att genomföra projekten.
Genom att förtydliga om investeringen avser en strategisk investering, investering i
skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet kan tydligare
prioritering göras. Olika typer av finansieringsmöjligheter finns för dessa kategorier.
Genom att binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd
möjlighet att omprioritera inom respektive grupp. En bilaga om vilka projekt som
genomförs ska finnas både vid beslutstillfället samt vid uppföljning. Genom att
anslagen inte binds till ett projekt kan nämnd omprioritera och minska behov av
kompletteringsbudget och tilläggsanslag under pågående budgetår.
En stor förändring berör investeringar i ombyggnad eller nybyggnad av lokaler. I det
här förslaget föreslås samtliga lokalinvesteringar bindas till en verksamhet och inte till
en särskild byggnad. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en
beloppsgräns för när ett investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En
byggnation som överstiger exempelvis 50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt
projekt.
I investeringsriktlinjerna står redan att förstudier ska genomföras. I det här förslaget
tydliggörs att krav finns på förstudier för investeringar över 5 miljoner kronor. Dessa
bekostas av ansvarig nämnd.
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1. Bakgrund
Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste åren har
ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är
fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda.
Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för ekonomin samt
möjligheten att samordna och utnyttja investeringar gemensamt så är det väsentligt att
processen och besluten hela tiden förbättras.
I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, gavs regionstyrelsen i
uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden. Det
här uppdraget utökades av regionfullmäktige 2020-06-15 till att se över hela strukturen för
investeringsbudget i regionen. Regionstyrelsen fick en statusrapport samt beslutade om
förlängd uppdragstid 2020-10-22.
I rapporten ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att begreppet strategisk
investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka investeringsanslag som kan
kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras och på vilken nivå beslut tas och
när förstudier är obligatoriska.
1.1 Arbetssätt

Som underlag till förslaget har ett antal kommuner och regioner fungerat som inspiration.
Vi har även tittat på flera revisionsrapporter som granskat kommuner och regioners
investeringsprocess. En arbetsgrupp bestående av ekonomicheferna för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, f.d. ekonomichef för
teknikförvaltningen samt redovisningschef har arbetat tillsammans med
ekonomidirektören. Arbetet med att utveckla investeringsprocessen kommer att fortsätta.

2. Nuvarande investeringsprocess i Region Gotland
Regionfullmäktige tog 2019-02-25, § 94, beslut om Riktlinjer för investeringsprocessen i
Region Gotland. Dessa kompletteras med Riktlinjer för redovisning av investeringar. Den
största förändringen med beslutet om investeringsprocessen var att det infördes
nämndsvisa investeringsplaner som ska tas fram varje år med sikte på större
investeringsbehov för en period om 5-10 år framåt. Syftet är att få ett längre perspektiv för
att kunna arbeta med prioriteringar.
2.1 Kort beskrivning av nuvarande investeringsprocess

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Tid
Februari

Februari

Händelse
Nämnderna tar beslut om investeringsplan
för de kommande fem åren.
Investeringsplanen ska innehålla
driftekonomiska konsekvenser samt ska
kopplas ihop med pågående projekt och
eventuell kompletteringsbudget för året.
Beslutet ska ligga som grund för diskussion
på dialogmöten inför budgetberedningen.
Koncernledningsgruppen går igenom
investeringsplanen totalt.
Investeringsplanen ska kopplas till
regionens långsiktiga strategier och mål.
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Mars
April
April

Maj
Juni
November

Förändrad investeringsprocess

Beslut tas i regionstyrelsen om
kompletteringsbudget från föregående år.
Dialogmöten förs med varje
nämnd/förvaltning där bland annat
investeringsplanerna behandlas.
Inför sammanställningen av
beredningsunderlag bereder
regionstyrelseförvaltningen
investeringsförslagen tillsammans med de
förvaltningar som har betydande
investeringsbehov de kommande åren
Budgetberedning
Beslut i regionfullmäktige om 2-årig
investeringsbudget samt plan för
kommande 3 år
Slutligt beslut om strategisk plan och
budget kommande år

2.2 Problembeskrivning nuvarande process

Bakgrunden till uppdraget från regionfullmäktige är den onödiga administration som
uppstår då beslut om investeringsbudget tas på en mycket detaljerad projektnivå. Ibland på
så små anslag som 200 tkr trots att den totala investeringsbudgeten är kring 500 mnkr. Den
detaljerade investeringsbudgeten låser in investeringsverksamheten i en administrativ
hantering som kan ta flera månader vilket leder till förseningar i projekten. Eftersom den
exakta utgiften för många investeringsprojekt blir klar i samband med upphandling av
utförare eller entreprenör finns ofta behov av omdisponering eller tilläggsanslag under
löpande år.
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Beredningen av investeringsbudgeten utgår mycket från de enskilda nämndernas planer,
inte utifrån ett helikopterperspektiv. En gemensam strukturerad lokalförsörjningsprocess
med tydlig behovsbeskrivning saknas. Utifrån projektet Minskade lokalkostnader finns
förslag på ett tydligare uppdrag för lokalstrateg och lokalförsörjningsgrupp som skulle ta
fram en sådan behovsbeskrivning och plan.
Regionfullmäktige tar beslut om varje byggnadsinvestering för respektive facknämnd.
Investeringsanslaget budgeteras per projekt på facknämnden och förvaltningen beställer
genomförandet av teknikförvaltningen/projektavdelningen. När alla förberedelser är klara
inför projektstart förs investeringsanslaget över till tekniska nämnden för detaljbudgetering.
I praktiken innebär det här förfarandet omfattande administration och krångliga rutiner. I
regel saknas fördjupade förstudier vid beslut om budget vilket innebär att den beslutade
budgeten för just det projektet inte räcker och tilläggsanslag behöver begäras. Det kan
innebära att projekten försenas. Vid genomgång av hur andra kommuner och regioner gör
framkommer att det är vanligt att samtliga byggnadsinvesteringar budgeteras inom
regionstyrelsen eller teknisk nämnd. Den nämnden har då befogenhet att omprioritera
anslagen inom den nivå som fullmäktige beslutat. Det skulle kunna vara en lösning även för
Region Gotland och i det fortsatta arbetet med att förbättra lokalförsörjningsprocessen och
ta fram nya riktlinjer kan detta beaktas.
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3. Förslag på förändring
De olika förändringsförslagen nedan har syftet att bidra till en större samsyn kring
investeringsbehoven i Region Gotland, bättre möjligheter för regionstyrelsen och
regionfullmäktige att få överblick över prioriteringarna och ta genomarbetade beslut samt
bättre förutsättningar för verksamheten att genomföra investeringen och minimera
administrationen vid förändringar under löpande år.
3.1 Förändring av riktlinjer för investeringsprocessen.

I den nuvarande processen (se 2.1 ovan) finns ett moment med investeringsplaner. I
januari/februari 2020 tog nämnderna fram investeringsplaner för första gången. Innehållet
varierar något, men syftet är att få en mer långsiktig bild av verksamhetens större behov
utifrån den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden samt gällande
investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget. Innehållet ska ge underlag till
diskussion på dialogmöte samt vara komplement till nämndernas strategiska planer inför
budgetberedningen.
 För att göra investeringsplanerna ännu bättre som underlag så föreslås att
tidsperspektivet ska vara rullande 10 år. De investeringsprojekt som finns i planen ska
behovsbeskrivas med en grov kostnadsbedömning. Behovet ska beskrivas utifrån
volymförändringar, befolkningsprognoser eller till följd av andra förändringar som till
exempel lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i verksamheten,
men det kan också uppstå centralt. Exempel på det är kryssningskajen.
 För att gå vidare med planerade investeringsprojekt bör krav på förstudie införas för
alla investeringar över 5 mnkr. Idag finns krav på förstudie men ingen beloppsgräns.
Berörd nämnd tar beslut om att förstudie ska genomföras, kostnaden för förstudien är
en driftkostnad och bekostas av nämnden. Mall för förstudie ska tas fram.
3.2 Kategorisering

Region Gotland kategoriserar idag investeringarna på följande sätt:
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1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet:
 Investeringspotter för främst maskiner och inventarier
 IT – investeringar
 Lokalinvesteringar
 Gata och Park
 Mark- och stadsmiljö
 Kollektivtrafik
 Fastighetsförvaltning
 Hamnar (till del)
 Flera särskilda projekt som beslutas var för sig
2. Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet:
 Vatten och avlopp
 Avfall
 Hamnar (till del)
3. Investeringar för exploatering
Anslagsbindning sker på enskilda projekt.
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Ny kategorisering

1.
2.
3.
4.

Strategiska investeringar
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringar för exploatering

Strategiska investeringar

En ny kategori som kallas strategiska investeringar införs. Dessa är framtidsinriktade
investeringar inom ramen för regionens vision och mål för samhällsutveckling.
Investeringarna ska skapa större samhällsnytta än vad regionen har idag. Om
investeringsutgifterna för de strategiska investeringarna inte kan finansieras inom det egna
kassaflödet kan de finansieras av försäljningsintäkter och/eller upplåning.
Lönsamma lånefinansierade investeringar som genererar intäkter som även täcker
kostnader för drift, avskrivningar och ränta belastar inte resultaträkningen sett över en
längre period. Investeringarna och nyupplåningen kommer dock att ha en negativ påverkan
på regionens finansiella ställning och soliditet, varför dessa aspekter måste vägas in vid
beslut.
Exempel på strategiska investeringar enligt ovanstående definition är både kryssningskaj
och arenahall. Även ett nytt badhus kan definieras som en strategisk investering.
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

Den här kategorin är vanligast och i det nya förslaget grupperas och beslutas
investeringarna på annat sätt än idag. Dessa investeringar ska egenfinansieras inom
utrymmet som skapas av resultat, avskrivningar, avsättningar och eventuella
investeringsinkomster. Det totala utrymmet får inte överskridas. Förslaget är att anslaget
binds till nedanstående investeringsgrupper. Lokalinvesteringarna binds inte till enskilda
objekt. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en beloppsgräns för när ett
investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En byggnation som överstiger exempelvis
50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt projekt.
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Förslaget är att följande indelning och beslutsnivå
Investeringsgrupp

Definition

Investeringspott

Årlig pott för maskiner,
inventarier, löpande ITinvesteringar samt
mindre ombyggnader

Lokalinvesteringar

Delas upp beroende på
verksamhet ex.
 Lokalinvesteringar
kök
 Lokalinvesteringar
förskola

Kan
kompletteringsbudgeteras
NEJ

JA

Finansiering av
driftskostnader
Finansiering inom
nämndens
driftram

Ev. ökad
internhyra kan
äskas som
ramtillskott av
respektive nämnd.

Beslutsnivå
Investeringsanslag
fastställs av
regionfullmäktige
och ändras normalt
inte årligen
Vilka projekt som
genomförs inom
potten beslutas
enligt respektive
nämnds
delegationsordning
Regionfullmäktige
beslutar om
investeringsanslag
per verksamhet.

 Lokalinvesteringar
grundskola
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 Lokalinvesteringar
gymnasieskola
 Lokalinvesteringar
äldreomsorg
 Lokalinvesteringar
LSS
 Lokalinvesteringar
hälso- och sjukvård
 Lokalinvesteringar
fritidsanläggningar
och lokaler
• Reinvesteringar
fastigheter
(fastighetsägaransvar
samt ventilation)
IT-investeringar i
gemensam
infrastruktur

Årlig pott för
investeringar i
gemensamma system,
pc och IT-infrastruktur
Investeringar i den
skattefinansierade delen
av hamnverksamheten

NEJ

Finansieras inom
nämndens
driftram

JA

Finansieras inom
nämndens
driftram

Investeringar markstadsmiljö, gator och
vägar

Ett anslag för samtliga
investeringar.

JA

Finansieras inom
nämndens
driftram

Särskilda projekt

Investeringar som
uppgår till stora belopp
och som trots god
planering inte ryms
inom potten. Den här
typen av investering
sker inte varje år.
Exempel är
landsbygdsutveckling
eller dyr
medicinskteknisk
utrustning.

JA

Om inte
kapitalkostnaderna
kan finansieras
inom ram kan
ramtillskott äskas.

Investeringar hamn

Beslut om fördelning
enligt
regionstyrelsens
delegationsordning.
Regionfullmäktige
beslutar om nivå,
tekniska nämnden
beslutar om de olika
projekten.
Regionfullmäktige
beslutar om total
investeringsbudget.
Tekniska nämnden
beslutar årligen om
de olika
investeringsprojekten
Regionfullmäktige
beslutar om
respektive
investeringsprojekt.

Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet

Innehåller tre undergrupper och delas in beroende på vilken verksamhet som är aktuell.
För närvarande är vatten- och avloppsverksamheten, avfallsverksamheten samt delar av
hamnverksamheten avgiftsfinansierade. Tekniska nämnden beslutar om vilka projekt som
ska genomföras inom dessa grupper. Anslagen kan kompletteringsbudgeteras.
Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Investeringar för exploatering

Exploateringsbudgeten ska upprättas parallellt med investeringsbudgeten. Budgeten för
exploateringsverksamheten kommer därmed att bli mer ändamålsenlig.
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3.3 Form och nivå på beslut i regionfullmäktige

Förslaget innebär att anslagen i fullmäktigebeslutet binds på investeringsgruppsnivå och att
underlaget till beslut beskriver innehållet i grupperna. Nedan är ett exempel på budgeten
2021 förändrad till grupperad nivå enligt ovanstående förslag.

Nämnd

Budget 2021, tkr

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

3 000

Landsbygdsutveckling

2 000

IT-investeringar i gemensam infrastruktur och gemensamma
system
Lokalinvesteringar kök
Summa RSF

26 000
12 500
43 500

Räddningstjänsten
Investeringspott
Summa räddningstjänst
Summa RS

6 000
6 000
49 500

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Skattefinansierad verksamhet
Investeringspott

6 560

Paternosterverk

1 400

Investeringar mark- och stadsmiljö
Investeringar i hamn
Reinvesteringar fastigheter

20 000
3 500
65 000

Avgiftsfinansierad verksamhet
Hamnverksamhet avgiftsfinansierad

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

VA-verksamhet

8 000
124 875

Avfallsverksamhet

14 200

Summa TN/TKF

243 535

Miljö- och
byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

500

Summa MBN/SBF

500

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Lokalinvesteringar förskola

2 000

Lokalinvesteringar grundskola

29 300

Investeringspott

12 500

Summa BUN/UAF

43 800
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Inventarier Wisbygymnasiet
Summa GVN/UAF

Förändrad investeringsprocess

4 200
500
4 700

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar äldreomsorg
Lokalinvesteringar LSS
Summa SON/SOF

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

8 000
78 300
7 500
93 800

32 000

Skelett undersökningsutrustning röntgen

5 000

Patientkallelsesystem

2 000

Inventarier akuten

7 000

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård
Summa HSN/HSF

Investeringsbudget totalt

26 000
72 000

507 835

varav avgiftsfinansierat

147 075

varav skattefinansierat

360 760

Till handlingarna för regionfullmäktige kan en mer specificerad investeringsbudget utifrån
budgetberedningens förslag till beslut läggas som bilaga. Detta gäller särskilt
lokalinvesteringarna. Som information kan också den bilagan finnas i regionens Strategisk
plan och budget. Trots att beslut tas på en mer övergripande nivå ska det inte finnas någon
osäkerhet om vilka planerade nybyggnationer som ska genomföras framåt. Uppföljningen i
samband med delårsrapport 2 förändras så att fokus är uppföljning av bilagan till beslutet
för att säkerställa att de investeringar som är prioriterade enligt bilagan också är de som
utförs.
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Genom att binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd möjlighet att
omprioritera inom respektive grupp. Genom att anslagen inte binds till ett enstaka projekt
kan nämnd omprioritera och minska behov av kompletteringsbudget och tilläggsanslag
under pågående budgetår.
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Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/101
24 februari 2021

Räddningstjänsten

Regionstyrelsen

Handlingsprogram Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotland har inlett ett arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram som
ska börja gälla från 1 januari 2022 och då följa ny lagstiftning (LSO) och föreskrifter
som beslutats av regeringen.
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram kommer att pågå under hela 2021
där Regionfullmäktige förväntas fatta beslut i december 2021 om ett nytt program
som börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Arbetet kommer att innebära att handlingsprogrammet dels ändrar struktur för att
följa en nationell standard och dels breddas till att omfatta fler verksamheter inom
Region Gotland som prioriterats ur säkerhetssynpunkt.
Ärendebeskrivning

Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i
kraft. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska
skador till följd av olyckor. Förändringarna innebär bland annat en förtydligad
styrning av kommunernas verksamhet och utökade befogenheter för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB har utfärdar föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur.
Arbetet pågår just nu med att ta fram sådana föreskrifter, allmänna råd och en
handbok för att stödja i tillämpningen av föreskrifter och ev. allmänna råd.
Några viktiga förändringar
Några av de viktigaste förändringarna i och med den nya lagstiftningen är att:
- Handlingsprogrammet ska nu följa en gemensam nationell mall
-

Vi kan själva bestämma giltighetstid för handlingsprogrammet

-

Vi kan själva fatta beslut om vilken instans som fatta beslut om
handlingsprogrammet
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Förutsättningar för arbetet
Ändringarna i LSO började gälla 1 januari 2021, men reglerna om handlingsprogram
först 1 januari 2022. Reglerna innebär att Region Gotland behöver anta ett nytt
handlingsprogram senast 1 januari 2022. Det krävs alltså beslut om ett nytt
handlingsprogram under 2021 och handlingsprogrammet behöver då följa både lag
och föreskrifter.
Eftersom föreskrifterna ännu är under arbete hos MSB innebär det att föreskrifter
och tillhörande stöd från MSB planeras att beslutas och träda ikraft i maj månad
2021. Detta betyder att arbetet behöver komma igång trots att alla förutsättningar
för arbetets struktur och innehåll inte är helt klara.
Inriktning
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för Region Gotland kommer att
ha följande inriktning:


Handlingsprogrammet breddas för att även inkludera prioriterade områden
inom socialförvaltningen där säkerhet relaterad till äldreomsorg och psykisk
ohälsa är i fokus



Den ordinarie giltighetstiden för handlingsprogrammet är 4 år.
Undantag: Giltighetstiden för handlingsprogrammet som ska gälla från år 2022
är två år, dvs. gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2023.
Från och med 1 januari 2024 ska handlingsprogrammet ha en ordinarie
giltighetstid om fyra år.



Beslutande instans är Regionfullmäktige
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Process och tidplan
December 2020

Planering och förberedelser genomförs

Januari 2021

Inriktning förankrad. Arbete med riskbild pågår.

Mars 2021

10 mars - Avstämning i Regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU).

Juni 2021

Utkast till handlingsprogram med väsentliga delar klara.
3 juni - Avstämning i Regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU).
24 juni - Beslut i RS om att skicka ut på remiss till övriga
berörda nämnder (SON, TN).

September 2021

6 september - Handlingsprogrammet är klart för
avstämning och samråd.
Samråd genomförs med Länsstyrelsen på Gotland,
Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket samt
Polismyndigheten. Svar senast 1 oktober.

Oktober 2021

Sammanställning och slutligt arbete.

November 2021

10 november - Beredning inleds med start i
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU).
24 november - Beslut i Regionstyrelsen (RS).

December 2021

13 december - Beslut i Regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
MSB Föreskrifter om handlingsprogram https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skyddmot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-omskydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/359
2 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Operatörskap för drönare
Förslag till beslut

1. Region Gotland ska registrera operatörskap för drönare.
2. Regionstyrelsen samordnar frågorna om operatörskap visavi Transportstyrelsen.
3. Även om regionstyrelsen samordnar registreringsfrågorna, behåller den nämnd
som använder drönare i sin verksamhet ansvaret för att användningen är laglig
och lämplig.
4. Regiondirektören förordnas att företräda Region Gotland hos Transportstyrelsen
i ärenden om drönare. Regiondirektören får sätta annan i sitt ställe.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nya regler gäller för drönarflygning1. De tar sikte på både på flygsäkerhetsfrågor och
på personuppgiftsbehandling. Reglerna innebär bl.a. att operatörskap alltid måste
registreras hos Transportstyrelsen.
Inom Regionen har drönare använts inom bl.a. miljö- och byggnämndens och
tekniska nämndens verksamhetsområden. Även räddningstjänsten använder drönare.
Det har framförts behov om att även fortsättningsvis kunna använda drönare och att
det är viktigt att komma igång med registrering.
Såsom Transportstyrelsen byggt registreringstjänsten kan inte alla
personuppgiftsansvariga myndigheter/nämnder i regionen registrera sig som
operatörer (till skillnad från vad som gäller för statliga myndigheter) utan endast en
registrering för Region Gotland är tillåten. Regionen behöver således samordna viss
hanteringen visavi Transportstyrelsen. Den samordningen får enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen anses ankomma på regionstyrelsen.
För att kompensera för det samordningsbehov som den bristfälliga
registreringstjänsten sålunda föranleder, behöver det regioninternt klargöras om det
1

Se länk Drönare - Transportstyrelsen
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även ska medföra någon ändring i ansvaret för drönarflygning, d.v.s. ska
regionstyrelsen ta över nämndernas ansvar. Det föreslås här att så inte ska ske.
Tvärtom ska den nämnd inom vars verksamhet drönarflygning utförs behålla det
fulla ansvaret för lagligheten och lämpligheten. En sådan nämnd har bl.a. att ta fram
erforderliga riktlinjer eller motsvarande för sin drönarverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna
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Patrik Pettersson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

FB-TS-RES-Drönare kundtjänst <dronarektj@transportstyrelsen.se>
den 4 februari 2021 13:03
Patrik Pettersson
SV: Autosvar

Hej Patrik.
Det är endast kommundirektören som kan ansöka för kommunen eller att den som representerar själva
organisationen styrker att en annan person är behörig att företräda organisationen vid ansökningstillfället genom
ett intyg. Då går det att ansöka manuellt via blanketten.

Med vänliga hälsningar
Handläggare
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-779 77
Läs om hur Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter på transportstyrelsen.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande----Från: patrik.pettersson@gotland.se <patrik.pettersson@gotland.se>
Skickat: den 26 januari 2021 15:43
Till: FB-TS-RES-Registrator Luftfart <luftfart@transportstyrelsen.se>
Ämne: Kontakt Ärendetyp: Övrig fråga
Fråga:
Angående drönaroperatörsregistering
En kommun är som staten en juridisk person. I en kommun (liksom i staten) finns dock flera förvaltningsmyndigheter
(nämnder). Nämnderna är i regel personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Nämnderna kan inte
bestämma över varandra. Därför ska väl varje personuppgiftsansvarig nämnd som planerar att använda drönare
registrera sig som drönaroperatör?

Kontaktas via: epost
Namn: Patrik Pettersson
E-post: patrik.pettersson@gotland.se

1

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1415
24 februari 2021

Anna Malm, Karl Risp

Regionstyrelsen

Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen beslutar att allmänna handlingar som registrerats på ett ärende i
diariet utgör originalhandling och bevaras endast digitalt.
Regionstyrelsen beslutar att pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen fortsättningsvis ska bevaras i papper även efter
skanning.
Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium (ärendeserie). Skanning får
frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden
eller där formatet inte lämpar sig för skanning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Region Gotlands gemensamma
arkivreglemente fastslår att elektroniskt skapade handlingar och handlingar som
digitaliserats efter att de inkommit i pappersformat är att betrakta som original för
bevarande. Frågan om att övergå till att endast arkivera diarieförda handlingar digitalt
är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla och införa e-arkiv inom Region
Gotland är påbörjad och kommer att ske under året. När ett e-arkiv har införts
överförs handlingarna dit.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats
i diariet förblir digitala. En digital hantering kräver en större noggrannhet vad det
gäller innehållet i vissa handlingar.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands gemensamma arkivreglemente ska samtliga nämnder
betrakta
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elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt),
och



digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i pappersformat men
som skannats till en sökbar textfil; pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta
administrationen) som originalhandlingen det vill säga den handling som ska
bevaras.

Majoriteten av Region Gotlands nämnder har övergått till en digital hantering av
diarieförda handlingar. En sådan hantering av handlingar för bevarande är en
förutsättning för att kunna arkivera handlingarna när ett e-arkiv finns på plats. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen har gjort en utredning i samarbete med två
verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen, systemförvaltare för
W3D3 samt regionarkivarie.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
digitaliseras genom skanning och registreras i diariet. En noggrann kontroll görs för
att säkerställa att handlingarna skannats korrekt och är läsbara. Därmed har det
databärande mediet, papperet, bytts ut till ett digitalt medium, utan att någon
informationsförlust har skett. Efter kontroll ska pappershandlingarna gallras genom
att läggas i sekretess-kärl och den skannade versionen utgör därefter originalet. När
ett e-arkiv har införts överförs handlingarna dit.
Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats i diariet förblir digitala. En
digital hantering kräver en större noggrannhet vad det gäller innehållet i vissa
handlingar.
Undantag från rensning görs då en fysisk underskrift krävs på grund av krav i
lagstiftningen; exempelvis
• betydande avtal
• kontrakt vid köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
• pant- och aktiebrev
• testamenten
• lånehandlingar
Protokoll justeras med fysisk underskrift tills att ett verktyg för digital signering
införts i regionen.
Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium. För handlingar som tillhör
ärenden skapade före 2019 gäller tidigare rutiner med sparande både digitalt och i
pappersakt.
Regionfullmäktige beslutade 25 mars 2019 att anta en ny dokumenthaneringsplan
som gäller för hela regionen. Planen är anpassad efter regionens
verksamhetsprocesser. Det innebär att regionstyrelseförvaltningen övergår till en
processorienterad informationsredovisning.
Regionens chefsjurist har fått komma med inspel i förändringsprocessen. Det har
även genomfört en risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med regionens
säkerhetschef och dataskyddsombudet. I samband med analysen gjordes
bedömningen att någon konsekvensbedömning enligt artikel 35 i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) inte behöver göras då förändringen inte innebär
någon förändring av behandlingen av personuppgifter. Det är inte fråga om någon ny
typ av behandling och någon för Region Gotland ny teknik används inte heller.
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Arbetsgruppen bedömer att förändringen sannolikt inte leder till någon hög risk för
fysiska personers rättigheter och friheter.
För att en personuppgiftsbehandling ska få göras måste alltid enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR), förutom att en rättslig grund för behandlingen alltid
måste finnas, alla principer för behandling av personuppgifter i artikel 5 följas. Av
Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Frågan om att övergå till att endast
arkivera diarieförda handlingar digitalt är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla
och införa e-arkiv inom Region Gotland är påbörjat och kommer att ske under året.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som redan när de skapas är digitala och
registreras i diariet förblir digitala. Vid beslut eller liknande är det av största vikt att
det framgår vilken person som fattat beslutet, datum för beslut samt den beslutandes
funktion/titel. Exempel är ordförandebeslut, delegationsbeslut, tjänsteskrivelser,
yttranden eller remissvar. Av artikel 5.1 framgår att en av dessa principer är
lagringsminimering. Principen om lagringsminimering innebär att uppgifter inte får
sparas under längre tid än nödvändigt. Genom att föra över samtliga uppgifter till ett
automatiserat system säkerställs att personuppgifter inte på grund av så kallad
dubbellagring sparas under längre tid än de behövs för ändamålet med
personuppgiftsbehandlingen.
Bedömning

Genom att använda ärendehanteringssystemet fullt ut minskar kostnader för
pappersutskrifter samt att risken minskar för att fysiska pappersakter kommer i orätta
händer. Beslutet är i linje med regionens digitaliseringsstrategi.
För regionstyrelseförvaltningen innebär beslutet en effektivisering i form av att
mindre tid behövs för insortering av pappershandlingar i akter. Poängteras bör dock
att mer tid än idag kommer att krävas för att säkerställa att skanning och registrering
av handlingar sker korrekt. Resurser kommer även att behöva avsättas för införande
av e-arkiv och därefter löpande vid överföring av handlingar till e-arkivet. Rent
tekniskt kräver även överföringen att vissa funktioner kopplas på i
ärendehanteringssystemet, för att kunna gallra, arkivera och exportera ur systemet.
Beslutet påverkar inte allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt
offentlighetsprincipen, utan medför snarare en förbättring vad gäller
informationssäkerhet och en effektivare utlämning av allmänna handlingar.
Beslutsunderlag

Uppfyllnad av IT-säkerhet
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionarkivarie
Registrator-RS
Kanslichef
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Nanna Bergquist
Gunnel Johansson

24 februari 2021

IT-säkerhet
Bilaga till tjänsteskrivelse: Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar

I praktiken används W3D3 redan som ett mellanarkiv, eftersom ärenden ligger kvar i
systemet långt efter att de har avslutats. Ett fenomen som är vanligt förekommande i
många kommuner och regioner, eftersom det underlättar återsökningen och därmed
utlämnandet av allmänna handlingar. I samband med detta förslag har systemansvarig
för W3D3 tillsammans med berörda nämndsekreterare rådfrågat regionarkivarien, då
det är det sista steget i informationshanteringen: slutarkiveringen, som förslaget
framför allt avser, det vill säga förslaget om att sluta skriva ut på papper när det är
dags för arkivering.
Utifrån ett arkivperspektiv kan detta förslag enbart uppmuntras, eftersom
verksamhetens informationshantering, som i detta fall är överhängande digital, ska
återspeglas i regionarkivet. Regionarkivet ska enbart ta emot originalhandlingar, vilket
innebär att förslaget kommer att medföra en förbättring på denna punkt, då man
kommer att sluta leverera utskrifter till regionarkivet, och istället hantera de
elektroniska handlingarna utifrån deras korrekta status: som original. Det kommer
fortfarande in handlingar på papper, men utifrån ett arkivperspektiv, som i detta fall
är överensstämmande med ett informationssäkerhetsperspektiv, måste de allmänna
handlingar som utgör ärenden hanteras på ett sammanhållet sätt, därför bör
pappershandlingarna digitaliseras och läggas till respektive ärende.
Med anledning av förslaget att övergå till en helt digital informationshantering, inom
tekniska nämnden, vad gäller diarieförda handlingar, har följande säkerhetsaspekter
kontrollerats för att trygga handlingarnas säkerhet.
Utifrån de krav som ställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tillsammans med Riksarkivet i Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen,
2013, har de krav som ställs på byggnaden, it-utrymmet och berörd personal, i och
med det föreslagna beslutet, kontrollerats och anses uppfyllas.
Kraven är omhändertagna i den regionövergripande Kontrollkatalogen, enligt
följande områden:
· Fysisk åtkomst
· Uppföljning fysiskt tillträde
· Strömförsörjning i nödläge
· Brandskydd
· Temperatur- och fuktighetskontroll
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· Skydd mot översvämning
· Destruktion
· Kontinuitetsplanering
· Kontinuitetsplan
· Kontinuitetsutbildning
· Systembackup
· Systemåterställning och återuppbyggnad
Med anledning av förslaget har en dialog förts med IT-strategen som är ansvarig för
Kontrollkatalogen. Likaså har säkerhetschefen rådfrågats och varit närvarande då
risk- och sårbarhetsanalys har uppdaterats för W3D3 i samband med aktuellt förslag.
Nämnda uppdatering resulterade i att informationsmängden i W3D3 är densamma
som innan, men att det kan vara lämpligt att implementera en tvåfaktorsinloggning.
Regionens dataskyddsombud har även rådfrågats och i och med att det inte rör sig
om något nytt system, och att hanteringen av personuppgifter därför förblir
densamma som innan, fanns inga invändningar mot förslaget.
En risk som nämnden behöver känna till och som har uppkommit under diskussion
med regionjuristen, är att det i dagsläget inte finns något system för att omhänderta
de elektroniska originalen för långtidsförvaring. Ett regionövergripande earkivsprojekt är dock i uppstartsfasen och liknande upphandlingar av e-arkiv har tagit
cirka 1-2 år från projektstart till implementering. Utifrån den tidsaspekten uppskattas
förvaringen av de elektroniska handlingarna i W3D3 vara säker, i synnerhet då
handlingar har förvarats i systemet i lika många år som systemet har varit i bruk i
regionen. Det kommer även att göras en kreditupplysning på berörda leverantörer av
diarie- och ärendehanteringssystem för att säkerställa att någon informationsförlust
inte sker på grund av att leverantörernas konkurrenskraft och ekonomiska stabilitet.

Regionstyrelseförvaltningen

Nanna Bergquist
Regionarkivarie

Gunnel Johansson
Systemansvarig W3D3
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/151
22 februari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Remissvar RS 2020/151 Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och lämnar den
som sitt yttrande i den fortsatta utvecklingen av processorienterad
informationshantering i Region Gotland.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har från arkivmyndigheten fått förslag på åtgärder för
regionstyrelseförvaltningen att genomföra för att införa processorienterad
informationshantering och e-arkiv. Åtgärderna rör såväl att leda arbetet för regionen
som helhet som att i den egna förvaltningen kartlägga processer och system samt
förbereda för digital överlämning till nytt e-arkiv. Förvaltningen gör bedömningen att
de åtgärder som föreslås är väl avvägda och nödvändiga. Insatser är redan påbörjade i
förvaltningen och kommer framåt att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp.
Dessutom förstärks arbetet med en projektledare för det förvaltningsegna
delprojektet.
Ärendebeskrivning

2019 antog regionfullmäktige (RF) ett nytt arkivreglemente som innebär att det som
skapas eller hanteras digitalt ska bevaras digitalt och anses som original. Där framgår
även att Region Gotland går över till en processorienterad informationsredovisning.
En regiongemensam informationshanteringsplan för alla regionens processer/
verksamheter redovisar alla dokument/information som förekommer, vart de ska
hanteras och om den ska bevaras eller gallras.
Under 2020 har också ett förberedande arbete gjorts inför införande av ett
regiongemensamt e-arkiv. Införandet förutsätter processorienterad
informationshantering.
Regionstyrelsen och dess förvaltning har det övergripande ansvaret för arkivfrågorna
i regionen men har också ett ansvar som nämnd för egen verksamhet. Utifrån det
senare ansvaret har regionstyrelseförvaltningen fått en remiss att besvara kring de
åtgärder som anses behövas inom förvaltningen angående implementering av
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processorienterad informationshantering och den fortsatta arkivhanteringen i ett earkiv .
De beslut som arkivmyndigheten föreslår regionstyrelseförvaltningen i
implementeringsarbetet är:
1. Led arbetet med att föra in Region Gotlands processer (som ska diarieföras) i W3D3, samt
lägg in de processer som hör till Regionstyrelsens verksamhet, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.
2. Led arbetet med att förbereda leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
3. Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
4. Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
5. Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
I remisskrivningen lämnas också konkreta förslag på aktiviteter för förvaltningen att
genomföra i implementeringsarbetet. Här noteras att ett löpande
processkartläggningsarbete enligt informationshanteringsplanen och
klassificeringsstrukturen är nödvändig. Här föreslås också att ett övergripande projekt
bildas för regionens e-arkivsinförande. Dessutom föreslås projektgrupper för
implementering och förberedelse av system. Under perioden måste också handlingar
levereras och då också inskannade underlag, E-tjänsteplattformen behöver anslutas
och också samtliga verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
över tid. I skrivningen framgår också att goda underlag finns framtagna genom det
förberedelseprojekt som bedrivits under regionkansliet och arkivets ledning under
2019 och 2020.
Som bilaga till remissen har regionstyrelsen också fått förslag till hantering av
arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen. Processägarskap
innebär ett ansvar för vilka handlingstyper som skapas eller inkommer i en specifik
process och vilka aktiviteter som ingår där i. En processägare ska genom sin
kännedom om vilken aktivitet som startar en process och vilken som avslutar den,
kunna svara på när arkivering bör ske och även ansvara för att arkivering sker.
Bilagan ger också konkreta förslag på hur ett processägarskap bör kunna struktureras
inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärdsförslag som beskrivs i
remissunderlaget är väl avvägda och nödvändiga för en övergång till
processorienterad informationshantering. Arbetet är påbörjat med delar som
processkartläggningar, digitaliseringsplanering och etablering av ett delprojekt för earkivsinförandet. Fortsatt arbete bör samordnas i förvaltningens ledningsgrupp.
Övergången möjliggör fortsatt kvalitetsutveckling, digitalisering och effektivisering
vilket bedöms som nödvändigt utifrån de mål, utmaningar och förutsättningar
förvaltningen står inför framåt.
Arbetet med att övergå från en analog till en digital hantering och arkivering
förutsätter kompetens för verksamhetsutveckling och också resurser. Förvaltningen
gör bedömningen att dessa resurser inte helt ryms inom dagens ram och därför lyfts
resursfrågan in i förvaltningens underlag till strategisk plan och budget.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Förvaltningen delar bedömningen att det för att ge arkivansvarig tids- och
kompetensmässiga förutsättningar att hantera uppdraget är positivt att flytta
arkivansvaret i förvaltningen från förvaltningschefen till biträdande förvaltningschef
med vidare delegation till chef för regionkansliet. Då kombineras uppdraget att ha
övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom
förvaltningen med det samlade ansvaret för informationsförvaltningsprocessen i
Region Gotland som helhet.
I övrigt görs bedömningen att processägare bör utses men att huvudansvarig
processägare ska ges ansvaret att utse vem som bäst bär ansvaret för delprocesser
inom det egna ansvarsområdet. Om delprocessansvarig inte utsetts bär
huvudprocessansvarig själv hela ansvaret. Huvudprocessägare utses i
förvaltningsledningen i samband med genomförandet av delprojekt e-arkiv inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag



Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering RS 2020/151



Bilaga: Arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen RS
2020/151

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Katrin Rindlaug

Regionstyrelsen

Handlingsplanen för EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män (CEMR).
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar handlingsplanen.

Sammanfattning

Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
En tidigare handlingsplan har avrapporterats (RS 200226 §46) och förvaltningen fick
i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan.
Regionstyrelseförvaltningen har genom dialog med samtliga förvaltningar kommit
överens om gemensamma insatser som ingår i handlingsplanen. Handlingsplanen har
förankrats i samverkansforum för social hållbarhet, där samtliga förvaltningar ingår.
Regionstyrelsen föreslås anta handlingsplanen.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för EU-deklarationen Jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka och synliggöra arbetet med
jämställdhetsintegrering.
Det är ett långsiktigt arbete och tjänar de nationella jämställdhetspolitiska målen, där
jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv.
Delmål:
- En jämn fördelning av makt och inflytande.
- Ekonomisk jämställdhet.
- Jämställd utbildning.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
- Jämställd hälsa.
- Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Framtagning, genomförande och uppföljning
Handlingsplanen har förankrats i samverkansforum för social hållbarhet, där samtliga
förvaltningar ingår. Samtliga förvaltningar har intervjuats för att inledningsvis få en
enhetlig bild av vilka insatser som pågår samt kommer att genomföras under 2021,
samt vilka stöd som ytterligare anses behövas från Regionstyrelseförvaltningen för
genomförande av dessa. Samtal har även förts om hur förvaltningarna arbetar med att
få in jämställdhetsperspektiven i respektive analyser av verksamheter.
Gemensamt har en workshop genomförts för att förtydliga vilka insatser som kan och
bör genomföras i samverkan och med centralt stöd. De valda insatserna blir
prioriterade insatser för samtliga förvaltningar och förnyas inför 2022.
Uppdragen finns på olika sätt identifierade i respektive förvaltnings verksamhetsplan,
vilket gör att de även har en naturlig uppföljning inom respektive förvaltning samt i
regionens halvårs- samt helårsuppföljning.
Respektive nämnd/bolag 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 har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och hantera frågor om prioriteringar,
ambitionsnivå eller liknande.
Arbetssättet är nytt och dialogen ses som det viktigaste redskapet för att fortsatt
utveckla system för jämställdhetsintegrering.
Arbetet följs upp kontinuerligt i samverkansforum för social hållbarhet.
Regionstyrelseförvaltningen planerar ett möte (workshop) per år som följer upp samt
förnyar handlingsplanen vartannat år. Handlingsplanen rapporteras vartannat år till
regionstyrelsen.

Bakgrund
CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män
Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den europeiska
jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess samarbetspartners. CEMR
(Council of European Municipalities and Regions) är de europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation. SKL, Sveriges kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom
deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges sammanträde.
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Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt CEMR-kansli lämna in en
handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten
är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella
avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland
- lämnar in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade områden
- genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser genomförs
- regelbundet offentliggör rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
En tidigare handlingsplan har avrapporterats (RS 200226 §46) och förvaltningen fick
i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan.

Vad är jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär
kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla
steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Då jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste ett
jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därför att
ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, från förslag till genomförande och
utvärdering.
I arbetet med jämställdhetsintegrering ska man systematiskt synliggöra och analysera vilka
konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.
I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det
jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka
samhället och sina egna liv. Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994, då den antogs i och med
propositionen ”Delad makt – delat ansvar”. Det beslutades att alla delar av regeringens politik nu
skulle bidra till jämställdhet i arbetsliv och samhälle. Jämställdhet lyftes upp som ett övergripande
perspektiv och varje minister fick till ansvar att arbeta för jämställdhet inom sitt politikområde.
Region Gotland deltog under 2009 – 2013 i programmet för Hållbar jämställdhet, som dåvarande
Sveriges kommuner och landsting genomförde på uppdrag av regeringen.
Vid starten av det arbetet togs 2009 ett beslut i dåvarande Kommunstyrelsen (KS 090921 §257) att
arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi, att jämställdhetsintegrera samtliga verksamheter
inom Region Gotland.
Olika insatser görs med strävan att integrera jämställdhetsanalyser i befintlig
styrmodell. Aktiviteter har exempelvis genomförts som ett flertal föreläsningar,
workshops med problematisering av befintligt text-, bild- och dataunderlag, casediskussioner och kollegiala utbyten med data och textbearbetning för
jämställdhetsanalys. Det är ett arbete som kan anses påbörjat, men det finns kvar att
sätta en systematik och praktik för att öka vår långsiktiga förmåga att göra
jämställdhetsanalyser.
Ett underlag med könsuppdelad statistik gör att vi kan analysera de mönster som
särskiljer kvinnor och män, eller flickor och pojkar i en verksamhet. Först då kan vi
resonera kring effekterna av särskiljande mönster med efterföljande resonemang om
hur vi planlägger insatser för exempelvis åtgärda skillnader eller rikta insatser.
Uppföljningsarbetet är en oerhört viktig del av arbetet med jämställdhetsintegrering.
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Region Gotlands strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Regionfullmäktige antog en strategi 2019-03-05.
Följande tre strategiska vägval har regionen tagit fram som målsättning:
1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2. Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn
3. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Arbetet med Mäns våld mot kvinnor är en del av svensk jämställdhetspolitik, och har
nolltolerans som ett av delmålen i jämställdhetspolitiken. Mäns våld mot kvinnor är
tillika en del av CEMR-deklarationen.
Förvaltningarna arbetar för att implementera och följa upp strategin. Regionstyrelsen
ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom nätverk och
kunskapsspridning.
Det finns sedan länge ambitioner bland regionens verksamheter att bedriva ett mer
systematiskt våldspreventivt arbete. Det arbetet pågår i de enskilda verksamheterna,
och behov av samlade insatser identifieras bland annat inom det relativt nybildade
Operativt Samverkansforum som drivs av regionen tillsammans med Polisen.
Idag finns en rad pågående operativa insatser som är våldspreventiva i sitt anslag, men
arbetet fortsätter för att lyfta det till en systematisk nivå.

Aktiviteter i handlingsplan för Jämställdhetsintegrering, CEMRdeklarationen,
Region Gotland, 2021-2022
Handlingsplanen innehåller i stort sett två aktivitetsdelar: en sammanställning av
arbetet som bedrivs i förvaltningarna, samt en redogörelse över de identifierade
förvaltningsövergripande insatser som behövs för att få större kraft i
jämställdhetsintegreringsarbetet.
Samtliga förvaltningar har beskrivit sina planerade insatser utifrån följande
frågeställningar:
- Vad kommer era insatser att vara 2021?
- Vilket stöd behövs centralt?
- Hur jobbar ni med jämställdhetsperspektiv i era analyser?
Det har givit underlag för en mindre inventering av respektive förvaltnings pågående
arbete och inriktning samt speglar en ansats för 2021-2022.
Inventering av kommande insatser kan ses i nedanstående tabeller.
Insatser 2021

SOF

TF

SBF

UAF

RSF

HSF

Gotlandshem

Insatser jäm int 2021
-stöd behövs
Insatser jäm analyser
-stöd behövs

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Ja
Nej
Nej

4

Förvaltning

Planerade insatser 2021
- jämställdhetsintegrering och / eller analyser med
jämställdhetsperspektiv finns med

SOF
TIDIGARE

SOF har tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- De har arbetat fram Analysveckan som redskap vid
jämställdhetsperspektiv i analys. Flera enheter samlas
med könsuppdelad statistik och jämför för att analysera
tillsammans utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det har
resulterat i att förvaltningen identifierat tydligare
insatsbehov, för en mer avgränsad, effektiv och
målinriktad insats.
- Den norska modellen Alternativ till våld är en
samtalsmetodik för våldsutövare, till vilken flera
medarbetare fått utbildning att leda. Modellen finns nu i
gotländsk tappning och heter ”Ickevåldsgrupp för män
(ATV)” de får kunskap och ges möjlighet till
bearbetning och övar sig i att hitta andra uttryck för sin
ilska och känslor.
- Fortbildningsinsatser har gjorts för att i vardagen
kartlägga, identifiera och införliva ett
jämställdhetsperspektiv i exempelvis biståndsunderlag.
Jämställdhetsintegrering (jämställdhetsperspektiv
varje mål)
-titta på jämställdhet inom ökad psykisk ohälsa
-titta på ökade antal orosanmälningar
-medskapande brukare samt utökad möjlighet till digitala
verktyg för brukare vilket ger fler kvinnor (både brukare
och personal) teknisk och digital trygghet.
-analysvecka
TF har tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- Trygghetsaspekter kring gång- och cykelbanor, har
resulterat i bredare och ljusare synfält på gång- och
cykelbanor.
- Har kartlagt snöröjningen utifrån ett barn- och
jämställdhetsperspektiv, vilket har resulterat i en
ordningsföljd som säkerställer att bland annat cykelvägar
plogas samtidigt som vägar.
- Arbetar mycket med trafiksäkerhet för att säkra barns
skolväg.
Jämställdhetsintegrering
-tillgänglighetsarbete
-hållbara transporter
-trafiksäkerhet
-planering aktivitetspark, med underlaget
sociotopkartering jämställdhet
-medborgardialoger utvecklas för att inkludera fler
åldersgrupper samt kvinnor och män, flickor och pojkar
-DISA digital dialog
-planering för offentliga miljöer görs utifrån barn och
jämställdhetsperspektiv
-reseundersökning utifrån kön

SOF

TF
TIDIGARE

TF
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SBF
TIDIGARE

SBF

UAF
TIDIGARE

UAF

-återrapportering kring likvärdiga goda uppväxtvillkor
-jämställdhetsutbildning för medarbetare
SBF har tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- Sociotopkartering med jämställdhetsperspektiv. De var
först i landet med att lägga ett socialt perspektiv på hur
vi använder våra ytor, våra fysiska platser. Det ingår nu i
verktygslådan för kunskapsunderlag vad gäller nya
planärenden. Här fanns exempelvis verktyget JäMemo
med bilder för att bredda tankarna på fysisk planering.
Resulterat i en jämställdhetsintegrerad analys där så är
relevant.
- Jämlik samrådsprocess. De har kartlagt och förändrat
förutsättningarna för att delta i samråd, för att få ett mer
jämlikt samråd med breddat deltagande. Resulterat i ett
breddat deltagande ibland annat samråd
- har under 2020 haft en insats med att genomföra APT
med tema om mäns våld mot kvinnor
-Framsyn, kartläggning av processen och
organisationsförändring med att ta in social hållbarhet
tvärsektoriellt
-ny insats Digital dialog, jämställdhetsperspektiv
-hållbarhetsrapport jämställdhetsperspektiv
-jämställd ÖP
-mall användarresor , tjänstedesign, jämställd
utgångspunkt
-digitalisering DISA
UAF har tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- Under ett flertal år fanns en genuspedagog inom
förvaltningen som ledde utvecklingsprocesser för den
pedagogiska verksamheten. Ett digert program lade
grunden för att kunna kallas för ”Jämställd skola”.
Insatsen lades ner för några år sedan, men kunskapen
finns delvis kvar hos berörda verksamheter. Det
resulterade i förbättringsåtgärder som genomfördes på
respektive enhet, med bland annat fördelning av tider
för användning av sparkcyklar, språkutveckling hos
pojkar etc.
- pågående projekt ”Processlett arbete kring
våldsprevention och jämställdhet i förskolan”, utbildas
samtliga pedagoger i förskolan.
- gymnasieskolan har lagt in utbildning kring normer om
vad manlighet är, på schemat. Specifikt är Teknikcollege
i sin helhet jämställdhetsintegrerat.
- SYV-organisationen har i process arbetat med
kartläggning, analys och förändring för att möjliggöra för
mer matchande livsval utifrån intresse och inte
könstereotypa föreställningar, för att på sikt bryta den
könssegregerade arbetsmarknaden. I det arbetet finns
bland annat en normbrytande kortlek.
Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och
deltagare delaktighet, integritet och jämställdhet
-specifika satsningar på pedagoger inom olika
verksamheter, bland annat med ESF-insatsen
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RSF
TIDIGARE

RSF

HSF
TIDIGARE

”Framtidens barnskötare i fokus”.
-elevhälsan arbetar med PAX (verktyg som syftar till att
skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och
studiero) och YAM (fokuserar på att låta eleverna prova
på svåra situationer som de senare kan ställas inför.
Exempelvis, vad ska jag göra om jag ser att min kompis
mår dåligt?)
RSF har tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- Inom insatsen Jämställd regional tillväxt har det
exempelvis gjorts en rapport om fördelningen pengar
företag
- förfinade mallar
- fortbildningsinsatser har gjorts för att stärka
analysförmågan inkluderat ett jämställdhetsperspektiv,
könsuppdelad statistik, gender budgeting, nya bilder,
- Jämställdhetsintegrerad RUS
- fritidsgårdarna…
- processarbete inom rekrytering för att bli varse om text
och bild som möjliga brytare av könsstereotypa mönster,
så arbetsmarknaden idag är starkt könssegregerad.
- uppföljningssystemet har i olika omgångar givit
anvisningar inför halvårs- och helårsuppföljningar
och/eller specificerat analyser, vilket har resulterat i att
fler analyser görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
-fritidspolitiska programmet innehåller
jämställdhetsperspektiv
-bidragsöversyn innehåller jämställdhetsperspektiv
-starta hållbarhet innovationsmiljöer Gotland Science
Park
-nya samverkansformer friluftsliv
-utveckla företag som innovativa för hälsoverksamhet
HSF har tidigare arbetet med jämstäldlhetsintegrering på
olika sätt. Några exempel:
- ungdomsmottagningen
- mödravårdsmottagningen (jämställt föräldraskap)
- flera olika kravställda fortbildningar om jämställdhet
och Mäns våld mot kvinnor.
- fortbildning om Mäns våld mot kvinnor, ny
röntgenapparat.

HSF

-tydliggöra våra interna roller och ansvar utifrån Strategi
för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor
-kartlägga vilket stöd som finns för barn (könsuppdelad
statistik)
-utvärdera hela Första linjen med könsperspektiv
-aktualisera SIP som metod med könsperspektiv
-könsperspektiv inom hälsofrämjande arbete
-könsperspektiv i patientkontrakt (God och nära vård)

Gotlandshem

Arbete med delaktighet i boendeprojekt
Arbete med boendeinflytande
Integrering av arbetet kring Våga fråga
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Arbete för att minska utanförskapet, ex digitalt
utanförskap

TABELL
- för föreslagna stödinsatser
Förvaltning

Förslag på insatser (till WS)

SOF

Analysarbetet
-hur kan vi förbättra våra undersökningar?
-vilka frågor ska ställas utifrån jämställdhetsperspektiv?
-några särskilda grupperingar?
-hur får vi in fler medborgare i jämställda dialoger? Ex i
nytt parkprojekt
-digitala utvecklingen
-trygghetsfrågor som exempelvis belysning
-stöd i APT-filmer?
-stöd i metoder för
jämställdhetsintegrering/tvärperspektiv, vid ex
beredning. Framsamaktivitet.
-analyser, kundbemötande
-utbildningsinsatser specifik grupp
-att genomföra enkäter efter avslutad utbildning
-stöd i fritidspolitiskt program jämställdhetsperspektiv
-stöd i bidragsöversyn jämställdhetsperspektiv
-utbildningsinsatser specifik grupp
-behöver mer statistik utifrån kön
-kan vi samverka för att minska isoleringen för äldre /
särskilt utsatta?
-kan vi samverka för att motverka digitalt utanförskap?

TF

SBF

UAF
RSF
HSF
Gotlandshem

TABELL
- förvaltningarnas önskemål till gemensamma insatser där de grönmarkerade raderna
visar vad som kommer att genomföras som gemensamma insatser med stöd av
Regionstyrelseförvaltningen. Processer för jämställdhetsintegrering önskas
genomföras i mån av tid för respektive verksamhet/förvaltning.
ÖNSKEMÅL TILL GEMENSAMMA
insatser RSF

SOF

Förbättra egna undersökningar/underlag x
Kunskap könsuppdelad statistik
Kunskapslyft om jämställdhetsanalys
Jämställda medborgardialoger
x
Grundutbildning jämställdhet medarbetare
Tydligare anvisningar för jäm-analys
Är analysvecka en bra metod?
Stöd i processer för jäm-integrering

TF

SBF

x

x

UAF RSF

x
x
x

x

Gotlandshem

x
x

x
x

HSF
x
x
x
x
x

x

8

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/980
10 mars 2021

Regionstyrelsen

Återrapportering – Uppföljning av Region Gotlands hantering
av Coronapandemin
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot och godkänner informationen.

Sammanfattning

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Målet med uppföljningen är att de slutsatser och rekommendationer som rapporten
identifierar kan bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands
förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier och andra kriser.
Ramboll pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport.
Koncernledningsgruppen kommer att genomföra en analys och ta fram förslag på
utvecklingsområden. Återkoppling sker vid budgetavstämningen i oktober 2021.
Beslutsunderlag

RS §247
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av Region Gotlands hantering av coronapandemin
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

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

UPPFÖLJNING CORONA
OM REGION GOTLANDS ARBETE MED
PANDEMIN VÅREN 2020

Ramboll
Krukmakargatan 21
Box 17009
10462 Stockholm
T +46 (0)10 615 60 00
https://se.ramboll.com

Ramboll Sweden AB
Org. nummer 556133-0506
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Målområde Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Målområde Ekonomisk hållbarhet
Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland.
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Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Målområde Kvalitet
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
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Målområde Medarbetare
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Rekommendationer
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande och befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
Region Gotland är en nationell resurs
Harmoniserade planer skapar trygghet
Rytmen skapar trygghet
Tillgodose kommunikationsbehovet
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad
Kvalitet- övergripande
Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det
är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kvalitet- Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
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Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Vägen framåt
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1.

SAMMANFATTNING
I september 2020 fattade regionstyrelsen beslut om en oberoende uppföljning av Region Gotlands
hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20.
Rapporten syftar till att redogöra för framgångsfaktorer, utmaningar och framförallt bidra till
Region Gotlands lärande.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 1

RSA
Pandemi
plan

Uppföljning
Planering

Kriskommunikations Övning
plan

Före

Under

Efter

Tematisk bild över krisens olika skeenden

En kris har ett planerade före skede, ett hanterande underskede där planeringen stödjer arbetet
och ett efterskede när långsiktiga effekter hanteras och följs upp, för att sen återgå till före
skedet med planering, där lärdomar från den senaste krisen implementeras i nya planer.
Coronapandemin har ställt mycket höga krav på många framför allt offentliga organisationer runt
om i Sverige. De nationella beslut som fattats av regeringen och Folkhälsomyndigheten har
Region Gotland haft liten rådighet över. Regionen har ställts inför ett verkställande faktum och
kommer framgent hantera inte bara den fortsatta utvecklingen av pandemin, utan även de
långsiktiga effekterna av de nationella besluten.
I en uppföljning är det lika viktigt att beskriva framgångsfaktorerna som utmaningarna. Båda
perspektiven ger förutsättningar för att kunna stärka en organisation.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Ledning och samordning har fungerat både på politisk- och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på osäkra grunder.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts, stuprören har minskat kraftigt samt
att tilliten har ökat i organisationen.
Mötesrytmen internt.
Scenarioplanering och analys för att kunna ta höjd för olika händelseutvecklingar.
Engagemanget internt och externt gentemot olika organisationer.
Förmågan att kunna kraftsamla.

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Utmaningar
•
•
•
•
•

Region Gotlands roll som kommun och region i det nationella systemet.
Uppföljning av beslutade åtgärder.
Skuldberget av allt som inte blivit gjort internt och effekterna av pandemin i samhället på
lång sikt.
Uthålligheten i organisationen.
Möjlighet till långsiktig planering.

Sammanfattningsvis kan sägas att regionen lever upp till sin formulering: Region Gotland är en
modig organisation som klarar omställning och förändring. Att få tid att bygga vidare på
erfarenheterna som dragits under pandemin och omsätta dessa i konkret planering kommer leda
till att Region Gotland fortsatt kan vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling för
hela Gotland.
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2.

INLEDNING
Bakgrund
I september 2020 fattade regionstyrelsen på Gotland beslut om en oberoende uppföljning av
Regionens hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20. I syfte att
stärka Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande
pandemier och eventuella andra kriser2.
Uppdraget skulle inte bara fokusera på krishanteringen och hur den fungerat, utan även på roller
och ansvar i relation till ledning och styrning, uthållighet och samordning.
Uppföljningen ska innebära ett lärande för Region Gotland och lyfta fram så väl framgångsfaktorer som utvecklingsområden.
Uppdraget tilldelades Ramboll Sweden AB och har genomförts av konsulterna Caroline Bergström
och Kristina Syk. Båda med mångårig erfarenhet av krisberedskap och utvärdering inom
framförallt offentlig förvaltning.

Metod
Utifrån uppdragsbeskrivningen sattes följande syfte och mål för uppföljningen:
• Syftet med uppföljningen är att utifrån interna (medarbetare) och externa (offentliga och
privata samverkanspartners) perspektiv följa upp processerna i Region Gotlands
krisledningsarbete, och dra erfarenhet och lärdom för framtida krishantering.
• Målet med uppföljningen är att slutsatser och rekommendationer kan identifieras vilka kan
bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands krishanteringsförmåga.
Utifrån uppföljningens inriktning, blev valet av metod att följa ett beslut. Detta för att initiera en
bredare ansats för uppföljningen i enlighet med Regionens önskemål samt för att för att kunna
genomlysa Region Gotlands hantering utifrån flera perspektiv utifrån arbetsmetoder och
processmässigt.
I samråd med regionen togs följande beslut fram:
• Att dra igång krisledningsarbetet (mitten av mars)
• Besöksförbud äldreboende och lasarett
• Övergång till digital gymnasieundervisning samt lunchkuponger
• Stödpaket till näringsliv och kultur & fritid
• All personal som kan ska arbeta hemma
Besluten följdes upp genom intervjuer med ett 20-tal medarbetare, politiker och chefer på Region
Gotland.
I enlighet med
•
•
•

inriktningen för uppföljningen intervjuades även externa parter så som:
Representanter från intresseorganisationer från näringslivet
Representanter från frivilligorganisationer
Representanter från Länsstyrelsen

Underlaget från intervjuerna har sedan analyserats. Resultat, slutsatser och rekommendationer
bygger i huvudsak på insamlad data från dessa intervjuer.
Analysmatrisen nedan beskriver inramningen för intervjuerna.
2

Hela uppdragsspecifikationen finns i Bilaga 1.
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Avgränsningar
Uppföljningen har utifrån uppdragets inriktning inte beaktat ekonomiska aspekter annat än för att
återge respondenternas perspektiv.
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3.

ÖVERSIKT VÅREN -20
När det i februari 2020 stod klart att covid-19 nått Europa, stod det snabbt klart för många att
detta handlade om en stor kris.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 3
Ett år senare kan vi konstatera att pandemin fortfarande uppfyller samtliga kriterier.
Sverige stannade i mångt och mycket upp i mars 2020. Viruset slog särskilt hårt mot
Stockholmsregionen, vilket påverkade och satte tonen för hanteringen hela landet. Det fanns då
varken tillräcklig förberedelse för att hantera ett virus som drabbade så många och som krävde så
stora insatser framförallt från sjukvården, eller kunskap om hur de många svårt sjuka patienterna
skulle behandlas på bästa sätt.
På kort tid ställdes hela samhället om, från blomstrande näringar och folktäta städer till krisläge
med reseförbud, indragna kommunikationer, tomma gator, affärer, kaféer, restauranger och torg.
Många jobbade och studerade uteslutande hemifrån. Flera, framförallt av den äldre befolkningen,
blev isolerade till sina egna hem och beroende av andra för att kunna få tillgång till mat och
läkemedel. Samtidigt gjordes oerhörda ansträngningar i offentlig sektor för att kunna möta de
påfrestningar som coronaviruset innebar. Behovet av information var mycket stort och det hölls
dagligen presskonferenser av ansvariga myndigheter och många satt klistrade framför dem.
Svarta rubriker fyllde löpsedlarna om antalet insjuknade och avlidna.
Pandemin skulle också bli ett stresstest på vårt samhälle över lång tid. Framförallt av regionerna
men också av alla samhällsbärande myndigheter på nationell, regional och lokal nivås förmåga att
arbeta tillsammans, ta ansvar, samordna insatser och fatta beslut.
Det fattades under våren -20 flera beslut av regeringen eller Folkhälsomyndigheten som fick
direkt bäring på kommunal och regional nivå.

Tidslinjal nationella beslut, ett urval

Gotland hade inte lika många insjuknade och inlagda som andra delar av landet under pandemins
första våg våren -20, det gav tid till nödvändiga förberedelser. Det gotländska samhället
påverkades däremot direkt av effekterna. Inställda transporter till fastlandet, utbildningar för
framförallt högskolan och gymnasier förlades på distans, besöksförbud på äldreboenden.
Turistnäringen riskerade att bli rejält påverkad av pandemin, vilket skulle innebära minskade
intäkter för näringslivet med risk för ökad arbetslöshet.
För att mildra effekterna på samhället fattade Region Gotland flera beslut under våren.
3

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Tidslinjal Gotland översikt beslut

Beslut på nationell nivå har Region Gotland haft liten rådighet över, utan behövt arbeta med att
säkerställa implementationen och efterlevnaden.
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4.

RESULTAT OCH ANALYS
Analysen bygger på data insamlat
genom intervjuer och andra
underlag, resultatet är tematiskt
indelat utifrån styrkortsmodellen
2020–2023. 4 Samtliga målområden
eller mål tas inte upp utan endast de
som har bäring på uppföljningens
uppdrag och områden, vilka är
markerade i fetstil.
Perspektivet Samhälle beskriver
förenklat vad Region Gotland ska
bidra med till utvecklingen av det
gotländska samhället. Perspektivet
Verksamhet sätter mål utifrån att
verksamheten inom Region Gotland
ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Översikt styrkortsmodellen

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
innevånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa.
Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där
människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa
de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och
utformas utifrån de grupper som har största behov.
Tre mål är satta för social hållbarhet
•
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
•
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxt villkor.
•
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
4.1.1

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande och
befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor

Sedan mitten på mars -20 har studier på gymnasier, yrkeshögskolor, universitet och högskolor i
huvudsak skett på distans. Unga vuxna och barn, framför allt för gymnasieungdomar har varit
utan mycket utav den verksamhet där de normalt kan få information och ha möjlighet att ställa
frågor i och med beslutet om distansundervisning. Ur ett rent kommunikativt perspektiv innebär
detta en försvårande faktor att nå målgruppen unga vuxna, då både skolor och andra typer av
verksamheter riktade gentemot ungdomar så som mötesplatser, idrottsanläggningar helt eller
delvis varit nedstängda. Gruppen unga vuxna riskerar att påverkas långt framöver där sjunkande
4

Hämtat 210212 https://www.gotland.se/104973
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studieresultat och ökat utanförskap av subgrupper kan påverka målet om fullföljd
gymnasieutbildning under lång tid framöver. Detta stödjs även av rapporten från operativt
samverkansforum. 5.
Effekter av pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta grupper, vilket
har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som ökat under perioden är
samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser förekommer alkohol och droger.
Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser behöver förstärkas.
Under perioden noteras en oroande utveckling av ökad psykisk ohälsa bland gymnasielever.
Gymnasieeleverna studerade på distans under delar av vårterminen. Vid höstterminens start
fanns ett ökat antal elever som inte har klarat vårens distanskurser. Vid terminsstart ska dessa
elever läsa in kurser från föregående termin samtidigt som det nya läsårets kurser måste
påbörjas. Detta har lett till ökat tryck på eleverna som känner sig otillräckliga men också på lärare
som ska stödja och hjälpa i denna ansats. Under hösten syns en ökad efterfrågan till kuratorerna
på Wisbygymnasiet.
Kontaktpunkter för nyanlända i samhället försvann när SFI stängdes. Nyanlända är en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas då de kan ha svårt att manövrera det svenska systemet för
kommunikation om kriser, dels på grund av att de inte behärskar svenska språket fullt ut, dels för
att de inte har fullgod kunskap om hur den svenska modellen för krishantering fungerar och var
man hittar korrekt och tillförlitlig information. Risken är att den gruppen helt står utan information
och därmed omedvetet står för ett ökat risktagande eller får information från källor som kan vara
felaktiga.
Gruppen ensamkommande har även varit drabbade då det inte har funnits tydliga kontaktpunkter
för dem gällande frågor om påverkan på möjligheter till arbete och studier, vilka är direkt
avhängiga för deras möjligheter att få stanna i Sverige.
Sammantaget visar uppföljningen att andra verksamheter belastas hårdare när de kommunala
verksamheterna stängs ner. Målgruppen unga och nyanlända har lika stort behov av information
som övriga befolkningen behov av information men saknar kännedom om vilka kanaler som
budskap från myndigheter sprids samt kan även sakna goda förutsättningar (både utifrån
hemförhållande och psykosocialt) för att kunna bedriva verksamhet enskilt i hemmet över tid.
4.1.2

Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Region Gotland startade redan i slutet av februari/början av mars upp en stab för att kunna
bevaka utvecklingen av Corona. I takt med att läget förvärrades skalades ansträngningarna upp
internt. Tidigt sattes en intern mötesrytm för att kunna hålla
” Fanns tydlig plan från
samman in- och utflöde av information om händelseutvecklingen
början.
på ett strukturerat sätt och vara stöd till ledningen, detta har gett
Vi talade mycket om
både stabilitet och trygghet för både politiker och tjänstemän i
att ligga i framkant.”
organisationen.
- Medarbetare stab

Regionen initierade tidigt olika typer av analysarbete utifrån
scenarion och kommunikation, för att långsiktigt kunna planera
utifrån olika händelseutvecklingar.

Pandemin har ställt höga krav på kommunikation i flera led, med många olika målgrupper i och
med att den berör alla som lever och verkar i det gotländska samhället på något sätt.
5

Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2020-12-02, Ärende RS 2020/797
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Enligt medarbetarundersökningen6 som regionen genomförde, har den interna
kriskommunikationen fungerat väl där resultatet procentuellt för Region Gotland ligger högre i
flera fall än snittet.
Region Gotland upplevde under våren ett mycket högt tryck från lokal media, som krävde
omfattande ansträngningar från kommunikationsavdelningen och en intern samordning.
Resurserna för att jobba med kommunikation finns i huvudsak på förvaltningarna och att
tillgängliggöra dessa resurser för att hantera det stora informationsbehovet har fungerat, men
totalt är det en liten grupp kommunikatörer och det är svårt att växla personal för vila och
återhämtning.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och
samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och
därmed ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Tre mål är satta för ekonomisk hållbarhet:
•
Ökad befolkning i arbetsför ålder.
•
Det finns goda förutsättningar för att starta driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
•
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.

4.2.1

Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.

” Inte en enda
Sedan tidigare etablerade forum med näringslivet har fungerat. Flera
gång något vi
respondenter uttrycker att de strukturer som arbetats fram i
och dem utan
näringslivsberedningen varit en avgörande faktor för att kunna driva igenom
bara vi.”
frågor mellan regionen och näringslivet. De politiska beslut som fattats
gällande stöd till näringslivets och företagarnas intresseorganisationer samt
- Extern aktör
krispaketen riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Intresseorganisationerna har uppskattat både det stöd och den tillgänglighet
som regionen visat.
Företagsjouren har inneburit både avlastning för Region Gotland och intresseorganisationer, samt
ha gett reellt stöd till företagare.
Beslut om lättnader för företagare och idrottsföreningar har dock inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna (se kap 6.6 och 6.7 för rekommendationer).

6

Brilliant Future genomförde under hösten -20 medarbetarundersökningen, 82 procent av regionens anställda besvarade enkäten
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Målområde Ekologisk hållbarhet
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.
Tre mål är satt för ekologisk hållbarhet:
•
Gotlands klimatavtryck ska minska.
•
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
•
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemet.
4.3.1

Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.

Rent vatten ställer krav på tillgång till filter och andra processer för rening. Bräckvattenverket på
Gotland har även ett kemikalieberoende. I Sverige har vi avskaffat lagerhållning även av
produkter som är kritiska för att kunna upprätthålla förmågan i samhällsviktigt verksamhet.
Systemet kallas för just in time, där varor ska kunna levereras i rätt tid, alltså när behovet
uppkommer.
Just in time tar inte hänsyn till kraftigt ökad efterfrågan på varor eller avbrott i transporter eller
leveranser. När transporterna till och från Gotland kraftigt sjönk under våren blev effekterna
tydliga. Förutom den nationella bristen på sjukvårdsmateriel, gjorde den ökade efterfrågan att
väntetiden på bärbara datorer avsevärt förlängdes och att vissa produkter som krävs för
vattenrening var på väg att ta slut.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De
bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Tre mål är satta för kvalitet:
•
Alla som utnyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
•
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
•
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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4.4.1

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Gällande dokumentation så har det funnits svårigheter i att sortera och organisera flödet av
information. Det har varit svårt att i efterhand följa upp exempelvis mötesprotokoll och beslut.
Det har även funnits svårigheter att internt dela och hitta information, vilket lett till merarbete
och otydlighet. Det har saknats tydlighet gällande hur dokumentationen ska ske i staben och
organiseras i kris.

Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för de vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är
tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Tre mål är satta för medarbetare:
•
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt strategiskt arbete.
•
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
4.5.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Region Gotland har under pandemins inledande skeden visat att man klarar omställning och
förändring både i organisationen i stort och enskilda verksamheter. Exempel på detta är:
•
•
•

•
•

Ledning och samordning har fungerat både på
politisk och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på
osäkra grunder.
Staben har fungerat som ett beslutsstöd för
framförallt KLG men många frågor har delegerats
ut i linjeorganisationen.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts,
stuprören har minskat kraftigt samt att tilliten har
ökat i organisationen.

”Känner att som politiker
måste man ha
förtroende för
verksamheten och
känna tillit.”
- Politiker
regionfullmäktige

Många chefer och andra ledare har visat ledarskap under det inledande skedet av pandemin. 83
procent av de som svarade på medarbetarundersökningen ansåg att regionen hanterat
situationen på ett bra sätt. Det tillitsbaserade ledarskapet har inneburit fördelar så som snabbare
beslut, delegering i organisationen och lösningsorienterat förhållningssätt vilka har varit
framgångsfaktorer för arbetet med pandemin.
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4.5.2

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Vi har haft tur! Flera respondenter har gett uttryck för hur tursamt
det är att vissa åtgärder fanns på plats när pandemin slog till, främst
relaterat till hemarbete. Att arbeta med innovation och digitalisering
har avsevärt förenklat omställningen till hemarbete, där det har
upplevts som sömlöst. Att regionen haft en plan för digitalisering och
genomfört åtgärder har varit en framgångsfaktor under pandemin för
vissa förvaltningar. Arbetet är inte längre platsbundet utan kan i
många fall utföras med enkelhet från hemmet. Att fortsätta med
innovation och förnyelse utan att göra avkall på säkerheten, stärker
sannolikt förmågan att kunna hantera kriser i framtiden.

”Det finns enorm
styrka hos
medarbetare och
chefer att hantera
snabba förändringar
och en förmåga till
snabb omställning.”
- Chef

Resurserna på Gotland är begränsade i och med de geografiska
förutsättningarna, detta är känt sedan tidigare. På Gotland finns en
unik förmåga att kraftsamla vid händelser som påverkar hela samhället, det visade sig under
flyktingkrisen och det har även visat sig under pandemin. Region Gotland har en stark
inneboende kraft som särskilt visar sig i kristider.
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5.

REKOMMENDATIONER
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
•
•

Identifiera särskilda målgrupper som kan behöva extra stöd med framförallt information.
Stöd till frivilligorganisationer i deras arbete med ungdomar, hemlösa, gästarbetare etc.

Regionen behöver identifiera om det finns grupper i samhället som blir särskilt utsatta av åtgärder
som organisationen vidtar vid kris. Om det likt under pandemin ändå är tvunget att stänga
mötesplatser för olika grupper behöver ett samarbete med de organisationer som har andra typer
av platser för sammankomster inledas, alternativt behöver beslut om stängning förmedlas i god
tid.

Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
•
•
•
•

Region Gotland bör internt arbeta fram egna anpassningar för att på ett effektivt sätt
kunna svara upp mot den nationella kraven utifrån kommun- och regionperspektivet.
Regionen behöver i sitt arbete med att se över planer inom LEH 7 och andra kriser
harmonisera planerna och arbetet med att uppdatera dem.
Vidmakthålla mötesrytm som taktar med de interna processerna och de externa behoven.
Kriskommunikation, nå ut till fler målgrupper, fastställa hur strukturen för det externa
behovet av information ska tillgodoses, bygga vidare på det framgångsrika arbetet i intern
kommunikation

5.2.1
Region Gotland är en nationell resurs
På flera sätt är Sverige ett land med
många olika förutsättningar på lokal,
regional och nationell nivå.
För Gotland innebär dessa unika
förutsättningar dels genom det
geografiska läget i Östersjön, dels
modellen med kommun och region
sammanslaget i Region Gotland.
De legala ansvaren skiljer sig något
mellan regiondelen med ansvar för
hälso- och sjukvården och den
kommunala delen förberedande och
vid en kris.
När en händelse som pandemin
inträffar, blir både kommuner och
regioner viktiga aktörer i det
nationella krishanteringssystemet. Kommunen är den aktör
påverkad först och mest vid en inträffad händelse samt har
gentemot Länsstyrelsen både före under och efter en kris.
7

Regeringen
Nationella
myndigheter
Länsstyrelse
Region

Kommun

närmast befolkningen, är ofta
särskilt rapporteringsansvar främst

Lagen om extraordinära händelser (2006:544) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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Regionen ska rapportera före, under och efter en kris till i huvudsak Socialstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även till länsstyrelsen under själva
krisen.
Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB rapporterar sedan vidare till regeringen som under en kris
använder informationen i inkomna underlag i sitt beslutsfattande. Precis som att ha en intern
rytm för arbetet med möten mm så behöver regionen följa den nationella rytmen och anpassa sig
efter den. Vidare behöver hälso- och sjukvården på ett tydligare sätt ingå i de beredskapsåtgärder
som regionen upprätthåller för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt LEH.

5.2.2
Harmoniserade planer skapar trygghet
Krisberedskapsarbetet oavsett område ställer krav på planer. För att undvika missförstånd och
motstridigheter i planerna bör arbetet med att uppdatera dessa planer hållas ihop.

5.2.3
Rytmen skapar trygghet
Rytmen för möten som tidigt etablerades har inneburit en framgångsfaktor för krisarbetet. Att
fastställa det som arbetssätt för att skapa tydlighet och struktur i rutinerna är något som bör
vidareutvecklas. Rytmen kan behöva anpassas utifrån krisen art, men att se till att möten
harmoniserar internt och med externa beroenden är ett sätt att minska arbetsbelastningen vid
kommande kriser.

Tidslinjal staben exempelvecka

5.2.4
•
•
•
•

Tillgodose kommunikationsbehovet
Ta fram process för intern kriskommunikation/intern kriskommunikationsplan som bygger
på arbetssätt från pandemin.
Kriskommunikationsplanen behöver uppdateras för att kunna hantera olika typer av
händelser och målgrupper.
Ta fram mallar för kommunikationsplan, vilken kan anpassa efter krisen omfattning och
som tydligt kommunicerar när ny information kommer delges för att möta externa behov.
Arbeta fram plan för att kunna öka uthålligheten i kommunikationsgruppen.
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Det är både lagstadgat och av betydelse att myndigheter har en god tillgänglighet och aktivt
arbetar med att kommunicera vid en kris. För att inte behovet av information ska bli övermäktigt
är det av vikt att tidigt sätta en kommunikationsplan med tydliga hållpunkter för när och var
information ska delges eller kommuniceras. Detta för att avlasta framförallt enskilda medarbetare
på nyckelpositioner, tydliggöra förväntningar och ha ett ensat kommunikativt budskap.
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland
•

Vidareutveckla det långsiktiga beslutsfattandet.

Att upprätthålla och fortsätta fatta beslut som har bäring på längre sikt för att underlätta för det
gotländska näringslivet och samhället, men också för kultur- och ideella organisationer.

Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
•
•

Region Gotland behöver analysera kritiska beroenden och försörjningskedjor för
samhällsviktig verksamhet.
Utifrån analyserna öka robustheten i dessa verksamheter så att de klarar ett längre
avbrott i transporter eller annan störning i försörjningskedjan.

Region Gotland har gjort identifiering av samhällsviktigt verksamhet men behöver utöka analysen
med kritiska beroenden och försörjningskedjor för dessa verksamheter och sen skapa
förutsättningar för robusthet i utpekade verksamheter och dess beroenden.
Arbetet med att skapa ökad robusthet har påbörjats inom sjukvården, men behöver utökas till
andra verksamheter inom regionens ansvarsområde.

Kvalitet- övergripande
•
•

Ha en tydlig genomarbetad, på förhand skapad, dokumentationsstruktur för kriser, för
förenklad informationsdelning och uppföljning.
En sådan dokumentstruktur behöver vara känd och övad.

För att motverka att information upplevs som svåråtkomlig eller otydlig samt för att skapa
struktur och redundans bör ett arbetet tillsättas för att trygga dokumentationsstrukturen i
krisarbetet. Detta för att skapa förutsättningar att enkelt och tydligt kunna dela information
internt men också underlätta extern samverkan samt att kunna följa upp beslut. Men även för att
kunna säkerställa kraven på tillgänglighet för allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen
och för att säkra både kvaliteten och rättssäkerheten i beslut och annan information.
Dokumentationsstrukturen bör bygga på ordinarie strukturer och finnas i befintliga system.
Funktionaliteten i dokumentationsstrukturen för kris bör övas för att bli känd samt öka
förståelsen.
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5.5.1

•
•
•

Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Fortsätta arbetet med tillgänglighet och de vidareutveckla de goda dialogforum som finns.
Det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket uppskattat.
Förbättrad tvärsektoriell samordning för frågor som gäller flera förvaltningar.

Region Gotland har av externa uppfattas som intresserade och tillgängliga både för möten och
dialog även med kort varsel, det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket
uppskattat flesta externa anser sig ha blivit sedda.
För de externa verksamheter som har ett beroende till regionen men som spänner över flera
förvaltningar har dock upplevt att det varit rörigt med ibland motstridiga besked och beslut från
olika förvaltningar. En bättre tvärsektoriell samordning motsvarande näringslivsberedningen
rekommenderas för enklare samverkan med externa.

Kvalitet- Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
•
•

Genomför risk- eller konsekvensanalyser i beslutsprocessen på politisk och tjänstemannanivå.
Ta fram process för uppföljning som är känd och implementerad i verksamheten.

Besluten om lättnader för företagare och idrottsföreningar har inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna.
Lunchkuponger till gymnasieelever har inneburit flera konsekvenser, det gav stöd till
näringsidkare brett över hela Gotland, men med konsekvensen att ungdomar samlades på
restauranger, vilket var negativt utifrån ett smittoperspektiv.
För att förbättra besluten föreslås en tydlig process för proaktiva risk- och konsekvensanalyser
inför beslut för både den politiska- och tjänstemannaorganisationen.
Region Gotland har brustit i uppföljningen. Det har inte funnits tydliga interna processer för
uppföljning kring bland annat medel utbetalda via stödpaket och vad dessa haft för effekt.

Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
•
•

Regionen behöver även under kris upprätthålla förmågan till strategisk långsiktighet för
hela organisationen.
Fortsätt arbetet med det tillitsbaserade ledarskapet och att överbrygga stuprör i
organisationen.
Öva tjänstemän och politiker enskilt och tillsammans för att ytterligare förstärka
beslutsprocessen.

Det är komplext att hantera en långvarig händelse med många osäkra faktorer, beslut som var
bra och ansågs relevanta under våren har skapat bekymmer under hösten.
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Koncernledningens uppgift bör i huvudsak vara framåtblickande och planera på lång sikt och då
med kärnverksamheten för regionen som fokus. Detta gäller även det politiska styret.
Arbeta fram att tydliggöra vilka processer som måste ligga fast för att inte kärnverksamheten ska
riskeras, ex budgetprocessen och skapa förutsättningar för att dessa ska kunna genomföras
oavsett läge.
Genomför övningar för att förstärka arbetssätt och beslutsprocesser.

Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
•
•
•
•

Region Gotland bör fortsätta och vidmakthålla sitt digitaliseringsarbete för att skapa
förutsättningar för ett dynamiskt arbete i sina verksamheter
Region Gotland behöver under våren -21 börja planera för skedet efter den mest akuta
krisen.
Personalplanera för krislägen.
Region Gotland behöver utöka samarbetet med frivilligorganisationerna för att kunna öka
redundansen i personalstyrkan, främst genom gemensamma övningar.

Hela samhället kommer leva lång tid med effekterna av Corona pandemin. När den mest akuta
medicinska krisen börjar närma sig sitt slut och vaccinering till stor del är genomförd finns det
risk för en ny kris. Utslitna verksamheter med stora skuldberg av planerat arbete som inte blivit
gjort, avstannad innovation men även rent ekonomiskt. Att planera för efterskedet är minst lika
viktigt som den planeringen som gjorts under krisen. Det kommer ställas krav på både
långsiktighet och förmåga från politiker och tjänstemän.
Under våren -20 gjordes en aktiv personalplanering där exempelvis ersättare för chefer gjordes i
två led. Att identifiera nyckelpositioner och planera för ersättare även utanför chefsledet, kan
ytterligare förstärka organisationen.
På Gotland finns ett antal frivilligorganisationer som har förmåga att stödja lokala och regionala
aktörer vid kriser. Eftersom tillgänglig personal är en identifierad brist, behöver regionen se över
möjligheterna till ökad redundans och uthållighet genom att utveckla sin förmåga att emot stöd
från andra.
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6.

VÄGEN FRAMÅT
Iakttagelserna och rekommendationerna i denna rapport behöver både beredas och landa i
Region Gotlands organisation. För att kunna omhänderta och omsätta både framgångsfaktorerna
och utmaningarna på ett strukturerat vis bör:
•
•
•
•

Beslut fattas kring vilka av rekommendationerna som ska genomföras och när.
En handlingsplan tas fram för genomförandet av åtgärder där vem som är
ansvarigansvarig, när i tid det ska genomföras och hur det ska rapporteras framgår.
Handlingsplanen uppdateras och revideras om nya uppgifter eller uppföljningar
genomförs.
Övningar genomföras i ett lite-och-ofta format, för att stärka organisationen ännu mer i
vardagen, fortsätta bygga tilliten och därmed också bli bättre i krisen.
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BILAGA 1
UPPDRAGSBESKRIVNING
Protokoll från Regionstyrelsen RS 247, 2020-09-02
RS § 247 Uppföljning av Region Gotlands hantering av Corona-pandemin
RS 2020/980
AU § 224
Regionstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Regiondirektören har tagit fram förutsättningar för ett uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av Coronapandemin. Syftet med uppdraget är att stärka
Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier
och eventuella andra kriser.
Regiondirektören lämnar uppdraget till en extern, oberoende resurs som ska redovisa
resultatet till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
Följande förutsättningar ska gälla för uppdraget och dess genomförande:
- Uppdraget omfattar både uppföljning och analys av Region Gotlands hantering av pandemin.
- Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
- Uppdraget omfattar Region Gotlands samlade verksamhet och dess olika insatser under
pandemin.
- Uppdraget ska omfatta flera perspektiv:
Kund/brukarperspektiv
Medarbetarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
- Uppdraget ska fånga upp och inkludera redan genomförda initiativ inom Region Gotland såsom
exempelvis medarbetarundersökning, redan genomförda uppföljningar osv.
- Uppdraget ska synkas med det arbete som Länsstyrelsen på Gotland gör samt med andra
nationella initiativ inom samma område (exempelvis IVO och MSB).
- Uppdraget ska pågå under den tid pandemin fortsätter att påverka viktiga samhällsfunktioner
i Region Gotland. Initialt fokus ska ligga på uppstartshantering och de första månaderna av
krishantering, därefter ska helheten av insatsen analyseras.
- Uppdraget ska inkludera de konsekvensanalyser som ingår i Region Gotlands normala
beredningsprocess och som är relevanta för sammanhanget, t ex barn – och genusperspektiv
samt styrkortsperspektiv (ekonomi, processer, medarbetare, samhälle).
- Uppdraget ska genomföras av en extern oberoende resurs.
- Uppdragsgivare är regiondirektören.
I arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) som ett medskick,
att medborgarperspektiv läggs till som ett av perspektiven i uppföljningen.
Ärendets behandling under mötet
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Länsrapporten - redovisningsåret 2020. Årsrapport enligt alkoholoch tobakslagen och ANDTS-förebyggande arbete samt
tillsynsplan 2021
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
Upprättad tillsynsplan för 2021 fastställs.

Sammanfattning

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och spel).
Utöver rapporten för 2020 har ett förslag till tillsynsplan för 2021 för alkohol- och
tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Alkoholtillstånd

Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i
jämförelse med 2019 oförändrat. Avseende tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten samt slutna sällskap har det minskat betydligt. Minskningen beror
huvudsakligen på utebliven Almedalsvecka.
Totalt var antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd under året 66 st.
Det ska jämföras med 221st under 2019. I bilagda tabell redovisas handlagda
ärenden-ansökan om/ändring av serveringstillstånd 2016-2020.
Vid utgången av 2020 fanns det 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland.
Det är samma antal som för 2019. Tillståndsmyndigheten har genomfört 280
tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2019 var 275 besök. Merparten av
tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda
alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis och
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räddningstjänst. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året.
Tillsynen har lett till 8 beslut om erinran och 8 beslut om varning. 18
serveringstillstånd har återkallats, samtliga på egen begäran.
Utifrån dialogen med näringslivet genom samrådet för God ordning på stan tillsammans
upplevdes sommaren 2020 som annorlunda. Polisen angav att antalet anmälda brott
och våld i offentlig miljö var historiskt låg. Majoriteten av offentligt våld är kopplad
till alkohol. Dialogen mellan branschen, polisen och regionen är bra. Polisen och
tillståndsmyndigheten fortsätter att utveckla samarbetet med till exempel
samtalsmöten med enskilda serveringsställen för att bland annat minska
berusningsnivån och i förlängningen, ytterligare minska det offentliga våldet. Vidare
har ett utbildningstillfälle i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under 2020.
Utbildningen examineras via ett kunskapsprov och totalt 27 personer godkändes. På
grund av rådande läge hölls antalet deltagare nere och utbildningen anpassades
utifrån givna rekommendationer.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var vid årsskiftet 86
st. Det är en liten ökning i jämförelse med 2019 (79 st). 50 försäljningsställen säljer
receptfria läkemedel och 3 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. Brister i
marknadsföring av tobaksvaror observerades.
Tillsyn - Rökfria miljöer

Enheten för Miljö- och hälsoskydd har utfört tillsyn av rökning på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Under 2020 har
tillsynen fokuserats på högstadie- och gymnasieskolor. (Tillsynen inkluderar även
friskolor.) Det förkommer rökning främst på gymnasieskolorna. Askkoppar och
”rökrutor” har inte påträffats vid någon tillsyn. Ett informationsmaterial har delats ut
till rektorerna om en rök/tobaksfri skola som har utmynnat i en stödjande dialog
tillsammans med ansvariga på skolorna. Inspektionerna har utförts i samband med
ordinarie tillsyn av inomhusmiljön.
Regionen kan inte ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna och
tillsynsarbetet är för närvarande inte finansierat.
ANDTS-förebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) har under
det gångna året fortsatt att vara ett prioriterat område inom den
samverkansöverenskommelse polisen och Region Gotland har i syfte att förebygga
brott och öka tryggheten i lokalsamhället. Ytterligare ingår ANDTS i arbetet med
medborgarlöftena för 2020 samt i den gemensamma problembilden (Våld, Droger,
Psykisk ohälsa, Utanförskap) som utgör grunden för samverkansöverenskommelsen
med polisen. För att verkställa samverkansöverenskommelsens avsikter har ett
operativt samverkansforum bildats (OSF). I OSF utvecklas och förbättras dialogen
och samordningen för insatser omkring droganvändningen på Gotland. Det kan till
exempel nämnas att under året kom narkotikasök med hund igång inom grund- och
gymnasieskolan. Rutinen för narkotikasök har också lagts till i handlingsplanen för
ANDTS-förbyggande arbete i den kommunala skolan.
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Då tillgången på droger fortfarande är hög genomfördes för första gången 2019 en
narkotikautbildning, Narkotika på krogen – Nej tack!, för målgruppen
ordningsvakter, entrévärdar, serveringspersonal, restaurangägare och hotell. Det
planerades även en utbildning under 2020 i anslutning till utbildningen för
Ansvarsfull alkoholservering. Den fick dock ställas in på grund av pandemin.
Ansvaret för övergripande ANDTS förebyggande arbete åvilar
regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via
länsrapporten till Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med
tillståndsmyndighetens rapportering.
Kontrollköp

Lagbestämmelserna om kontrollköp (2010:1622, 2018:2088, 2009:730) ger
kommunerna möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl, tobak, elektroniska
cigaretter/påfyllnadsbehållare eller läkemedel förvissar sig om att kunden har fyllt 18
år. Under 2020 genomfördes 50 kontrollköp på Gotland. Av dessa 50
detaljhandelsställen fick ungdomarna köpa tobak på 28 ställen utan att de förvissade
sig om att ungdomarna uppfyllde 18-årsgränsen.
Kundundersökning

Företagarundersökning genomförs kontinuerligt. Tillståndsmyndighetens kunder,
främst innehavare av stadigvarande serveringstillstånd, får frågor om myndighetens
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om 74 (indexvärde 0100).
Ekonomiskt resultat

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om 234 tkr
för 2020.
Tillsynsplan 2021
En gång om året kommuniceras den överenskommelse, mellan
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som utöver
myndighetsutövning även reglerar åtagande utifrån Region Gotlands riktlinjer för
alkoholservering, utbildning, information och uppföljning. Enligt 9 kapitlet 2 §
alkohollagen ska kommuner upprätta en tillsynsplan som också ges in till
länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan
som ligger till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning av
folköl samt vissa receptfria läkemedel för 2021.
Bedömning

Rapporten om redovisningsåret 2020 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2021 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att
regionstyrelsen fastställer planen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Bilaga
Årsrapport tillståndsmyndigheten 2020
Tillsynsplan 2021 avseende alkoholservering på restauranger, folköl, tobak inkl rökfria miljöer, vissa
receptfria läkemedel inom detaljhandeln samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Livsmedel & alkoholtillstånd samt enheten för Miljö- och
hälsoskydd
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2021
Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger,
folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln
Handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden, tillsyn av serveringstillstånd
och tobakstillstånd, försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa
receptfria läkemedel samt tillsyn av rökförbudet på restauranger utförs inom region
Gotland av tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, enhet Livsmedel och
Alkoholtillstånd. Myndigheten är organisatoriskt placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar på delegation från Regionstyrelsen via
uppdrag från Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet.

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den
som meddelats serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Servering får bara ske i
sådan omfattning och under sådana former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund
av oordning och onykterhet på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för
att erhålla serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd meddelats.
Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs.
Om missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd
en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen
kan även under vissa förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd.
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Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd som
tillståndshavare som meddelats tillfälligt serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan avse
servering till allmänheten eller slutna sällskap. På Gotland finns idag 253 permanenta
serveringstillstånd.
Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.
Den förebyggande tillsynen ska ske genom:


att ta fram och följa tillsynsplan för året



information, utbildning och rådgivning till näringsidkare och serveringspersonal i
samverkan med krögare, myndigheter och andra berörda
att vara sakkunnig i alkohollagstiftningen och behärska myndighetsutövning, bland
annat genom att medverka vid informationstillfällen och informera media
information till blivande krögare samt uppdaterad hemsida




Som ett led i den förebyggande tillsynen ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom
tillståndsmyndigheten upprätthålla kontakt med branschen/krögarföreningen och andra
myndigheter för att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete. Vidare ska formerna för
dialog och samverkan med livsmedelskontroll, polismyndigheten, skatteverket m.fl. ske med
syfte att öka effektiviteten i tillsynsarbetet.
Inre tillsyn
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och uppföljning av
tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det sker efter remissförfarande.
Samverkan sker med andra myndigheter som t.ex. kronofogdemyndigheten, polismyndigheten
eller skatteverket. Den innebär också kontroll av rapporter från andra myndigheters
restauranginspektioner. Den inre tillsynen omfattar även granskning av den årliga, av
tillståndshavarna inlämnade restaurangrapporten.
Den inre tillsynen sker genom att:




tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med betydande
inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av vandel och
ekonomiska förhållanden i övrigt
företagens marknadsföring av alkohol i dagspress eller andra media kontrolleras

Yttre tillsyn
Med yttre tillsyn avses den tillsyn som sker på serveringsstället, vilket innebär kontroll av att
alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och bestämmelser enligt alkohollagen och
anslutande bestämmelser samt då det avser rökning på serveringsstället även lagen om tobak
och liknande produkter.
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Tillsynen kan ske av regionen enskilt eller genom så kallad samordnad tillsyn. Då sker
tillsynen riktat och metodiskt genom samverkan med till exempel polismyndigheten och
räddningstjänsten. Yttre tillsyn kan delas in i rutinbesök, påkallade besök eller
uppföljningsbesök och sker dagtid, kvälls- eller nattetid. Merparten av den yttre tillsynen sker
sommartid. Under v. 24 -33 utför anställda restauranginspektörer en stor del av
tillsynsbesöken. Övrig tid bör tillståndsmyndigheten eftersträva att utföra åtminstone en
tillsynsomgång i månaden. Viss tillsyn sker samordnat med polisen Gotland samt regionens
räddningstjänst. Tillståndsmyndigheten har som målsättning att genomföra minst ett
tillsynsbesök per tillståndshavare och år.
Yttre tillsyn avser främst kontroll av:
















ordning
nykterhet
att servering inte sker till minderåriga
matutbud, hur länge mat erbjuds samt prissättning på mat
alkoholfria alternativ
priser på alkohol och alkoholfria alternativ
om kvitto erbjuds
musiknivå
animering/marknadsföring
om personalen är utbildad i ansvarsfull alkoholservering
antalet gäster
hur många gäster lokalen är anpassad för
att serveringsansvarig finns på plats
tillståndsbevis samt villkor förenade med tillståndet
om rökförbudet efterlevs på uteservering och i anslutning till entré eller andra ytor

Formerna för samverkan med bland andra polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket
m. fl. ska fortsätta att utvecklas.
Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna
bestyrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd bör tillståndsmyndigheten
eftersträva att göra en tillsyn på plats efter cirka två månader.
Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen.
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TILLSYN AV FOLKÖL
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till
regionen. Ett register över anmälda försäljare hålls av tillståndsmyndigheten, som också
utövar tillsyn enligt alkohollagen. De som anmält till regionen att de bedriver detaljhandel
med eller servering av folköl ska själva utöva särskild kontroll, så kallad egenkontroll, över
sin försäljning och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Ett sådant
egenkontrollprogram är utövarens egen policy över att försäljningen bedrivs i enlighet med
alkohollagens bestämmelser. Bland annat ska den innehålla uppgifter om utbildning av
personal, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll, riskanalyser m.m.
Vid försäljning av folköl måste det också finnas matvaror till försäljning. Matvaror, eller då
det är fråga om matservering, får endast säljas i en enligt livsmedelslagstiftningen godkänd
livsmedelslokal. Med matvaror avses varor ur det vanliga livsmedelssortimentet.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:






hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av folkölsförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
försäljning av matvaror sker
folkölen exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av folköl sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNING OCH TILLSYN AV TOBAKSVAROR
Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen.
I den nya tobakslagen har det införts regler om tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror
både i detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånd krävs inte för försäljning av e-cigaretter och
4
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påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra liknande produkter. Ett tillstånd för
försäljning av tobaksvaror kan gälla för viss tid eller tillsvidare.
Kommunen får ta ut en ansökningsavgift. En ny taxa för ansökningsavgifter för försäljning av
tobaksvaror antagen av regionfullmäktige började gälla den 1 juli 2019. Taxan för
tobakstillsyn lämnades oförändrad.
Andra viktiga förändringar som började gälla när lagen om tobak och liknande produkter
trädde i kraft är utökade rökfria miljöer såsom inhägnade platser utomhus huvudsakligen
avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som allmänheten har tillträde till och utanför entréer
till exempelvis restauranger och butiker. Rökning har även förbjudits på uteserveringar på
restauranger och andra serveringsställen liksom på utomhusområden i inrikes kollektivtrafik
etc. Tidigare sanktioner i form av omhändertagande av tobak och försäljningsförbud har
försvunnit. I stället har varning och återkallelse införts som nya sanktionsmöjligheter.
Ett register över anmälda försäljare/tillståndshavare hålls av tillståndsmyndigheten. Regionen
utövar tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den som bedriver
detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ska utöva särskild kontroll enligt tobakslagen.
En sådan kontroll ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram som skickas in till regionen.
Egenkontrollprogrammet är likartat det som avser försäljning av folköl och bör därför se ut på
ungefär samma sätt. Något krav på godkänd livsmedelslokal eller utbud av matvaror finns
dock inte vid tobaksförsäljning.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:







hålla och uppdatera register över försäljningsställen för tobak samt
anmälningspliktiga varor
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av tobaksförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete
tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med
betydande inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av
vandel och ekonomiska förhållanden i övrigt

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:





tillståndsbevis finns på försäljningsstället
försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
tobaksvarorna exponeras på rätt sätt i butiken
5
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marknadsföringen av tobaksvaror sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

TILLSYN AV ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Sedan 1 juli 2019 gäller lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
För den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortsatt anmälningsförfarande
till regionen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas och lämnas in med anmälan.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:





hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av försäljningen samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
varorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare sker på ett med
lagstiftningen förenligt sätt
förpackningarna har hälsovarningar samt innehåller informationsblad och
innehållsdeklaration

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
Rökfria miljöer
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inom ramen för tillsyn av rökfria miljöer utföra
tobakstillsyn, se särskild bilaga om tillsyn av rökfria miljöer. Exempel på dessa rökfria
miljöer är inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser
som allmänheten har tillträde till, entréer utanför till exempel restauranger och butiker,
utomhusområden i inrikes kollektivtrafik samt skolor etc. Tillsynen utförs i den delen av
miljöskyddsinspektörer på samhällsbyggnadsförvaltningen. Regionen kan inte ta ut avgifter
för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna.
Tillsyn av rökfria miljöer kopplade till restauranger med serveringstillstånd, såsom
uteserveringar och entréer till restauranger utförs av personal från tillståndsmyndigheten.
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Tillsynen sker i samband med ordinarie tillsyn av serveringstillstånd. Målsättningen är att
genomföra minst ett tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn.
TILLSYN AV VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Från 1 november 2009 gäller enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att vissa läkemedel får säljas i detaljhandeln. Läkemedel för egenvård görs därmed mera
tillgängliga för allmänheten. Läkemedelsverket är den myndighet som har central tillsyn över
efterlevnaden av lagen men det är kommunen som har den direkta uppgiften att kontrollera
försäljningsställena och därmed en skyldighet att rapportera brister i hanteringen till
läkemedelsverket.
Näringsidkaren är precis som vid försäljning av folköl och tobak skyldig att utöva särskild
kontroll, så kallad egenkontroll, över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och
se till att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Vidare ska
verksamheten bedrivas i en lämplig lokal, läkemedlen ska tillhandahållas på lämpligt sätt samt
statistiska uppgifter ska lämnas till E-Hälsomyndigheten.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:



hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida

Vid yttre tillsyn kontrolleras att:





ett egenkontrollprogram finns upprättat
läkemedlen exponeras på lämpligt sätt
hanteringen fungerar i övrigt, t ex att inköp och förvaring sker enligt bestämmelserna
skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart synbar

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
Under 2021 kommer tillståndsmyndigheten i sin tillsyn fortsätta att beakta försäljningsställen
för folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel som
enbart är öppna under sommaren.
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Kontrollköp
Tillståndsmyndigheten kommer utifrån gjord överenskommelse med
Regionstyrelseförvaltningen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter informera om och
utföra kontrollköp på ett urval av försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.
UPPFÖLJNING
Tillståndsmyndighetens tillsynsarbete ska årligen följas upp. Utgångspunkten för
uppföljningen är verksamhetens tillsynsplan. Uppföljning ska ske genom löpande
dokumentation utifrån tillsynsplanen av ärenden, tillsyn och insatser. Tillsynsplanen ligger till
grund för verksamhetens årsrapport. Årsrapporten visar verksamhetens omfattning, hur
tillsynsplanen följts, eventuella avvikelser och resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetens
syfte och innehåll. Tillsynsplanen ligger även till grund för utveckling av verksamheten
kommande år. Under året ska det även ske kontinuerliga träffar med beställaren för
avstämning av arbetets gång.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare
2021-02-15
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Bilaga
Ärende RS 2021/35
24 februari 2021

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och hälsoskydd

Bilaga till tillsynsplan 2021 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar årligen fram en tillsynsplan som ligger
till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning
av folköl samt vissa receptfria läkemedel.
Tillsyn av rökfria miljöer 2021
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft (2018:2088) som innebär utökade
rökfria miljöer utomhus. Syftet med lagen är att skydda allmänhet från att
ofrivilligt utsättas för tobaksrök. Den verksamhet som berörs av rökförbudet
ansvarar för att det efterföljs inom deras område. Miljö- och byggnämnden har
tilldelats ansvaret för tillsynen.
Enhet miljö- och hälsoskydd utövar tillsyn vid följande områden:
 skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem
 utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis
busshållplatser och taxizoner
 inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 lekplatser som allmänheten har tillträde till
 entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis vid
myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för sjukvård
Enhet miljö och hälsoskydd har planerat för 100 timmars handläggningstid för
tillsyn över rökfria miljöer under 2021. 50 timmar planeras för tillsyn vid
skolgårdar och liknande. 50 timmar planeras för klagomålshantering,
samverkan och informationskampanjer gällande resterande ansvarsområden.
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd utövar tillsyn vid följande områden:
 uteserveringar vid exempelvis restauranger och kaféer.

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 regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Enhet Livsmedel &
Alkoholtillstånd
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Handläggare Jörgen Wiss
Telefon 0498 - 26 96 23
E-post jorgen.wiss@gotland.se
Diarienr 22-2021-00005
Datum 2021-02-15

Årsrapport 2020
Tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak är nöjda med året.
Den överenskommelse som tecknats med
Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet och de
planer som tagits fram för verksamheten har i huvudsak följts.
Antalet inkomna tillståndsansökningar har minskat totalt sett
under året. Handlagda ärenden avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten är i princip oförändrat jämfört
med 2019. Handlagda ärenden avseende tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten samt slutna sällskap har
minskat betydligt jämfört med 2019. Minskningen beror till
övervägande del på utebliven Almedalsvecka 2020.
Under året har en ny tillsynsplan upprättats.

Ekonomiskt resultat
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat om 234 tkr för 2020.

Ansökningar om serveringstillstånd
Enligt ärendehanteringssystemet AlkT har myndigheten under 2020
handlagt 42 nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten samt 14 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten. Vidare har det handlagts 10 ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap.

Besöksadress: Visborgsallén 19

Webbplats: www.gotland.se/sbf

Postadress: SE–621 81 Visby

Bankgiro: 339–8328

Telefon: +46 (0) 498–26 90 00 vxl.

Postgiro: 18 97 50–3

E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motsvarande siffror för 2019 var 41 handlagda ärenden om nya
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 80 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 100 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

Tillsyn
Det fanns 256 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av
2020. Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 280
tillsynsbesök på öns serveringsställen. Merparten av tillsynsbesöken har
skett under sommaren av extraanställda alkoholinspektörer. Motsvarande
siffra för 2019 var 275 tillsynsbesök.
Viss tillsyn under året har alkoholhandläggarna genomfört själva samt
tillsammans med polis och räddningstjänst.
Tillsynen under 2020 har lett till att det har meddelats 8 beslut om erinran
och 8 beslut om varning. 18 serveringstillstånd har återkallats, samtliga på
egen begäran.

Personal
Tre handläggare har arbetat heltid under året.
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Under veckorna 24-33 har utöver ordinarie personal fyra extraanställda
alkoholinspektörer arbetat med tillsyn på de gotländska restaurangerna.
Personalen har fortbildat sig på olika sätt, deltagit i nätverksträffar samt
informationsmöten.

Handläggningstider
Myndigheten bedöms uppfylla upprättade mål för handläggningstider, se
bilaga. Med kunden i fokus sker i varje ärende en skyndsam och rättssäker
handläggning.

Information
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gör vid behov utskick av
information till tillståndshavare eller butiker. Information kan också hittas
på hemsidan som uppdateras regelbundet. Information ges även via epost
samt muntligt via telefon eller vid kundbesök.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering anordnades under 2020.
Utbildningsföretaget Tofta Hill stod för utbildningen. Utbildningen
genomfördes på ett coronasäkert sätt den 16-17 juni. Begränsningar i antalet
deltagare gjordes jämfört med tidigare år för att på så sätt kunna få bättre
spridning i lokalen och därigenom hålla avstånd.
Utbildningen vänder sig främst till restauranganställda och är en tvådagars
utbildning, bland annat i alkohollagen, konflikthantering och narkotika på
krogen. Blivande krögare brukar också ta tillfället i akt och gå utbildningen.
Kravet är 100 % närvaro. De deltagande får avlägga ett skriftligt
kunskapsprov och diplom utfärdas efter godkänt prov. Utbildningen är
mycket uppskattad. Totalt examinerades 27 personer under året med
godkänt resultat.

Kundundersökning
Återigen har en företagarundersökning genomförts under året.
Tillståndsmyndighetens kunder, främst innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd, har fått frågor om myndighetens serviceområden,
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget Nöjd Kund Index (NKI) om 74. För sista
kvartalet 2020 har ännu inget resultat presenterats.
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Folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
På Gotland erbjuder 86 försäljningsställen tobak och/eller folköl. 3
försäljningsställen erbjuder försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare. 50 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök i form av rutinbesök. Vissa
påpekanden gjordes kring marknadsföring av tobaksvaror.

Kontrollköp
Den 1 maj 2014 infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen
(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel. Även enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017 fanns
bestämmelser om kontrollköp. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny
tobakslag som har ersatt den förra tobakslagen samt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den heter Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter och innehåller likaså bestämmelser om
kontrollköp.
Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att
genomföra kontrollköp av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att
den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått
föreskriven ålder, 18 år.
Under 2020 genomfördes det 50 kontrollköp av tobaksvaror i ett urval av
detaljhandelsställen på Gotland. Antal kontrollköp där ungdomar, samtliga
18 år fyllda och bara pojkar, fick köpa tobak var 28 stycken. Vid 56% av
kontrollköpen genomfördes försäljning utan att förvissa sig om rätt ålder på
kunden.

Utvecklingsarbete under året
Arbetet med att förbättra och säkerställa att rutiner fungerar pågår ständigt.
Myndighetens informationsmaterial, både i pappersform och på hemsidan
förbättras och utvecklas kontinuerligt. Handläggningsrutinerna ses ständigt
över i syfte att förenkla och därmed effektivisera handläggning av ärenden.
Myndigheten har under året, enligt överenskommelse med beställaren, haft
vissa fokusområden enligt nedan:
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Upprätthålla regelbunden kontakt med branschen/krögarföreningen
och andra myndigheter genom exempelvis möten, besök etc.



Fortlöpande utveckla alkoholtillsynen metodiskt utifrån samverkan
med andra myndigheter.



Vara sakkunnig genom att utbilda, informera och ge råd till
näringsidkare, serverings-och försäljningspersonal om gällande lagar
och riktlinjer inom området.



Fokusera på en rättssäker handläggning med kundens behov i fokus.



Utföra kontrollköp gällande folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.



Kontinuerligt uppdatera hemsidan för tillståndsmyndigheten.

Uppföljning:


En löpande uppföljning utifrån tillsynsplanen ska av ärenden, tillsyn
och insatser.



Utifrån årsrapport redovisa verksamhetens omfattning, resultat samt
utvecklingsarbete.



Ha kontinuerliga möten med beställaren för avstämning under året.

Arbetet kring dessa områden har i mångt och mycket genomförts.

Framtiden
Förhållningssättet LEAN i processarbetet fortsätter och syftar till att
eliminera moment i processen som inte tillför värde för kunden. På så sätt
kan arbetet flyta på snabbare med högre kvalitet och nöjdare kund som
resultat.
Från och med den 1 juli 2019 gäller som tidigare nämnts en ny tobakslag.
Den heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet på
tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra liknande produkter
räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen. Under 2021
fortsätter tillsynen för att följa upp alla tillståndshavare som säljer tobak.
Likaså kommer kontrollköp att planeras in och genomföras.
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Rökfria miljöer

Rökförbudet på bland annat uteserveringar till restauranger samt områden
kring restaurangernas entréer kommer fortsatt att följas upp. Det sker alltid
vid ordinarie restaurangtillsyn. Rökförbudet omfattar utöver tobak även
elektroniska cigaretter, örtprodukter och produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare

Bilaga
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Mål för handläggningstider 2020
Ärende

Tid

Första kontakten Kontakt med
med myndigheten. myndigheten skall
kunna erhållas varje
helgfri vardag.
Anmälningsärende Klart inom fem
arbetsdagar.
1) Ansökan
När kompletta
tillstånd
ansökningshandlingar
har inkommit –
utskick på remiss
inom tre arbetsdagar.
Remissrunda om tio
arbetsdagar.
2) Ansökan
Efter avslutad
tillstånd
remissomgång skall
ärendet vara handlagt
inom tio arbetsdagar.
Tillsynsärende
Brister som kan
medföra erinran,
varning eller
återkallelse har
uppdagats. Beslut
inom tio dagar efter
svarstid enligt
kommunicering.
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
brister som kan
ska kommuniceras till
medföra erinran,
tillståndshavaren
varning eller
nästkommande
återkallelse har
arbetsdag.
uppdagats
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
samordnad tillsyn skall kommuniceras
till tillståndshavaren
inom fem arbetsdagar
efter rapporter
inkommit från övriga
myndigheter.

Mätmetod
Avvikelserapportering

Mål

Resultat/
mål uppfyllt?
100 % 100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering
Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja
Bedöms vara
uppfyllt - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 80 %
rapportering

90 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

90 % - ja

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/139
10 februari 2021

Per Lundin

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport. Hantering av allmänna handlingar
2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens svar på yttrande över revisionsrapporten lämnas
som svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar.
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentgranskning och
stickprov. Intervjuer har genomförts med stadssekreterare, regionens
huvudregistrator, regionens chefsjurist, kanslichef på regionstyrelseförvaltningen
samt regionstyrelsens, tekniska nämndens samt miljö- och byggnämndens respektive
registratorer.
Region Gotlands revisorer överlämnar revisionsskrivelse med tillhörande
revisionsrapport till regionstyrelsen för yttrande och till miljö- och byggnämnden
samt tekniska nämnden för kännedom.
Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är
ändamålsenlig. Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande
bedömning att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna
handlingar delvis är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen och granskade nämnder:


Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.



Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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De förtroendevalda revisorernas bedömning grundar sig på genomförd revision av
Pwc redovisad i och utgår ifrån sex upprättade revisionsfrågor (i missivet även
markerade med grönt, gult och rött), som nedan redovisas:
1: Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Uppfyllt – Grön. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar.
2: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera
allmänna handlingar?
Uppfyllt. – Grön. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna
handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
3: Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt – Gul. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera
tillfredsställande. Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska
framhållas. Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.
4: Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt – Grön. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som
ändamålsenliga utifrån de rutiner som finns.
5: Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Ej uppfyllt – Röd. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet
inte kan garanteras.
6: Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt – Grön. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet
på hur ett beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
Regionstyrelseförvaltningen anser, vad avser fråga 3. om delvis uppfyllt, att frågan
om rubriksättning var något som huvudregistratorn själv tog upp vid intervjun med
revisorerna. Det kom upp under samtalet som en förbättringsåtgärd och är något
som registraturen ständigt arbetar med i sitt alltid pågående förbättringsarbete.
För fråga 5. om ej uppfyllt, så bör det påpekas att detta får betraktas som felaktigt.
Region Gotlands ekonomiavdelning har kontantfunktion på Visborg och
förvaltningen anser därmed att anonymitet kan upprätthållas. Detta görs genom att
receptionen tar kontakt med ekonomifunktionen som hjälper den anonyme att på
särskild avsedd plats kunna erlägga avgift kontant.
Pwc har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur
väl regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner
samt vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från
fiktiva e-postadresser där de efterfrågat olika typer av handlingar.
Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades.
En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades. Övriga två
besvarades inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett
dygn (jfr revisionsfråga 4) men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa
förfrågningar. Den förfrågan som Pwc inte mottog efterfrågade handlingar och eller
beskrivningar omfattades av sekretess.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/139

Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades frågeställaren ta kontakt med kundtjänst via e-post
eller telefon samt uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga
uppgifter inkl. namn. Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att svar dess svar på yttrande över
revisionsrapporten lämnas som svar till regionens revisorer.
Beslutsunderlag

-

Missiv. Hantering av allmänna handlingar, Regionens revisorer 2021-01-22

-

Revisionsrapport. Hantering av allmänna handlingar, Pwc 2021-01-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Regionens revisorer
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2021-01-20

Regionstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens hantering av allmänna handlingar. Granskningens syfte är att
bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig.
Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som
redovisas nedan.
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns övergripande
riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar?

Uppfyllt
Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar.

Har regionstyrelsen
och nämnderna
ändamålsenliga
rutiner för att hantera allmänna handlingar?

Uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.

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

Fungerar registrering och diarieföring
tillfredsställande?

Delvis uppfyllt
Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande. Arbetet med
instruktioner för vikarierande registratorer
ska framhållas. Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.

Är hanteringen av
sekretesskyddade
uppgifter ändamålsenliga?

Uppfyllt
Hantering av sekretesskyddade uppgifter
bedöms som ändamålsenliga utifrån de
rutiner som finns.

Fungerar tillämpningen av bestämmelserna
kring utlämnande
av allmän handling?

Ej uppfyllt
Det saknas möjlighet att ta betalt kontant
vilket gör att anonymitet inte kan garanteras.

Är rutiner för avslag ändamålsenliga?

Uppfyllt
Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms
vara tydliga och kravet på hur ett beslut om
hur avslag kan överklagas bedöms också
följas.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till vi regionstyrelsen och granskade nämnder:
● Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med
vad som uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.
● Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske
anonymt, exempelvis kontant över disk.

Regionens revisorer

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande och till
miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens
resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrator-rs@gotland.se
För Region Gotlands revisorer,

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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Granskning av regionens
hantering av allmänna
handlingar
Region Gotland
Januari 2021

Fredrik Flodin
Casper Wessén
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar. Granskningens syfte är att bedöma om
regionstyrelsen och de granskade nämnderna har en ändamålsenlig hantering av
allmänna handlingar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens
och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga 1: Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar?
Uppfyllt. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar.
Revisionsfråga 2: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för
att hantera allmänna handlingar?
Uppfyllt. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska
hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
Revisionsfråga 3: Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande.
Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska framhållas. Rubriksättningen
bör förbättras för att underlätta sökning.
Revisionsfråga 4: Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som ändamålsenliga utifrån
de rutiner som finns.
Revisionsfråga 5: Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande
av allmän handling?
Ej uppfyllt. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet inte kan
garanteras.
Revisionsfråga 6: Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet på hur ett
beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
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Mot bakgrund av granskningens resultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.

●

Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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Inledning
Bakgrund

I tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
återfinns det grundläggande regelverket rörande hanteringen av allmänna handlingar.
Exempelvis uppges det i tryckfrihetsförordningens andra kapitel vad som är allmän
handling, vad som är att betrakta som allmän handling och när en handling blir allmän.
Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att en myndighet ska ta hänsyn till rätten
att ta del av en allmän handling när hanteringen av sådana handlingar organiseras.
Allmänna handlingar ska registreras så fort de inkommit eller upprättats. Myndigheten
ska även särskilt se till att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar och att
rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs. Myndigheten ska utöver detta
särskilt beakta att medborgare ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar. En
enskild får överklaga beslut fattat av en myndighet om att inte lämna ut allmän handling
eller om handlingen lämnas ut med förbehåll.
Regionens förtroendevalda revisorer har utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet
funnit det angeläget att granska huruvida det finns tillräckliga rutiner för registrering av
allmänna handlingar och om inkommande e-post till regionens officiella e-postadress
och andra e-postadresser som omfattas av rutinerna. Vidare ska granskningen bedöma
huruvida det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande av allmänna handlingar.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden
samt tekniska nämnden har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.
1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
2. Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera allmänna
handlingar?
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
6. Är rutiner för avslag ändamålsenliga?

Revisionskriterier
●
●
●
●

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Förvaltningslag (2017:900)
Regionens egna regelverk

Avgränsning

Granskningen är regionövergripande och avgränsas till att behandla regionens
hantering av allmänna handlingar. Revisionsobjekt i denna granskning är
regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden.

Metod

Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentgranskning och
stickprov. Intervjuer har genomförts med stadssekreterare, regionens huvudregistrator,
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regionens chefsjurist, kanslichef på regionstyrelseförvaltningen samt regionstyrelsens,
tekniska nämndens samt miljö- och byggnämndens respektive registratorer.
Dokumentgranskning har omfattat dokument såsom riktlinjer och rutiner, reglementen,
dokumenthanteringsplaner och delegationsordningar. En fullständig förteckning finns i
bilaga.
Stickproven har omfattat begäran om att ta del av olika handlingar från de granskade
nämnderna. Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett
från fiktiva e-postadresser där olika typer av handlingar efterfrågats.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1

Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Iakttagelser
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett flertal dokument, däribland Riktlinjer
för ärendeprocessen, fastställd av regiondirektören 2018-09-26 (RS 2018/464). Riktlinjer
för ärendeprocessen uppges vid intervjuer vara det närmaste ett regionövergripande
dokument för hanteringen av allmänna handlingar som finns.
I dokumentet, som är framtaget av regionstyrelseförvaltningen, uppges att registrator
eller nämndsekreterare är ansvarig för registrering av nya ärenden såsom inkomna
handlingar eller handlingar upprättade på initiativ av en specifik förvaltning. Registrering
inom miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden sker utifrån särskilda rutiner.
För att med lätthet kunna söka fram en handling efter att den har upprättats och
registrerats uppges både i riktlinjer och vid intervjuer att ärendemening och
handlingsnamn ska vara sökbara, både för verksamhet och för allmänheten. För att en
handling ska vara sökbar och möjlig att följa upp i regionens ärendehanteringssystem
(W3D3) krävs att både ärendetyp och handlingstyp uppges vid upprättande. Handlingar
ska vara lätta att tillgå samt lätta att förstå och förkortningar, arbetsnamn,
personuppgifter och/eller sekretessbelagda uppgifter får ej finnas med.
Vidare uppges att en allmän handling, dvs en handling som allmänheten har rätt att ta
del av, är upprättad i följande fall:
●
●
●
●

när den expedierats (skickats utanför den egna myndigheten)
när ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats (beslut, delegationsbeslut
när ärendet avslutats)
när handlingen är justerad (protokoll blir upprättade vid justering)
när handlingen färdigställts (exempelvis egna rutiner inom förvaltningen som en
verksamhet gjort för internt bruk).

En allmän handling behöver inte alltid vara en pappershandling utan kan också vara
elektronisk. En handling som fastställts i W3D3 är en allmän handling om den inte
markerats som intern. Arbetsdokument eller andra dokument som ännu inte har
fastställts är ej allmänna handlingar.
Allmänna handlingar från diariet lämnas ut av registraturen och handlingar som omfattas
av sekretess lämnas ut av respektive nämnd.
I Arkivreglemente för Region Gotland § 7, uppdaterad 2019-01-20, uppges att
handlingar som lämnas till regionarkivet ska förtecknas i en arkivförteckning.
Arkivförteckningen ska vara en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras
i en myndighets arkiv. Arkiv inom Region Gotland är antingen förtecknade enligt ett
allmänt arkivschema eller en processorienterad arkivredovisning.
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Vidare framgår av dokumentet riktlinjer för ärendeprocess att det på intranätet i
supportfunktionen ComeAround finns ett antal guider om W3D3 såsom information till
handläggare samt information om att arbeta med officepaketet mot W3D3. Policies,
riktlinjer och rutiner förvaras i det interna dokumenthanteringssystemet Docpoint.
Bedömning
Uppfyllt.
Dokumentet Riktlinjer för ärendeprocessen uppges vid intervjuer vara det närmaste ett
regionövergripande dokument för hantering av allmänna handlingar som finns. I
dokumentet uppges bland annat information om vad en allmän handling är och när en
allmän handling har upprättats. Vidare finns det information som beskriver hur en allmän
handling ska hanteras, dvs hur diarieföring och utlämnande etc ska ske.

Revisionsfråga 2

Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera allmänna
handlingar?
Iakttagelser
I dokumentet Arkivreglemente för Region Gotland (RF § 125), fastställd av
regionfullmäktige 2019-03-25, uppges att det enbart ska finnas ett dokument likvärdigt
ett arkivreglemente för hela regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa
arkivlagen. Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
Vidare framkommer i arkivreglementet att det enbart ska finnas en regionövergripande
dokumenthanteringsplan, som ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan,
gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien.
Med utgångspunkt i den regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan
respektive nämnd sedan välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de
delar som berör deras verksamhetsområden finns med.
Arkivreglementet föreskriver en klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas
processer, där handlingarna kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att
de arkiveras. Enskilda nämnder arbetar med att följa arkivreglementet och har i det
arbetet kommit olika långt.
Regionstyrelsen
I dokumentet Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.1, reviderad 2020-01-10, uppges
den klassificeringsstruktur som registrering och diarieföring inom regionstyrelsen sker
utifrån. Dokumentet innehåller en strukturerad redovisning av Region Gotlands
processer och underlättar klassificeringen av olika handlingstyper. Strukturen utgår från
regionens allmänna och övergripande verksamhetsområden vilka i dokumentet bryts ner
till processnivå. Totalt består klassificeringsstrukturen av 11 allmänna och övergripande
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verksamhetsområden vilka återges i punktform nedan:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Demokrati och ledning
Stödjande processer
Samhällsservice
Samhällsbyggnad
Trygghet och säkerhet
Miljö och hälsoskydd
Skola
Vård och omsorg
Socialt stöd
Hälso- och sjukvård
Kultur och fritid

Inom respektive verksamhetsområde finns ett antal processer. Till de mer komplexa
processerna finns tillhörande kommentarer som specificerar vad respektive process
innebär.
I Region Gotlands informationshanteringsplan (tillika regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan) återfinns samtliga allmänna och övergripande
verksamhetsområden samt underliggande processer från klassificeringsstrukturen.
Under respektive process finns i informationshanteringsplanen också olika
handlingstyper samt information om hur dessa handlingstyper ska hanteras. För
respektive handlingstyp uppges:
●
●
●
●
●
●

hur handlingen ska hanteras i verksamhetssystem (t. ex om de ska registreras och i
vilket system)
om handlingen ska bevaras
om handlingen ska gallras samt med vilken gallringsfrist
om handlingen ska arkiveras i mellanarkiv samt i vilket verksamhetssystem
arkiveringen ska ske
vilken nämnd/förvaltning som ansvarar för att hanteringen av handlingen sker i
enlighet med informationshanteringsplanen samt,
om det finns väsentliga anmärkningar gällande handlingen (t. ex vilka underlag som
ska bifogas vid registrering/diarieföring)

Informationshanteringsplanen gäller för de nämnder som har beslutat om att övergå till
en digital informationshantering där sådan hantering är möjlig. Detta innebär att
handlingar som ska slutarkiveras och överlåtas till regionarkivet ska göras så i ett
elektroniskt format. Innan slutarkivering är aktuell ska respektive nämnd som beslutat
om digital informationshantering ha kvar sina handlingar i sina diarie- och
ärendehanteringssystem, och använda dem som mellanarkiv fram till ett
regionövergripande e-arkiv är på plats.
I regionstyrelsens delegationsordning, fastställd 2020-05-27, uppges lagrum, delegat(er)
och eventuella anmärkningar avseende ärenden kopplade till Tryckfrihetsförordningen
(TF), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Arkivlagen (ArKL). I
delegationsordningen specificeras också vilka ärenden som får vidaredelegeras och av
vem.
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För att säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker enligt lag har dokumentet
Handlingsplan GDPR RSF upprättats. Handlingsplanen syftar till att säkerställa att man
inom regionstyrelseförvaltningen efterlever dataskyddsförordningen vad gäller
informationshantering, systemförvaltning, dokumenthantering och arkivering. Som stöd i
arbetet med GDPR finns också filmer, information, presentationer samt fakta om GDPR
att ta del av på intranätet.
Skriftligt inkomna synpunkter registreras och hanteras i W3D3 i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Riktlinjer för synpunktshantering, fastställd 2019-04-12 av
regiondirektören. Vid registrering är det av vikt att rubriken synpunkt uppges först i
ärendemeningen för att enkelt hitta den vid behov. Efter att en synpunkt inkommit
skickas automatiskt en bekräftelse till synpunktslämnaren. Därefter ska också ett
skriftligt svar skickas till synpunktslämnaren inom två veckor från datumet då
synpunkten inkom.
Tekniska nämnden
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan, antagen 2017-05-31. Dokumenthanteringsplanen redovisar de
handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver hur dessa ska hanteras.
Grundtanken med dokumenthanteringsplanen är att den ska utgöra ett verktyg för både
verksamheten såväl som för allmänheten.
I dokumenthanteringsplanen uppges bland annat hur arkivering ska ske inom nämnden.
När ett ärende, dvs ett uppdrag, ett projekt eller liknande, är avslutat ska tillhörande
handlingar arkiveras för att i framtiden lätt kunna eftersökas. Om ärendet är registrerat i
regionens ärendehanteringssystem W3D3 ska det också avslutas där.
Arkiverade handlingar kan förvaras i nämndens närarkiv eller i regionarkivet. Nämndens
närarkiv uppfyller enligt dokumenthanteringsplanen de flesta krav som ställs på skydd
och säkerhet, dock ej kraven på klimatsäkring. Nämnden har ytterligare en lokal, på en
annan plats, som uppfyller samtliga krav. Där ska handlingar förvaras i minst 10 år
innan de levereras till regionarkivet för slutarkivering.
I samband med arkivläggning ska handlingar som endast är av tillfällig betydelse tas
bort. Detta för att lättare hitta vad som är väsentligt i ett ärende samt för att spara
utrymme i regionens arkiv. Handlingar som tillfört sakuppgifter till ett ärende får ej
rensas ut då det kan försvåra förståelsen av en akt eller motiven till ett beslut. Rensning
sker dock enbart av sådana handlingar som inte är allmänna.
Istället för att rensas gallras allmänna handlingar. För att en handling ska anses
gallringsbar måste den ha tagits upp som sådan i dokumenthanteringsplanen. Därefter
ska ett gallringsbevis upprättas vilket sker via en blankett som kan hämtas på
regionarkivets hemsida eller rekvireras från regionarkivet. Gallring av arkivhandlingar
som innehåller känsliga uppgifter ska sorteras i särskilda säckar eller kartonger märkta
med “utgallras”. Sekretessklassade arkivhandlingar kan också gallras genom att
placeras i en dokumentförstörare. Gallringsfristen varierar beroende på typ av handling.
Vidare har vi tagit del av ett förvaltningsövergripande dokument innehållande riktlinjer,
reviderad 2017-05-31. I dokumentet uppges att diarieföring av allmänna handlingar sker
i W3D3 samt i Treserva om handlingen omfattas av sekretess.

9

Gällande synpunktshantering utgår nämnden från de riktlinjer som har fastställts av
regiondirektören 2019-04-12. Vi har redogjort för riktlinjerna tidigare i rapporten (jfr
samma revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen).
Utöver ovan har vi tagit del av dokumentet Hantering av ärende i utlämningsprocess
enligt dataskyddsförordningen och i systemet LIsa, upprättat 2018-08-28. Dokumentet
innehåller en punktlista som beskriver hur respektive verksamhet och objektförvaltare
hanterar processen i systemet LIsa.
Miljö- och byggnämnden
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde 2019-01-11 beslutades att anta delar av
Region Gotlands informationshanteringsplan (tillika regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan) som nämndens dokumenthanteringsplan. De
verksamhetsområden som nämnden beslutade att anta som dokumenthanteringsplan
är:
●
●
●
●

Demokrati och ledning
Stödjande processer (som avser nämndens verksamhetsområde)
Samhällsbyggnad
Miljö- och hälsoskydd

Till respektive verksamhetsområde finns ett antal underliggande processer. Till
respektive process finns ett antal olika handlingstyper. Dokumenthanteringsplanen utgör
grund för hur dessa typer av handlingar ska hanteras. Tidigare i rapporten (jfr samma
revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen) finns information om vad som uppges i
dokumenthanteringsplanen för respektive handlingstyp.
Registrering och diarieföring av allmänna handlingar i miljö- och byggnämnden sker på
samma sätt som för regionstyrelsen, dvs utifrån dokumentet Klassificeringsstruktur
Region Gotland 1.1 vilket vi har redogjort för tidigare i rapporten (jfr samma
revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen). Vi har också tagit del av ett internt dokument där
det uppges i detalj hur registrering av miljö-, vatten- och livsmedelsärenden ska ske.
Dokumentet innehåller bland annat en punktlista med detaljerad information samt ett
steg för steg-exempel som underlättar hur registrering ska ske inom förvaltningen för
exempelvis nyanställda och vikarier.
Utöver ovan har vi tagit del av en tips och trix-lista för systemet EDP Vision1, upprättad
2020-03-02. Listan innehåller information om särskild hantering (dvs vilka
ärenden/handlingar som ska hanteras annorlunda än normalt), vilka handlingar som kan
förekomma i alla ärenden, mallar för olika typer av ärenden såsom anmälan och
ansökan samt mallar för begäran om utlåtande, biocidrapporter, vattenprover etc. Vid
intervjuer uppges att tips och trix-listan har upprättats som stöd åt registratorer som
arbetar på andra förvaltningar. Detta då hanteringen varierar mellan olika förvaltningar
och vid sjukdom på registrator för miljö- och byggnämnden täcker registrator på annan
förvaltning upp. Liknande tips och trix-listor upprättats av flertalet nämnder.

1

EDP Vision är en serie produkter som tillsammans kan bilda heltäckande IT-lösningar inom ärende-, tillsyn- och
dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag.
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Bedömning
Uppfyllt.
Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska hanteras.
Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.

Revisionsfråga 3

Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Iakttagelser
Vid intervjuer råder en samstämmig bild kring att registrering och diarieföring i regionen
fungerar bra. Huruvida detta beror på god utbildning råder det dock delade åsikter kring.
I december 2019 erbjöds samtliga registratorer en internutbildning inom offentlighet och
sekretess. Utbildningen, som hölls av regionens chefsjurist, omfattade följande delar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offentlighetsprincipens bakgrund och syfte
Vad är en allmän handling?
Vad är sekretess och tystnadsplikt?
Vad är meddelarfrihet och efterforskningsförbud?
Rätten att fråga anonymt
Avgifter
Skyndsam handläggning
Praktiska frågor kring beslut om utlämnande
Frågestund

Vid intervjuer uppges att denna utbildning var omfattande och schematisk. Dock önskas
ytterligare utbildningar för att samtliga ska känna sig trygga i det vardagliga arbetet.
Exempelvis har vi tagit del av en intern handläggarutbildning i W3D3 vilken regionens
registratorer också skulle kunna ta del av för ökad förståelse.
Externa utbildningar inom området uppges förekomma mycket sporadiskt.
Vidare uppges att stor del av inlärningsprocessen för nya registratorer grundar sig i att
ställa frågor till mer erfarna kollegor samt att titta på hur liknande arbetsuppgifter har
utförts tidigare. Vid sjukdom eller semester lämnas arbetsuppgifter över till registrator på
annan förvaltning. Denne hanterar då både ordinarie arbetsuppgifter och arbetsuppgifter
för den registrator som är frånvarande.
Tillvägagångssättet för exempelvis registrering och diarieföring kan variera mellan olika
nämnder. Som stöd till vikarierande registrator har exempelvis miljö- och byggnämnden
upprättat ett internt dokument som beskriver hur registrering ska ske samt en tips- och
trixlista för att underlätta det dagliga arbetet. Vid intervjuer förklaras att det även är
möjligt att gå tillbaka i systemet för att se hur ordinarie registrator hanterat liknande
situationer och eller arbetstyper.
Vidare har rubriksättningar vid registrering identifierats som ett förbättringsområde. Vid
intervjuer uppges att registratorerna är duktiga på att sätta rubriker som varken
innehåller namn, personuppgifter eller annat som bryter mot GDPR, däremot förklaras
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att ärenderubrikerna behöver bli bättre för att lättare kunna eftersöka specifika ärenden.
Ett arbete kring detta pågår enligt intervjuer.
Hur registrering och diarieföring faktiskt sker för dels regionstyrelsen dels respektive
nämnd uppges under revisionsfråga 2.
Bedömning
Delvis uppfyllt.
Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande. Framförallt ska
arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer framhållas här. Rubriksättningen
bör emellertid förbättras för att underlätta den sökning som måste anses som central i
sammanhanget.

Revisionsfråga 4

Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenliga?
Iakttagelser
Inom Region Gotlands verksamhetsområden gäller sekretess i huvudsak för uppgifter
som rör enskildas personliga förhållanden, exempelvis inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skolväsen. Sekretess kan även förekomma inom andra områden.
Av intervjuer men också av dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess framgår att delar av
en handling kan vara belagd med sekretess. Om någon begär att få ta del av en
handling som delvis är belagd med sekretess är den som lämnar ut handlingen skyldig
att delge det som är offentligt samt täcka över (maska) den del av handlingen som är
belagd med sekretess. Maskning av sekretessbelagda delar ska göras manuellt då det
finns en risk att digital maskning kan avmaskas av personen som tagit del av
handlingen.
Sekretess följer som regel inte med när en myndighet skickar en handling till en annan
myndighet. Det är den mottagande myndigheten som utifrån sina sekretessregler måste
avgöra om handlingen/uppgiften är offentlig eller ej. Handlingar med uppgifter som
omfattas av sekretess ska sekretessmarkeras när de registreras. Vid osäkerhet ska
registrator rådfråga förvaltningens nämndsekreterare, ärendets handläggare eller
förvaltningschef.
Respektive nämnd avgör med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
vilka handlingar som ska sekretessbeläggas. Sekretessen behöver inte vara definitiv
och den ska alltid prövas vid begäran om utlämnande. I ärendehanteringssystemet
W3D3 finns en hänglåsfunktion som dels används för att förhindra att obehöriga
handläggare ska kunna läsa handlingen dels som en varningssignal vid utlämnande.
Handlingar eller ärenden som är sekretessmarkerade genom hänglås syns inte utöver
rubrik i det sökbara diariet på Region Gotlands hemsida.
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Vid intervjuer men också av dokumentet och av Tryckfrihetsförordningen 2 kap 16 §
framgår att handlingar ska lämnas ut skyndsamt utan onödigt dröjsmål. Skyndsam
utlämning definieras av de intervjuade som samma eller nästkommande dag beroende
på vilken tid på dagen en förfrågan kommer in. Av Tryckfrihetsförordningen framgår inte
någon definition av vad en skyndsam hantering innebär, men brukligt är att svar på en
begäran ska lämnas samma dag som en begäran har gjorts. Det får även dröja några
dagar om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna ta ställning till om handlingen
är allmän och offentlig2, detta för att hinna diskutera utlämnandet med chef, kollega och
eller regionjurist.
I enlighet med 2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen3 är den som kommer
in med en begäran varken skyldig att uppge namn eller redogöra för avsikten med att ta
del av en viss handling. Om det behövs teknisk utrustning för att ta del av handlingen är
myndigheten skyldig att tillhandahålla sådan, exempelvis en dator.
Förfrågningar som inkommer till regionstyrelsens eller nämndernas funktionsbrevlådor
och som rör handlingar som omfattas av sekretess skickas som rutin vidare till
handläggare på berörd nämnd. Handläggaren får i sin tur utreda huruvida handlingen får
lämnas ut i sin helhet, om delar av handlingen får lämnas ut eller om handlingen är
belagd med sekretess och får därför ej lämnas ut. Beslut att inte lämna ut handlingar
eller delar av dem fattas enligt nämndens delegationsordning.
Bedömning
Uppfyllt.
Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som ändamålsenliga utifrån de rutiner
som finns; maskning vid utlämnande samt hänglåsfunktionen i ärendehanteringssystem.
Dessutom finns möjlighet till stöd från regionjurist vid tveksamhet.
I stickproven (jfr revisionsfråga 5) har handlingar som omfattar personuppgifter inte
givits ut vilket är en korrekt hantering.

Revisionsfråga 5

Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Iakttagelser
Vid intervjuer uppges att rutinerna kring utlämnande av allmänna handlingar i huvudsak
efterlevs och fungerar. Om en handling som ej omfattas av sekretess efterfrågas lämnas
den ut i vändande mail. Om en handling som omfattas av sekretess efterfrågas sker
2
3

Exempel på uttalande om skyndsamhetskravet: JO 5308-11

I 2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte, på grund av att någon begär att få
del av en allmän handling, får efterforska vem den sökande är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större
utsträckning än vad som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas
ut. Detta innebär att var och en som begär att få del av en handling hos en myndighet har rätt att ta del av handlingen
utan att behöva uppge vem han eller hon är eller vad handlingen skall användas till. Det undantag som gäller från denna
huvudregel är att en efterforskning av en sökandes identitet får göras om detta behövs för att kunna avgöra om den
begärda handlingen kan lämnas ut. En sådan situation kan främst föreligga om den begärda handlingen innehåller
sekretessbelagda uppgifter
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hanteringen i enlighet med angivelser under revisionsfråga 4. Om det är en komplex
fråga som kräver betänketid uppges vid intervjuer att svar lämnas som verifierar att
förfrågan mottagits samt att handläggning pågår.
Enligt intervjuer sker förfrågningar i huvudsak per mail men något enstaka telefonsamtal
kan också förekomma. Antalet förfrågningar varierar kraftigt mellan regionstyrelse och
granskade nämnder, mycket beroende på dess verksamhet. Tekniska nämnden erhåller
flertalet förfrågningar per vecka, mycket på grund av hanteringen av kollektivtrafik.
Regionstyrelsen samt miljö- och byggnämnden erhåller också kontinuerliga
förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar, dock inte i samma mängd som
tekniska nämnden.
Vi har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur väl
regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner samt
vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från fiktiva epostadresser där vi efterfrågat olika typer av handlingar. En sammanställning av
erhållna svar återges i tabellform nedan:

Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickats till funktionsbrevlådor samt en notering
om respektive e-post.

Nämnd

Regionstyrelsen

Frågor avsedda för regionstyrelsens
verksamhetsområden skickade till
regionstyrelsens funktionsbrevlåda.

Resultat

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:18 och
besvarades samma dag kl. 15:37 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-07 kl. 17:55 och
besvarades 2020-12-08 kl. 10:02 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:25 och
besvarades samma dag kl. 12:20 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

Tekniska nämnden
Frågor avsedda för tekniska
nämndens verksamhetsområden

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:18 och
besvarades 2020-12-07 kl. 07:59 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).
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skickade till nämndens
funktionsbrevlåda.

E-postmeddelandet skickades 2020-12-07 kl. 17:57 och
besvarades 2020-12-09 kl. 9:27 med motfråga. Nytt epostmeddelande skickades 2020-12-10 kl. 08:12 och
besvarades samma dag kl. 09:20 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller ej kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:28 och
besvarades 2020-12-11 kl. 11:04 med delvis efterfrågat
innehåll. Vi informerades att den handlingstyp (personbeslut)
vi efterfrågat omfattas av sekretess samt att vi kan ringa till
kundtjänst och uppge personens personnummer för att ta de
ska ta ärendet vidare med handläggare.
Förfrågan uppfyller inte kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg). Fördröjning kan dock förklaras av att
handlingen omfattas av sekretess vilket enligt intervjuer kan
medföra längre handläggningstider.

Miljö- och byggnämnden

Frågor avsedda för miljö- och
byggnämndens
verksamhetsområden skickade till
nämndens funktionsbrevlåda.

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:21 och
besvarades 2020-12-07 kl. 08:48 inkl motfråga. Nytt epostmeddelande skickades 2020-12-07 kl. 13:32 och
besvarades 2020-12-08 kl. 08:36 inkl efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-08 kl. 14:13 och
besvarades samma dag kl. 15:25 med information om att vi
behöver ta kontakt med kundtjänst per mail eller per telefon
samt uppge personnummer eller adress för att ta del av
fullständiga uppgifter (inkl namn på personer handlingen
avser). Nytt e-postmeddelande skickades 9/12 kl. 08:19 och
besvarades samma dag kl. 11:33 inkl efterfrågat innehåll
(men exkl namn).
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:31 och
besvarades samma dag kl. 08:44 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).
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Vid utlämnandet av allmänna handlingar får avgifter tas ut beroende på handlingens
storlek (antal sidor). På regionens hemsida framgår att avgifter ska tas ut enligt följande:
●

●

●

Kopior:
0 kronor för 0-9 sidor
50 kronor för 10 sidor
10 sidor för varje ytterligare sida
Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av
avskrift
2 kronor för varje kopia, dock lägst 50 kronor

Ovan avgifter gäller enligt uppgift både vid utlämnandet av pappershandlingar och vid
utlämnandet av handlingar per mail. I Regionens författningssamling framgår i Taxa för
avgift för kopia av allmän handling m.m att avgift får tas ut.
Vid intervjuer uppges att avgifter endast ska tas ut om handlingar lämnas till
privatpersoner. Vidare uppges att betalning i huvudsak sker mot faktura då det saknas
möjlighet att betala över disk (kontant, kontokort, swish) i receptionen. Vi har också
efterlyst rutiner eller dylikt som säkerställer att regionen följer upp och tar betalt för de
handlingar som lämnas ut. Ingen av de vi varit i kontakt med känner till att det skulle
finnas några sådana.
Inom ramen för genomförda stickprov har vi för tre förfrågningar erhållit handlingar som
överstiger 9 sidor vilket är gränsen för att avgift ska tas ut. Trots detta har vi ej erhållit
information om att avgifter tillkommer.
Utöver ovan har vi vid genomförandet av stickproven noterat att miljö- och
byggnämnden har ett autosvar kopplat till sin funktionsbrevlåda vilket bekräftar att epostmeddelanden har mottagits. Regionstyrelsen samt tekniska nämnden saknar
autosvar kopplat till sina respektive funktionsbrevlådor.
Bedömning
Ej uppfyllt
●

Regionstyrelsen

Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och innehöll
de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade.
●

Tekniska nämnden

En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade. Övriga två besvarades
inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi
efterfrågade. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett dygn (jfr revisionsfråga 4)
men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa förfrågningar. Den förfrågan
vi ej mottog efterfrågade handlingar och eller beskrivningar omfattades av sekretess.
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●

Miljö- och byggnämnden

Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades vi ta kontakt med kundtjänst per mail eller telefon samt
uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga uppgifter inkl. namn.
Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade.
●

Regionövergripande

För tre av nio stickprov har handlingar över nio sidor bifogats avgiftsfritt, trots att
gränsen för när avgift ska tas ut överskrids enligt information på hemsidan. Framförallt
saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet inte kan garanteras enligt
2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen.

Revisionsfråga 6

Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Iakttagelser
Vad som uppges i skrift på regionövergripande nivå (i dokumentet Information till
handläggare Region Gotland, upprättat september 2019) är att den befattningshavare
som har hand om en handling i första hand är den som ska pröva utlämnandeförfrågan.
Vid tveksamhet ska befattningshavare som har behörighet enligt delegationsordning
pröva utlämnandeförfrågan. I dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess uppges även att
avslag vid begäran om att ta del av en allmän handling ska ske skriftligt samt innehålla
information om hur beslutet kan överklagas.
Vid intervjuer uppges att det i W3D3 finns en blankett där det framgår hur avslag om att
ta del av en handling kan överklagas. Blanketten bifogas enligt intervjuer i samband
med att mail om avslag skickas till kund. Utöver blanketten om överklagan som bifogas i
samband med avslag finns färdiga svarsmallar med paragrafhänvisningar att använda
vid avslag. Denna blankett har revisionen också tagit del av.
De intervjuade menar att rutinerna för avslag fungerar bra, även om de inte är
dokumenterade. Regionjuristerna är ofta inkopplade kring dessa frågor och de uppges
ha god koll på läget. Enligt uppgift är det endast ett fåtal ärenden, vanligen inom miljöoch bygg, som överklagas till kammarrätten.
Utöver ovan har det vid intervjuer förklarats att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram
mer detaljerade rutiner avseende utlämnande av allmänna handlingar, begäran att ta
del av allmänna handlingar etc än regionstyrelsen och övriga nämnder.
Bedömning
Uppfyllt.
Det finns rutiner för avslag och bedöms vara ändamålsenliga och lagenliga.
Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet på hur ett beslut om
hur avslag kan överklagas bedöms också följas.

17

Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens
och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga

Kommentar

Finns övergripande
riktlinjer för hantering
av allmänna
handlingar?

Uppfyllt
Det finns övergripande riktlinjer för
hantering av allmänna handlingar.

Har regionstyrelsen
och nämnderna
ändamålsenliga
rutiner för att hantera
allmänna handlingar?

Uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna har
rutiner för hur allmänna handlingar ska
hanteras. Rutinerna bedöms som
ändamålsenliga och lagenliga.

Fungerar registrering
och diarieföring
tillfredsställande?

Delvis uppfyllt
Registrering och diarieföring bedöms
delvis fungera tillfredsställande. Arbetet
med instruktioner för vikarierande
registratorer ska framhållas.
Rubriksättningen bör förbättras för att
underlätta sökning.

Är hanteringen av
sekretesskyddade
uppgifter
ändamålsenliga?

Uppfyllt
Hantering av sekretesskyddade
uppgifter bedöms som ändamålsenliga
utifrån de rutiner som finns.
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Fungerar
tillämpningen av
bestämmelserna
kring utlämnande av
allmän handling?

Ej uppfyllt
Det saknas möjlighet att ta betalt
kontant vilket gör att anonymitet inte
kan garanteras.

Är rutiner för avslag
ändamålsenliga?

Uppfyllt
Riktlinjer och rutiner kring avslag
bedöms vara tydliga och kravet på hur
ett beslut om hur avslag kan överklagas
bedöms också följas.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.

●

Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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Bilaga
Dokument PwC har tagit del av
Namn på dokument

Typ av dokument

Arkivreglemente (RF § 125)

Reglemente,fastställd
av regionfullmäktige
Tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplan Miljö- och
byggnämnden
Hantering av inkommen handling
(Enhet bygg)
INF-14083-v.3.0 Hantering av
ärende i utlämningsprocessen enligt
dataskyddsförordningen
Information till handläggare i W3D3
Intern utbildning off-sekr 2019-12-10
Registrering Miljö - Komihåg
RG Handläggarutb Standard uppdat 2020
Riktlinje Förvaltningsövergripande
dokument
Riktlinjer och föreskrifter för arkivoch informationshantering
Rollbeskrivning-GDPR-slutlig
STY-12060-v.3.0 Utlämning av
allmänna handlingar
STY-12389-v.3.0 Begäran om att få
ta del av allmänna handlingar
STY-12656-v.5.0 Riktlinjer
Ärendeprocess
STY-12711-v.5.0 Regionstyrelsens
delegationsordning
STY-12881-v.4.0 Handlingsplan
GDPR RSF
STY-13404-v.3.0
Informationssäkerhetspolicy Region
Gotland
STY-13414-v.2.0 Riktlinjer för
informationssäkerhet Region
Gotland
STY-13593-v.3.0 Riktlinjer för
synpunktshantering i Region
Gotland
STY-14943-v.3.0 Arkivreglemente
för Region Gotland
STY-15127-v.8.0
Klassificeringsstruktur Region
Gotland

Dokument senast
uppdaterat
2019-03-25
2017-05-31

Protokollsutdrag från beslut

2019-01-11

Intern rutin för RSF och SBF

2019-01-23

Internt dokument

2018-08-28

Internt dokument RSF
Powerpoint från utbildning
Internt stöddokument för
miljö- och bygg

2019-09
2019-12-10

Powerpoint från utbildning

2020

Förvaltningsövergripande
riktlinjer - Teknikförvaltningen
Riktlinjer fastställda av
regionfullmäktige
Riktlinjer fastställda av
regiondirektör
Rutiner för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Rutiner för
socialförvaltningen
Riktlinjer fastställda av
regiondirektör
Delegationsordning fastställd
av regionstyrelsen
Plan, ej fastställd

uppges ej

2017-05-31
2018-09-24
2018-12-20
2020-04-21
2018-02-06
2018-09-26
2020-05-27
uppges ej

Policy fastställd av
regionfullmäktige

2019-09-23

Riktlinjer fastställda av
regionstyrelsen

2020-01-28

Riktlinjer fastställda av
regiondirektör

2019-04-12

Reglemente upprättat av
regionarkivarie

2019-01-20

Struktur upprättat av
regionarkivarie

2020-01-10
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STY-15128-v.29.0 Region Gotlands
informationshanteringsplan
STY-16211-v.1.0 Arkiv- och
informationshantering Region
Gotland
Tips o trix 2020-03-02 EDP Vision
Tips och tricks Regionstyrelsen
W3D3 ärendeprocess Övergripande skiss
Övergång till digital hantering och
arkivering av diarieförda handlingar

Regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Riktlinjer fastställda av
regionfullmäktige
Internt stöddokument för
miljö- och bygg
Internt stöddokument för
Regionstyrelsen
Kartor för handläggningsoch ärendeprocesser
Protokollsutdrag från beslut

uppges ej
2018-09-24
2020-03-02
2020-09-02
2017-08-19
2019-01-11
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2021-01-20

Carin Hultgren

Fredrik Flodin

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 19 oktober 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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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1502
15 februari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av ekonomistyrning
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av 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 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 gör revisorerna bedömningen att regionstyrelsen i allt
väsentligt säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande
nivå. Bedömningen 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.
Revisorerna bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
med anledning av rapporten kommer att leda till ytterligare förbättringar av regionens
samlade ekonomistyrning.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat följande rekommendationer som
redovisas nedan i kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens
kommentar samt hälso- och sjukvårdsnämndens kommentar.
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Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”
Arbetet med styrdokumentet kommer att prioriteras under 2021. Dokumentet är i
många delar ersatt av andra styrande dokument som exempelvis kapitlet om
kommunens planerings- och uppföljningsprocess och intern kontroll. Kapitlen som
berör hantering av årets resultat, former för ekonomistyrning samt ekonomiskt
ansvar är i stora delar fortfarande gällande. Inriktningen är att de delarna ska ersättas
med ett nytt styrande dokument som kommer att heta Riktlinjer för
ekonomistyrning. De övriga delarna kommer att ingå i arbetet att beskriva regionens
ledningssystem som är prioriterat i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan
2021.
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.
Uppsiktsplikten kan fullgöras på flera olika sätt. Revisorerna konstaterar att
regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i enlighet med system och rutiner för
regionstyrelsens uppsiktsplikt. Vid prognostiserat underskott har regionstyrelsen
beslutat att nämnderna ska vidta åtgärder samt återrapportera vilka åtgärder nämnden
genomfört. Revisionsfrågan ”Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt
vid befarat ekonomiskt underskott?” anses uppfylld.
Om regionstyrelsen ytterligare ska skärpa uppsikten över hälso- och
sjukvårdsnämnden kan exempelvis särskilda forum med förtroendevalda inrättas där
ekonomin är i fokus. Vissa år har den typen av forum funnits. Erfarenheterna av den
sortens grupp är dock att det riskerar att bli administrativt tungt och att ekonomin
inte påtagligt förbättrats. Hittills har regionledningen bedömt att ordinarie
uppföljningsprocess samt enskilda möten vid behov mellan regionstyrelsens
ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, regiondirektör samt hälsooch sjukvårdsdirektör varit tillräckligt för att säkerställa uppsiktsplikten.
Regionstyrelseförvaltningen avser att som kontrollpunkt i kommande
internkontrollplan lägga in att särskilt kontrollera nämndernas beslutade åtgärder med
anledning av befarat underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för
nämndens ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar även om man påtalar att dessa anvisningar i allt väsentligt funnits tidigare.
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 avser att följa rekommendationen i samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder genomförs samt ger avsedd
effekt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen med ytterligare
uppföljning av beslutade åtgärder.
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Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av 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.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden har utförligt
kommenterat de kontrollpunkter som berör nämnden i sitt yttrande. Nedan
kommenteras de kontrollpunkter som berör regionstyrelsen med en kortare
sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens svar. Kontrollpunkt 1 och 8 berör
regionstyrelsen.
Kontrollpunkt 1 Finns det tydliga regler och riktlinjer för den
regionövergripande mål- och budgetprocessen? Delvis uppfylld.
Revisorerna rekommenderar att styrdokumentet ”Regler för styrning och
uppföljning” bör revideras. Regionstyrelseförvaltningen instämmer med revisorernas
bedömning. Arbetet kommer att prioriteras och färdigställas 2021.
Kontrollpunkt 2 Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning.
Delvis uppfylld.
Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att det
finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Nämnden
kommer att följa rekommendationen.
Kontrollpunkt 3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper. Delvis uppfylld
Revisorerna skriver att resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården medfört
en högre procentuell uppräkning av budgeten jämfört med andra nämnder. Modellen
innehåller inga rörliga komponenter som speglar befolkningens behov av vård.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i revisorernas uppfattning och regionstyrelsen
är medvetna om att modellen är konstruerad på det sättet. Samtliga
resursfördelningsmodeller i regionen sågs över under 2019. Då beslutade
regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsmodellen skulle förändras och det belopp
som kompenseras ska beräknas som 2,5 procent av föregående års budget. Genom
att sätta av budgetmedel framåt för kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården
ges tydligare planeringsförutsättningar både för regionen centralt och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Behov av ytterligare årliga tillskott genom exempelvis generella
ramtillskott blir inte lika stora.
Revisorerna menar vidare att merkostnader för hyrpersonal inte budgeterats i
tillräcklig omfattning. Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorernas uppfattning
att beloppet 2020 var för lågt. Budgeten för merkostnader för hyrpersonal har i
budget 2021 höjts från 10 till 20 miljoner.
Kontrollpunkt 4. Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens
verksamhet tydlig? Uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorernas bedömning.
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Kontrollpunkt 5. Har nämnden prognossäkerhet? Delvis uppfylld
Sedan 2016 har budgetavvikelsen för helåret avvikit från prognosen i delårsrapport 2
med mindre än 1 procent av nettobudgeten. Hälso- och sjukvårdens bedömning är
därför att prognossäkerheten är god med undantag för budgetåret 2015 som också
redovisas i rapporten.
Kontrollpunkt 6. Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt
läge? Delvis uppfylld.
Nämnden tolkar kontrollpunkten så det främst gäller att analysdelen behöver
utvecklas i den ekonomiska rapporteringen och i högre utsträckning tydliggöra
ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer mm.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla analysdelen av sambanden i
verksamheten vid den löpande rapporteringen. Nämnden erhåller en ekonomisk
rapport samtliga månader förutom januari och juni.
Kontrollpunkt 7. Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i
balans. Ej uppfylld.
Revisorernas bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att nämnden inte agerat i tid för en ekonomi i
balans.
Rekommendationen att hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt ska följa upp beslutade
och pågående effektiviseringsåtgärder i syfte att säkerställa effekthemtagning ser
nämnden positivt på och så sker till del redan i dagsläget även om
effekthemtagningen inte alltid blir den som beräknats eller i tillräcklig snabb takt.
Kontrollpunkt 8. Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid
befarat ekonomiskt underskott. Uppfylld.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer med revisorernas bedömning och kommer
att följa rekommendationen att säkerställa att det sker en uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndens beslutade åtgärder för att nå en ekonomi i balans genom att lägga
in det i regionstyrelsens internkontrollplan framåt.

Beslutsunderlag

Missiv regionens revisorer
Revisionsrapport PWC, Granskning av ekonomistyrning
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande 2021-02-11 §18
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisionen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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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
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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

Revisionsrapport
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Inledning
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Finns det tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen?

7

2.1.1.

Iakttagelser

7

2.1.2.

Bedömning

10
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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?
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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.
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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
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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
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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
17

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
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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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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 18

HSN § 18

Revisionsrapport. Granskning av
ekonomistyrning

HSN 2020/669
HSN-AU § 17

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden
och lämnar det till revisorerna som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om
regionstyrelsen har säkerställt en ändamåls-enlig 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.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
De rekommendationer som granskningsrapporten anger som avser hälso- och
sjukvårdsnämnden är följande:
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns
dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Här innehåller
rapporten synpunkter på anvisningar kopplat till strategisk plan och budget
samt internbudgetprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa
rekommendationen även om synpunkten är att dessa anvisningar funnits
också sen tidigare.

•

Hälso- och sjukvårdensnämnden 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 avser att följa
rekommendationen i samarbete med förvaltningen.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att
följa rekommendationen med ytterligare uppföljning av beslutade åtgärder.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 18

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående återredovisning av genomförd
granskning på ett korrekt sätt återspeglar hälso- och sjukvårdens synpunkter på och
bedömningar av granskningsresultat och rekommendationer.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 17
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden och
lämnar det till revisorerna som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2021
Revisionsrapport granskning av ekonomistyrning
Skickas till
Regionens revisorer
PwC
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Tjänsteskrivelse
HSN 2020/669
10 januari 2021

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av ekonomistyrning
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden
och lämnar det till revisorerna som sitt eget.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av 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 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.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
De rekommendationer som granskningsrapporten anger som avser hälso- och
sjukvårdsnämnden är följande:


Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns
dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Här innehåller
rapporten synpunkter på anvisningar kopplat till strategisk plan och budget
samt internbudgetprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa
rekommendationen även om synpunkten är att dessa anvisningar funnits
också sen tidigare.
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Hälso- och sjukvårdensnämnden 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 avser att följa
rekommendationen i samarbete med förvaltningen.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att
följa rekommendationen med ytterligare uppföljning av beslutade åtgärder.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av 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 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.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
Hälso- och sjukvården kommenterar varje kontrollpunkt för sig och redovisar sedan
en sammanfattande bedömning och vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledningen av granskningens resultat.
Kontrollpunkt 1
Avser endast regionstyrelsen
Kontrollpunkt 2
Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning – Delvis
uppfylld.
Rekommendationen från revisorerna är att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer
att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Granskningsrapporten anger att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har några egna
anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget, utöver de regionövergripande
anvisningarna. Dessutom anges att förvaltningen i samband med processen haft ett
bildspel som använts vid dialogmöten med verksamheterna.
Förvaltningen anser att regionala anvisningar, samt mallar för ändamålet följs och
täcker stora delar av behovet. Tidplaner och förvaltningsspecifika instruktioner
kommuniceras internt. Förvaltningscontrollern håller ihop arbetet. Arbetet med
strategisk plan och budget sker i olika steg genom arbete i förvaltningsledning,
dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnden, samt genom förankring inom
ledningsgrupper i förvaltningen. För att arbeta fram nämndens internbudget har
förvaltningsledningen möten med samtliga verksamheter, så som beskrivs och under
2020 blev förutsättningarna för arbetet förändrade i och med att budgetberedningen
flyttades till oktober.
Tidigare har anvisningarna för internbudgetarbetet inkluderat tidplan varit i Wordformat men för 2020 blev det istället i powerpointformat. Eftersom anvisningarna
förändras varje år beroende på tidplaner och så vidare anser förvaltningen att formen
för anvisningarna kanske spelar mindre roll. Däremot borde anvisningarna
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dokumenteras i systemet Docpoint, vilket inte gjorts. Detta kommer att åtgärdas i
arbetet inför 2022 års internbudget.
Granskningsrapporten rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden behöver
säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Nämnden kommer att följa rekommendationen, även om nuvarande hantering och
kommunikation har känts ändamålsenlig.
Kontrollpunkt 3
Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper - Delvis uppfylld
Rapporten anger inga synpunkter kring de fördelningsprinciper som hälso- och
sjukvårdsnämnden arbetar med när internbudget ska fördelas varför kontrollpunkten
torde vara uppfylld.
Synpunkten i rapporten under denna revisionsfråga är i huvuddrag att merkostnader
för hyrpersonal inte budgeterats i tillräcklig omfattning, det vill säga att den budget
som lagts för merkostnader för hyrpersonal inte är realistisk. Utifrån ekonomiskt
utfall gällande bemanningskostnader delar hälso- och sjukvården revisionens
bedömning gällande att beloppet för merkostnader för hyrpersonal, 10 miljoner varit
för lågt. Budgeten för merkostnader för hyrpersonal har i budget 2021 höjts till 20
miljoner. Samtidigt är en tydlig strategi för hälso- och sjukvården för att nå en budget
i balans att minska kostnadsutvecklingen för bemanningskostnader. Budgetavvikelsen
för arbetskraftskostnader (egen personal och hyrpersonal) ska tillsammans vara 0.
Kontrollpunkt 4.
Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet tydlig?
- Uppfylld.
Hälso- och sjukvården delar revisionens bedömning.
Kontrollpunkt 5.
Har nämnden prognossäkerhet? - Delvis uppfylld
Sedan 2016 har budgetavvikelsen för helåret avvikit från prognosen i delårsrapport 2
med mindre än 1 procent av nettobudgeten. Var gränsen skulle gå för att kontrollpunkten skulle vara uppfylld anges inte i rapporten. Hälso- och sjukvården har en
betydligt mer osäker verksamhet med stora kostnadsposter och intäktsposter som
kan variera kraftigt jämfört med övriga verksamheter inom Region Gotland. Detta
gäller såväl kostnader för utomlänsvård som läkemedelskostnader som kan variera
stort de månader som skiljer mellan september och december samt månad 13, där
omfattande periodiseringar sker. Hälso- och sjukvårdens bedömning är därför att
kontrollpunkten torde vara uppfylld, med undantag för budgetåret 2015 som också
redovisas i rapporten.
Kontrollpunkt 6
Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
- Delvis uppfylld.
Synpunkten från rapporten tolkar förvaltningen främst gäller att analysdelen behöver
utvecklas i den ekonomiska rapporteringen och i högre utsträckning tydliggöra
ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer med mera. Hälso- och sjukvården
instämmer i den bedömningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller ekonomiska
rapporter i någon form de flesta månader under året, vilket är fler än det som
föreskrivs enligt regionstyrelsens beslut. Rapporteringen utgör till största del en
rapportering om ekonomisk avvikelse och kostnadsutveckling inom olika kostnads3 (5)
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och intäktsområden. Region Gotlands beslut att införa ett beslutsstöd med syftet att
just knyta ihop flera perspektiv med den ekonomiska utvecklingen är positiv. Tyvärr
kan beslutsstödsystemet inte i dagsläget redovisa verksamhetsdata såsom volymer
utan begränsas till ekonomi, personal och målstyrning. Hälso- och sjukvården är en
komplex verksamhet med många olika verksamheter och en övergripande analys av
kostnadsutveckling och verksamhet blir oftast inte så meningsfull, utan för att
analyser ska bli meningsfulla behöver analysen vara både djupare än smalare än vad
som redovisas i ordinarie månadsrapportering.
Under 2020 har sådana fördjupade analyser genomförts när det gäller hjälpmedelskostnader, kostnader för hyrpersonal i verksamheterna och läkemedelskostnader.
Samtliga har redovisats för nämnden. Arbete pågår nationellt med att identifiera
lämpliga produktionsnyckeltal att använda i uppföljning av hälso- och sjukvården,
hälso- och sjukvården på Gotland deltar i detta arbete.
Med anledning av att nämnden i stort sett samtliga månader förutom januari och juni
erhåller en månadsrapport i någon form som anger ekonomisk avvikelse och
kostnadsutveckling inom flertalet kostnads- och intäktsområden anser hälso- och
sjukvården att kontrollpunkten som avser löpande kunskap om ekonomiskt läge är
uppfyllt, även om analysdelen av sambanden i verksamheten bör utvecklas vilket
nämnden även har gett förvaltningen i uppdrag.
Kontrollpunkt 7
Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.
- Ej uppfylld.
Rapportens bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att nämnden inte agerat i tid för en ekonomi i
balans. Rapporten grundar sig på beslut som nämnden tagit under budgetåret 2019.
Hälso- och sjukvården har haft negativa årsbokslut under en rad år. Det innebär att
effektiviseringsarbete är ständigt pågående både för att klara de årligt beslutade
besparingsbetingen och för att kompensera en kostnadsutveckling för utomlänsvård,
hyrpersonal och läkemedel som kan variera stort under året och som i flera delar inte
är påverkbara.
Hälso- och sjukvården såväl nämnd som förvaltning är fullt på det klara med att
ekonomi i balans är en förutsättning och att varje verksamhet som har negativ
avvikelse ska arbeta fram handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver i stort sett enbart lagstyrd verksamhet och
utrymmet för politiken att fatta beslut om ambitionsnivå är mer begränsad än för en
del andra verksamheter inom Region Gotland. I rapporten görs inga jämförelser med
övriga regioner som bedriver motsvarande hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket
skulle ha bidragit till en mer rättvisande jämförelse. Till exempel styrs hälso- och
sjukvården till stora delar av statliga överenskommelser, nationellt beslutade
kvalitetsnivåer med mera som påverkar handlingsutrymmet men som finns med syfte
att skapa en jämlik vård och patientsäker vård i hela landet.
Bedömningen att nämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade
åtgärder har avsedd effekt är en rimlig bedömning. De beslutade åtgärderna är ofta av
en långsiktig karaktär, exempelvis beslut att effektivisera bemanningen så att merkostnader för hyrpersonal kan minska, och är i praktiken ett ständigt pågående
arbete. Det beslutade åtgärderna har sällan en tydlig start eller ett tydligt slut, vilket
gör att effekterna är svårbedömda. Det är också av vikt att flertalet av de åtgärder
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som beslutas tillåts vara av mer långsiktig karaktär. Rekommendationen att hälsooch sjukvårdsnämnden särskilt följer upp beslutade och pågående effektiviseringsåtgärder i syfte att säkerställa effekthemtagning ser nämnden positivt på och så sker
till del redan i dagsläget även om effekthemtagningen inte alltid blir den som
beräknats eller i tillräcklig snabb takt. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att
säkerställa att beslutade åtgärder genomförs samt ger avsedd effekt.
Kontrollpunkt 8 avser endast regionstyrelsen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående återredovisning av genomförd
granskning på ett korrekt sätt återspeglar hälso- och sjukvårdens synpunkter på och
bedömningar av granskningsresultat och rekommendationer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2021
Revisionsrapport granskning av ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionens revisorer
PwC
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Annette Glover

Regionstyrelsen

Aktivera världsarvet - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Medeltidsveckan på Gotland AB:s projekt
”Aktivera världsarvet” med 750 000 kr, 18,83 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 519 230 kronor ur 2021 års och 230 770 kronor ur
2022 års anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning av att projektet
beviljas nationella medel från Tillväxtverket.
Beslutet avser perioden 2021-04-01—2022-04-30. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2022-05-31.

Sammanfattning

Stonehenge, Pyramiderna i Giza, Kinesiska muren, operahuset i Sidney och så
Hansestaden Visby - världsarvet som utnämning är FNs kraftigaste sätt att beskriva
något som unikt och värt att bevara för framtida generationer och ger stor potential
till platsutveckling.
Att stärka besöksanledningar kopplade till kultur och kulturarv utpekas som viktigt i
både nationella och regionala strategier utifrån hållbar utveckling. I nuläget finns
angelägna behov av insatser från andra organisationer i samverkan (de tre sökande
ingår i världsarvsrådet) för att sprida information om och aktiviteter i världsarvet för
hållbar platsutveckling och destinationsmarknadsföring. Från andra världsarv liksom i
arbetet med Gotlands världsarvsstrategi framgår det att uppdraget att skydda och
förvalta är väl omhändertaget, men att samarbete kring världsarv har stor
utvecklingspotential för att engagera lokalsamhället, kommunicera världsarvet, skapa
infrastruktur för turism, skapa mervärden, kapacitet och besöksvärden samt
säkerställa hållbar utveckling.
Precis som andra städer lever vi i en tid av förändring och det gör att också Visby
behöver ta nya kliv. Många stadskärnor i Sverige kämpar i dag med att locka och
behålla besökare i konkurrens med en växande digital handel som tar mer och mer
marknadsandelar.
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Syfte

Projektet vill
- genom ett samarbetsprojekt aktivera världsarvet för att förstärka Hansestaden Visby
som en hållbar, konkurrenskraftig plats för besökare, företag, lokalbefolkning och
civilsamhälle/föreningsliv, som i sin tur bidrar till Gotland som hållbar,
konkurrenskraftig destination.
- med aktiviteterna utveckla och förbättra kommunikationen, kunskapen och
nyfikenheten kring världsarvet, och på så sätt skapa lokal stolthet, nya
reseanledningar och tjänster samt hållbar platsutveckling året runt.
- knyta an till Agenda 2030 som ingår horisontellt i både arbetet med
världsarvstrategin, i implementeringen av Region Gotlands besöksnäringsstrategi och
i hållbarhetsmålen uppsatta i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
- utveckla hållbara produkter, tjänster och upplevelser utifrån världsarvets unika
värden.
- minimera negativa och maximera positiva effekter av turismen genom att medvetet
styra turisternas aktiviteter och konsumtion i tid och rum.
Mål

Projektet vill skapa nya arenor för lokalsamhället att engagera sig i världsarvsfrågor,
både i rum och tid, genom iordningställande av Gamla apotekets yttre rum och
genom iordningställande av popup-studio för att besöka medeltiden samt genom
genomförande av månatliga evenemang så snart restriktionerna tillåter (planerad start
Visby Centrum-evenemang i september)
Projektet vill öka destinationsattraktion genom förstärkt och tillgänglig
kommunikation för besökare och boende och näringsliv om världsarvet genom
uppdaterad, bildsatt och nyskriven information tex i anslutning till ny-lanseringen av
Region Gotlands portal Gotland.com, genom webbplatser där världsarvsinformation
finns eller saknas idag.
Säkerställa hållbar utveckling: Samarbete kring metoder för att mäta och säkerställa
kvalitet och hållbarhet i produkter och upplevelser.
Målgrupp

Primär: besökare, företag, föreningsliv och boende på Gotland.
Sekundär: Världsarvsrådet, intressenter för världsarvsstrategin och intressenter för
Gotlands besöksnäringsstrategi.
Horisontella perspektiv

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet när upplevelsen av besök i världsarvet
förbättras för besökande och boende genom att projektet hjälper till att styra
turisternas aktiviteter och konsumtion i tid och rum genom nya besöksplatser och
nya besöksanledningar under hela året.
Projektet bygger på Unescos verktygslåda för världsarv. Verktygslådan är utvecklad
som stöd för hållbar utveckling i världsarvsfrågor. Projektet Aktivera världsarvet vill på
rekommendation från Riksantikvarieämbetet framförallt använda guiderna: engagera
lokalsamhället, kommunicera världsarvet, infrastruktur för turism, skapa mervärden,
kapacitet och besöksvärden samt säkerställa hållbar utveckling.
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Miljömässiga effekter

Projektet söker få jämnare belastning på ändliga resurser genom att sprida ut
besökare över året och också sprida ut besökare på ön.
Mångfaldseffekter

De tre organisationerna som ska samverka i projektet; Medeltidsveckan på Gotland
AB, Gotlands Besöksnäring AB och Visby Centrum arbetar för ökad mångfald i sitt
värdegrundsarbete.
Projektorganisation

Projektorganisationen består av en styrgrupp där verksamhetsledarna och
styrelseordföranden från Medeltidsveckan på Gotland AB, Visby Centrum och
Gotlands Besöksnäring AB ingår.
Det kommer att finnas tre arbetsgrupper i projektet; Berätta, Beröra och Befolka
Världsarvet. I Berätta-gruppen ingår GFB:s kommunikatör och personer från
Medeltidsveckan och Visby Centrum. I Beröra-gruppen ingår Medeltidsveckans
producent, projektmedarbetare inom ekonomi och projektmedarbetare inom
administration. I Befolka-gruppen ingår en evenemangskoordinator och konsult för
genomförande.
Genomförande

Medeltidsveckan på Gotland AB leder projektet i tät samverkan med projektets
samverkansparter Gotlands Besöksnäring AB och Visby Centrum.
Rådgivande är Riksantikvarieämbetet (nationell världsarvsstrategi), Region Gotland
(regional utveckling) och Gotlands museum (antikvarisk och historisk kompetens).
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2021-04-01—2022-04-30

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Nationella medel Tillväxtverket
Medeltidsveckan
Visby centrum
Summa finansiering

2021
2022
Totalt
766 800
340 800 1 107 600
1 428 846
635 043 2 063 889
35 000
35 000
70 000
513 955
228 425
742 380
2 744 601 1 239 268 3 983 869
519 230
230 770
750 000
2 052 371
935 498 2 987 869
125 000
55 000
180 000
48 000
18 000
66 000
2 744 601 1 239 268 3 983 869

Hållbarhetsbedömning

Eftersom projektet utgår från UNESCOS tio guider integreras hållbarhet i hela
projektet. Genom projektets avstamp även i handlingsplanerna för respektive
Besöksnäringsstrategi och Världsarvsstrategi är den miljömässiga, ekonomiska och
sociala fördelen av projektet kopplade till intressenternas hållbarhetsarbete.
Motivering till beslut

Regionstyrelsen anser att projektet Aktivera världsarvet överensstämmer väl med
insatsområdet ”Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna” med inriktningen
”Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna” i Vårt Gotland 2040 –
Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS). Det står också skrivet i RUS att
”Stimulera innovation och förnyelse” med inriktningen ”Utveckla konkurrenskraften
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genom smart specialisering” där besöksnäringen är ett av tre styrkeområden som är
prioriterade.
Projektet ligger även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där stort
fokus finns på att utveckla Gotland som ett hållbart besöksmål och där exempelvis
Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av
besöksnäringen där produkter och resmål får ett tydligare hållbarhetsperspektiv.
Beslutsunderlag

Aktivera världsarvet - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen
2021-02-16.
Villkor

För beslut gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor.
Särskilda villkor

Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas nationella medel från
Tillväxtverket.
Representanter för projektet ska delta på erfarenhetsträffar som arrangeras av Region
Gotland. Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgängliga för
löpande uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och ansökan om utbetalning ska följa Tillväxtverkets plan.
Slutrapportering och ansökan om slututbetalning ska vara Region Gotland tillhanda
en månad efter projektavslut (via minansokan.se).
Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Persson
Regional utvecklingsdirektör
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Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Åtgärder inom kultur- och fritidsområdet med anledning av
coronapandemin
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige



Införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar
föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden
210101 tom 210630.



Slopa straffavgift för sen avbokning av bokade hallar från 210101 tom
211231.



Medge föreningar uppskov för redovisning av årsmöteshandlingar inför
utbetalt stöd till senast 2211130.



Att aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer
med funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler betalas
ut skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.



Samtliga åtgärder finansieras via regionstyrelsens egna kapital.



Ärendet justeras omedelbar.

Förslag till beslut i regionstyrelsen



Regionstyrelsen beslutar att använda styrelsens eget kapital med 6,5 mnkr för
nedanstående coronaåtgärder.
o 2,3 mnkr för att införa hyresbefrielse i Region Gotlands
idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP
Skogen) för föreningar för perioden 210101 tom 210630 samt
tillfälligt borttagande av straffavgift för sen avbokning av bokade
hallar under 2021. Detta under förutsättning att regionfullmäktige
godkänner åtgärderna.
o 0,7 mnkr för extra driftsstöd till föreningar som driver egna
idrottsanläggningar.
o 1,0 mnkr i temporärt verksamhetsbidrag till RF Sisu Gotland för att
underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och
rörelse för barn, ungdomar och pensionärer.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta avtal med RFSisu Gotland.
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o 1,0 mnkr tillförs arrangemangsbudgeten för det fria kulturlivet med
fokus på yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av
tjänster, produktioner, konst och konsthantverk. Intresseanmälningar
kan göras av fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med
möjlighet att fakturera.
o 1,25 mnkr tillförs arrangemangsbudgeten för att stärka det fria
kulturlivet med fokus på att kunna genomföra smittsäkra
arrangemang, få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler eller för att
skapa digitala lösningar.
o 0,25 mnkr tillförs regionstyrelseförvaltningen för att tillgängliggöra de
särskilda uppdragen för 2020 och 2021 för allmänheten i samarbete
med kulturkonsulenterna.
o Ärendet justeras omedelbar.
Sammanfattning

Inom såväl kultur- som fritidsområdet är konsekvenserna av pandemin fortsatt stor.
För att i så stor utsträckning som möjligt stödja föreningar och aktörer inom
sektorerna föreslår förvaltningen att stöd enligt denna skrivelse bör utgå.
Förvaltningen ser det som mest effektivt att låta fritidsföreningarnas resurser stanna i
respektive förening. Förvaltningens förslag är därför att införa hyresbefrielse för
föreningar som hyr tider i Region Gotlands idrottsanläggningar under 6 månader.
Detta skulle innebära en minskad intäkt på 2 300 tkr. Samtidigt föreslår förvaltningen
att föreningar som driver egna anläggningar bör få ett tillskott på 10 procent för att
möta de utmaningar som senaste året har givit. Detta till en kostnad på 700 tkr.
Utöver detta ser förvaltningen ett fortsatt behov av att betala ut aktivitetsstöd och
resestöd baserat på 2019-års nivåer. Detta för att säkerställa att föreningarna får
resurser för att även framöver fortsätta sin verksamhet. Vidare föreslås att
straffavgifter på avbokningar borttas samt uppskov för inlämning av årshandlingar
ges. Förvaltningen förslår även att RF Sisu Gotland tilldelas ett temporärt
verksamhetsbidrag på 1 000 tkr för att kunna fördela projektmedel till
fritidsföreningar för att öka möjligheten till aktiviteter och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Medlen skall vara tillgängliga för alla föreningar inom
fritidssektorn att söka.
Inom kulturområdet ser förvaltningen ett fortsatt kritiskt läge för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer. Mot bakgrund av 2020 års utlysningar av krisstöd och söktryck
föreslår förvaltningen ett stöd på 1 000 tkr bestående av insatser riktade mot det fria
kulturlivet genom ett liknande inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk som gjordes under hösten 2020, där utlysning skedde av särskilda
uppdrag. Inköpen görs inom ramen för arrangörsbudgeten. Utlysning sker gentemot
fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
Förvaltningen ser även behovet av förstärkning för att stimulera fler och nya typer av
kulturarrangemang på totalt 1 250 tkr. Den rådande pandemin innebär fortsatta
restriktioner och kräver smittsäkra arrangemang, ännu mer ändamålsenliga (tex
utomhusscener, repetitionslokaler) lokaler eller digitala lösningar. Lösningar som inte
finns inom räckhåll för många mindre fria arrangörer och aktörer.
Förvaltningen äskar även medel på 250 tkr för att tillgängliggöra de tidigare utlysta
särskilda uppdragen under 2020 samt de framtida under 2021 utifrån förslag i
skrivningen. Samarbete kring detta görs med kulturkonsulenterna.
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Ärendebeskrivning

Stöd till fritid
I dialog med idrottsrörelsen har tidigare stöd från regionen följts upp samtidigt som
Riksidrottsförbundets scenariobeskrivning diskuterats. Detta för att på bästa sätt
kunna föreslå fortsatta stödinsatser under 2021. De stöd som under 2020 fördelats ut
i olika former t ex hyresbefrielse, borttagning av straffavgifter inom regionen faller
alla väl ut i jämförelse mot de stöd från kommun och region som
Riksidrottsförbundet föreslagit för åtgärder gentemot svensk idrott.
Framåt ser förvaltningen olika tillvägagångssätt för att kunna maximera resurserna
hos föreningslivet. Det handlar bland annat om att se till att resurserna som vanligtvis
når föreningar fortsätter att betalas ut på samma nivåer trots att antalet aktiviteter har
varit lägre samt att underlätta administrationen för föreningar så långt det går. Men
det handlar även om att det finns behov av att föreningar fortsatt kan stöttas och
stimuleras såväl under pandemin som när verksamhet så småningom kan återupptas i
mer ordinarie format.
Följande åtgärder ser förvaltningen behöver förändras temporärt utifrån Region
Gotlands regler och riktlinjer.
Anpassat regelverk och anpassade rutiner.
Straffavgift vid för sen avbokning slopas från 2021-01-01 tom 2021-12-31.
Aktivitetsstöd till föreningars ungdomsverksamhet, pensionärer och
föreningar för personer med funktionsvariationer, samt driftstöd till
samlingslokaler.
Enligt Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland (rev 1604-01) står att läsa att ansökningar lämnas in senast 15 februari och senast 15 augusti
med utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. Vårens utbetalning baseras
vanligtvis på hösten 2020 års aktiviteter och höstens utbetalning baseras på våren
2021 års aktiviteter. Till följd av nuvarande situationen har många föreningar minskat
eller helt slutat med sina aktiviteter. För att underlätta och möjliggöra att
föreningarna får oförändrat stöd föreslår förvaltningen att aktivitetsstödet för 2021
baseras till fullo på 2019 års aktivitetsnivå. Eventuella justeringar som behöver göras
utifrån att en förening avslutat verksamhet 2021 i förhållande till 2020 får
förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför utbetalning. Föreningar skall
dock komma in med ansökan för aktuell period.
Resestöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland skall ansökan inlämnas senast 15
januari och senast 15 juli för utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. För
utbetalning i april baseras stödet på resor gjorda under hösten 2020, för utbetalning
31 oktober baseras stödet på resor gjorda under våren 2021. Till följd av den
nuvarande situationen har resor minskat. Förvaltningen föreslår att resestödet
utbetalas omgående för hela året och baseras till fullo på 2019 års resenivå.
Eventuella justeringar som behöver göras utifrån att en förening avslutat verksamhet
2021 i förhållande till 2020 får förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför
utbetalning.
Årshandlingar
Inför utbetalning av stöd och bidrag skall årsmöteshandlingar redovisas. För att
möjliggöra tidigare utbetalning och på grund av rådande situation föreslår
förvaltningen att möjlighet ges till uppskov för att redovisa årsmöteshandlingar.
3 (6)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/340

Flertal föreningar har i dagsläget skjutit upp sitt årsmöte. Förslagsvis betalas samtliga
stöd från regionen ut skyndsamt oavsett tidsram i bidragsbestämmelserna.
Uppföljning av redovisade årsmöteshandlingar sker senast 2021-11-30.
Fortsatt ser förvaltningen att stöd bör utgå om totalt 4 000 tkr till fritidsområdet enligt följande:
 Hyresbefrielse i regionägda anläggningar, 2 300 tkr
Förvaltningen förslår att ge föreningar som hyr tider i Region Gotlands
anläggningar hyresbefrielse under perioden januari-30 juni 2021 i Region
Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar även föreningsbad och IP Skogen).
Prognos av minskade intäkter för Region Gotland (baserat på 2019-års
nivåer) är 2 300 tkr.
 Kompensation till föreningsdrivna anläggningar, 700 tkr
Idag finns 47 föreningar som driver idrottsanläggningar på Gotland, främst
på landsbygden, som får ett driftsstöd av Region Gotland. Därtill kommer
även tre föreningar där Region Gotland har ett driftsavtal med förening. Allt
detta sammantaget till en kostnad på 7,04 mnkr per år. Dessa föreningar
påverkas inte av en hyresbefrielse men påverkas givetvis av Covid-19. Dessa
föreningar är således i behov av ett tillskott av driftsstödet för att kunna ha
fortsatta resurser till verksamhet. Bedömningen är att stödet bör ligga på tio
procent av det totala driftstödet, vilket innebär en kostnad på 700 tkr.
 Projektmedel, 1 000 tkr
Föreningarna på Gotland har under en lång tid haft begränsad möjlighet till
verksamhet beroende på restriktioner, rekommendationer och lagstiftning.
Detta i sin tur har fört med sig föreningar som gradvis tappar både aktiviteter
och medlemmar, något som kan resultera i både stillasittande och isolering.
Detta får stor effekt på folkhälsan inte minst för barn och ungdomar samt
pensionärer. Såväl under pandemin som när samhället gradvis öppnar upp
igen behöver föreningar få extra medel för utveckling, nystart och uppstart.
Dessa medel ska vara sökbara och administreras av RF-Sisu Gotland med
fokus på folkhälsofrämjande projekt och insatser för barn och ungdomar och
pensionärer. Detta för att öka möjligheten till aktivitet och rörelse för dessa
grupper och för att föreningar ska stimuleras till ökad verksamhet såväl under
pandemin som när möjligheterna ges framöver. Dessa sökbara projektmedel
skall vara tillgängliga för alla föreningar inom fritidssektorn. Dessa medel bör
vara 1 000 tkr och bör överföras till RF-Sisu Gotland i form av ett temporärt
verksamhetsbidrag för vidare hantering då förvaltningen ser att de har bäst
möjlighet och förmåga till hantering tack vare erfarenhet och nätverk. För
hanteringen föreslås förvaltningen få uppdrag att upprätta avtal med RF-Sisu
Gotland där hantering och rapportering stipuleras.
Under 2020 gjordes även stödinsatser gällande intäktsbortfall för fritidsföreningar.
Problematiken med intäktsbortfall kvarstår men hanteras och täcks till viss del av det
statliga stödet som söks via RF Sisu nationellt. Bedömningen är att ett stimulansstöd i
form av projektmedel har större effekt för utvecklingen av det gotländska
föreningslivet än ett kompletterande intäktsbortfallsstöd.

Stöd till kulturen
Coronapandemin slår fortsatt hårt mot kulturlivet under 2021. Under 2020 mottog
de regionala länsinstitutionerna Gotlands museum, Gotlandsmusiken och
Länsteatern både statligt och regionalt krisstöd. De har aviserat underskott också för
2021. Kulturrådet förbereder hanteringen av ett nytt krisstöd avsett att kunna
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utbetalas innan sommaren för att stärka den regionala kulturen inom
samverkansmodellen. Regionstyrelseförvaltningen avvaktar denna tilldelning och
återkommer om en ny bedömning behöver göras.
För det fria kulturlivet utlystes sommaren 2020 krisstöd riktat till fria professionella
kulturskapare. Det var dock först i samband med utlysningen av en miljon kronor i
november 2020 av ”särskilda uppdrag till professionella kulturskapare” som det slog
igenom att stöd från Region Gotland riktade sig till denna målgrupp med syftet att
stärka villkoren för skapande och injicera kraft in i det framtida kulturutbudet. Av
130 kvalitativa ansökningar kunde 35 tilldelas uppdrag. Konstnärligt yrkesverksamma
på Gotland har drabbats hårdare av pandemin än verksamma på fastlandet, där
närheten till andra regioner och städer är större. I förhållande till befolkningen finns
många konstnärligt verksamma på Gotland, varför det är av fortsatt vikt att göra
ytterligare insatser.
Förvaltningen föreslår därför att olika stöd når kultursektorn på totalt 2 500 tkr enligt följande;
 Särskilda uppdrag, 1 000 tkr
1 000 tkr tillförs arrangemangsbudgeten med fokus på yrkesverksamma inom
konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk. Ambitionen är att upprepa höstens inköp av särskilda
uppdrag under våren 2021, men utan att ställa krav på att skildra, eller ta
avstamp i pandemin, som i tidigare utlysningen. Intresseanmälningar kan
göras av fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet
att fakturera.
 Förstärkning av arrangemangsbidrag 1 250 tkr
Minst lika viktigt som att skapa kultur är det att den når en publik, hittar
användare och deltagare. Förvaltningen föreslår därför att medel tillförs
arrangemangsbudgeten med 1 250 tkr för att stimulera publikarbete och
arrangörskap så att kulturlivets aktörer kan skapa tillgång till nya
mötesplatser, digitala såväl som fysiska (och smittsäkra) och ge publiken
tilltro och trygghet till att kunna återvända till scenerna, utställnings- och
samlingslokalerna när restriktionerna lättar. Här ska även ges ökade
möjligheter för aktörer att kunna få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler
som exempelvis ateljéer, utställningslokaler eller utomhusscener.
 Tillgängliggörande medel, 250 tkr
Förvaltningen vill också ta sig an uppdraget att göra en specifik insats för att
under året säkerställa att de särskilda uppdragen som utlysts 2020 och föreslås
utlysas för 2021 tillgängliggörs för allmänheten i samarbete med
kulturkonsulenterna och med detta tillföras 250 tkr.
Bedömning

Den fortsatt rådande pandemin kräver ytterligare åtgärder för att möjliggöra och
återstarta såväl fritids- som kultursektorn på Gotland. Inom kultursektorn är de
föreslagna insatserna riktade mot de hittills mest drabbade – de yrkesverksamma
utanför institutionerna. Samtidigt ökar det möjligheterna för fria aktörer att fortsätta
arrangera aktiviteter och för publiken att kunna ta del av ett aktuellt kulturutbud.
Insatserna är viktiga för att bevara det fria kulturlivet i ett fortsatt kritiskt läge och
samtidigt tillgodose medborgarnas fortsatta tillgång till konst och kultur.
Länsinstitutionernas ekonomiska läge hanteras inom kultursamverkansmodellen och
det krisstöd som skall fördelas av kulturrådet. Förvaltningens bedömning är därför
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att avvakta Kulturrådets tilldelning och återkomma om en ny bedömning behöver
göras.
Inom fritidssektorn bedöms de stöd som föreslagits nå föreningarna på bäst sätt
genom att dels vissa kostnader försvinner och regler förändras temporärt, dels
genom att RF Sisu Gotland med projektmedel kan möjliggöra utveckling inom
föreningarna i syfte att förbättra folkhälsan utifrån pandemins konsekvenser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RF Sisu Gotland
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Stefan Persson

Regionstyrelsen

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021 med anledning av
Coronapandemin
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder som stöd till näringslivet med
anledning av Coronapandemin



Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.



Kostnader för åtgärder inom regionstyrelseförvaltningen finansieras över det
egna kapitalet



Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
för uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.

Sammanfattning

Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och är till del en
förlängning av föregående års åtgärder. Förslaget innefattar åtgärder som är
fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt
tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som
berör dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.


Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. (MBN, c:a 2 mnkr)



Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)



Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även
markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen. (TN,
c:a 2 mnkr)



Möjliggöra för kollektiv markupplåtelse i anslutning till butiker och hotell,
för ökad trygg handel och incheckning utomhus. Respektive företagare
måste dock själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN, ingen kostnad)
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Restaurangägare kan i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för
uteserveringar ansöka om ökad yta för sittplatser samt för tillfälliga satelliter i
anslutning till uteservering för att tillgodose Folkhälsomyndighetens
instruktioner och undvika trängsel. Ärenden hanteras enskilt och enligt
gällande bestämmelser. Respektive företagare måste dock själva ta kontakt
med polismyndigheten. (TN och MBN, ingen kostnad)



Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera
tillfällen under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler
anställningsbara. (MBN, c:a 50 tkr)



Ökade anslag och tillsätta mer medel för skötsel av enskilda vägar med
statsbidrag. Ökat antal besökare och boenden har ökat slitaget vilket
påverkar framkomligheten för alla. (TN, c:a 3 mnkr)



I den mån upphandlingslagen tillåter, se över samtliga verksamheter i relation
till hur man kan värna det lokala näringslivet att delta i upphandling.
(TN och RS, ingen kostnad)



Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020. (MBN,
utebliven intäkt)



Region Gotlands företagsjour förlängs till 30/6. (RS, c:a 400 tkr)



Hjälp med anstånd och avbetalningsplan från ekonomifunktionen.
(RS, ingen kostnad)



Leverantörsfakturor där angiven betalningstid är kortare än 30 dagar betalas
skyndsamt. (RS, ingen kostnad)



Hjälp med förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler. (TN,
ingen kostnad)



Möjlighet att pausa sophämtning på kort varsel. (TN, ingen kostnad)

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder tillskjuta i syfte att i möjligaste mån mildra och hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det är av stor vikt för framförallt för den av
pandemin hårt drabbade besöksnäringen, att de möjliga ekonomiska lättnaderna görs
för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringsföretagen att klara sig genom
krisen. Detta för att de ska kunna vara med och bidra till en återhämtning och
positiv utveckling av den gotländska samhällsekonomin när pandemin är över

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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25 februari 2021

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag bokbuss
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 2,5 mnkr för att bruttobudgetera
investering i mobil bibliotekslösning. Finansiering sker via statsbidrag från
Kulturrådet.

Sammanfattning

I beviljat statsbidrag om totalt 4,4 mnkr för stärkta bibliotek från Kulturrådet ges
möjlighet att köpa in fordon till den mobila biblioteksverksamheten. Inköpet
beräknas till 2,5 mnkr och måste därav upptas i investeringsbudgeten.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands redovisningsregler för investeringar ska alla investeringar
bruttofinansieras. Det innebär att investeringar som finansieras med andra medel
ändå behöver ha en investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslag beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt kultur och fritidsavdelningen
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Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag datorer
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 1,575 mnkr för att bruttobudgetera
investering i datorer. Finansiering sker via statsbidrag från socialstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotland har erhållit statsbidrag från socialstyrelsen för merkostnader till följd
av Coronapandemin, varav en av posterna avser inköp av datorer. Detta till ett värde
av 1,575 mnkr. Erhållet belopp föreslås tillföras investeringsbudgeten för pc som
tjänst.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands redovisningsregler för investeringar ska alla investeringar
bruttofinansieras. Det innebär att investeringar som finansieras med andra medel
ändå behöver ha en investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelsen föreslår att nämndens begäran bifalls.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt avdelningen digitalisering
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler
Södervärnskolan/Alléskolan
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•
•
•

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten 2021 på 3,5 mnkr
för inhyrning av moduler i samband med renovering och ombyggnad av skolor.
Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital genom att minska det
budgeterade resultatet för 2021.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till driftbudgeten på 7 mnkr 2022, 7
mnkr 2023 och 5 mnkr 2024. Finansiering sker ur regionens Eget kapital och
läggs in i planen för 2022-2024.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för investeringsutgifter på 11,5 mnkr för
etablering och iordningsställande av evakueringslokaler.
Tekniska nämndens hemställan om att ge uppdrag till regionstyrelsen att
analysera behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens
resultat och väga hyreskostnader mot eventuellt inköp av moduler avslås. Barnoch utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera behovet av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och återkomma
med konsekvenser i samband med strategisk plan och budget 2022-2024.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 22,5 mnkr för
evakueringslokaler under ombyggnad av Södervärnsskolan och nybyggnad av
Alléskolan. Evakuering av verksamheterna krävs under en längre period och omfattar
ett stort antal elever och personal.
Teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett olika
alternativ för evakuering. Det finns inte egna lokaler som motsvarar behovet, inte
heller bedöms det som lämpligt att genomföra projekten etappvis under en längre tid.
Tekniska nämnden ser att det bästa alternativet för verksamheten och det mest
ekonomiskt fördelaktiga är att hyra moduler genom avrop på SKR Kommentus avtal.
Förvaltningen har tittat på möjligheterna att köpa moduler eftersom ett köp oftast är
billigare på längre sikt. Modulerna kommer i det här fallet att kunna stå max 5 år
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 2021/217

eftersom det inte finns bygglov för längre tid. Hyrestiden i kombination med
storleken på modulerna innebär att köp inte är billigare än att hyra.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till
driftbudgeten på 3,5 mnkr för 2021 för hyra av moduler samt kapitalkostnader till
följd av etableringskostnaderna. Tilläggsanslag för åren 2022-2024 läggs in i planen
för budgeten för 2022-2024. Tilläggsanslag på 11,5 mnkr föreslås beviljas för
investeringsutgifter i samband med etablering och avetablering av modulerna.
Tekniska nämndens hemställan om att regionstyrelsen ska utreda behov av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga
hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler föreslås avslås. Uppdraget att
utreda evakueringsmöjligheter i kombination med kunskap om vilka lokaler som
finns tillgängliga ligger på barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till driftbudgeten beviljas.
Tilläggsanslag ska i princip inte förekomma under innevarande verksamhetsår.
Förslaget motiveras i det här fallet av att andra alternativ för evakuering inte är
praktiskt genomförbara eller är mer ekonomiskt fördelaktiga. Besluten att bygga om
Alléskolan och renovera Södervärnsskolan är redan tagna och ses inte som möjliga
att avbryta. Det ses inte heller som möjligt att finansiera den ökade kostnaden inom
varken tekniska nämndens eller barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.
Kostnaden för etablering, avetablering och iordningställande av paviljongerna ska
redovisas som investeringsutgift varför tilläggsanslag för investering föreslås.
Driftskostnaderna består av kapitalkostnader samt hyra för modulerna.
Beslutet innebär att regionens budgeterade resultat minskas till 83,5 mnkr. Målet för
det budgeterade resultatet är 1 procent av verksamhetens nettokostnader för 2021.
Det innebär att utrymmet för ytterligare tilläggsanslag under året är ytterst begränsat.
Det innebär också att 7 mnkr av utrymmet i driftbudgeten tas i anspråk 2022-2023.
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att till varje budgetberedning och
budgetavstämning rapportera status på renovering/ombyggnad av Alléskolan. Hur
evakueringen skulle lösas är information som borde ha funnits tidigare i
beslutsprocessen. Det är väsentligt att alla fakta finns vid ordinarie beslutstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tekniska nämndens hemställan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av
moduler ska avslås. Regionstyrelseförvaltningen har inte kunskap om vilka
evakueringsbehov som finns eller vilka lokaler som finns tillgängliga.
Regionstyrelseförvaltningen kan vid behov bistå med kunskap kring hur de
ekonomiska kalkylerna ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag
att analysera samtliga konsekvenser till följd av skolöversynens resultat och vid behov
återkomma i samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 7 2021-01-28
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Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Förslag till beslut

•
•

Föreslaget remissyttrande inges till länsstyrelsen
Beslutet anses omedelbart justerat

Sammanfattning

Länsstyrelsen har under ett par års tid arbetat med det nu presenterade utkastet till
strategi för vindkraft och örn. Länsstyrelsen anger att syftet med strategin främst är
internt: Strategin ska vägleda länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens
båda uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och
bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Den ska vara
utgångspunkten för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör
vindkraftsetablering, därigenom kommer den också att få stor extern betydelse.
Vidare anges förhoppning om att strategin ska ge:
Kunskap, vägledning och helhetssyn
 Riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och
havsörn och
 Vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid en exploatering
Syftet med den nu framtagna strategin har inte varit att ta det helhetsgrepp som
regionen önskar som vägledning för att kunna utveckla en hållbar och tillförlitlig
planering för samexistens mellan vindkraft, örn och andra markanspråk på Gotland.
I nuläget är ändå avsaknaden av helhetssyn dess största brist.


RSF och SBF har samverkat i beredningen av detta ärende och en samlad bedömning
är att strategin i vissa av dess beskrivande delar kan utgöra ett strukturerat underlag
till regionens arbete med den nya översiktsplanen, men då arbetet med att fram
utkastet pågått under en tid tycks delar av dokumentet redan vara i behov av
aktualisering. Dess främsta förtjänst blir då att, till stora delar, bekräfta tankar som
redan finns inom Region Gotland kring upplägget av en ny vindkraftsplan i
översiktsplanen. Men utkastet till strategi ger inte lösningar på problemen med
motstående intressen som måste samsas på Gotlands begränsade yta.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att ett arbete från 2018, gjort i ett annat syfte, inte
är en lämplig beräkningsgrund för att visa antalet verk vid en framtida utbyggd
vindkraft på Gotland, i utgångspunkt för beräkningarna ligger nuvarande produktion,
som framför allt sker med lite äldre teknik. Vi räknar med att under tidig vår, inom
ramen för hearings inom arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, få
tydligare signaler om hur efterfrågan på el kommer att utvecklas under de närmsta
fem – tio åren. Det kommer också att ange ramar för behovet av el-infrastruktur och
bär därmed påverka dess status som allmänintresse.
Bedömning

Utveckling av vindkraften är en bärande del i försörjningen av förnybar energi på
Gotland. För fortsatt utveckling behövs teknik som möjliggör samexistens mellan
fler vindparker och livskraftiga fågelpopulationer, särskilt havs- och kungsörn. I den
nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anges att
länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av strategin genom att
de kommer att få i uppdrag att genomföra regionala analyser, det sätter fokus på
behovet av att länsstyrelserna har en stor kapacitet att göra komplexa avvägningar.
För dagens vindkraftsutbyggnad i Sverige finns inget specifikt mål. Målen som finns
om förnybar energi pekar inte ut hur stor del enskilda kraftslag ska utgöra. I ett av
underlagen till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad påpekas att Sverige har
många områden med spridd bebyggelse, vilka delar upp landskapet i många små
områden, som dessutom i många fall har bostäder inom sig. Spridd bebyggelse gör
att stora arealer inte är tillgängliga för vindkraft och att i många fall, Gotland nämns
som ett av exemplen, det ofta gäller för områden med de bästa vindlägena. Vidare
anges att infrastruktur (tätorter, bostäder, flygplatser, vägar, järnvägar och elnät), tar
upp cirka hälften av Sveriges yta, räknat med de buffertzoner som normalt krävs. 1
I arbetet med ny översiktsplan som bland annat ska vara det rumsliga uttrycket av
den nya regionala utvecklingsstrategin, är energi särskilt i fokus, stor vikt läggs vid
klimatanpassning, natur- och kulturgivna förutsättningar samt att peka ut
förutsättningar för försörjning med förnybar energi. Dock omöjliggörs i praktiken
utpekande av nya områden för vindbruk på Gotland, om inte godtagbara praxis för
fågelskydd och samsyn på vindbrukets roll i samhället utvecklas.

Beslutsunderlag

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Inkom 2021-01-14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län

1 Källa: Nulägesbeskrivning-vindkraftens-förutsättningar, Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2021-01-27. Beräkningarna
har antagits 800 meters buffertzon till bostäder och 250 meter till vägar, järnvägar och elledningar, vilket dock kan variera.
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Länsstyrelsen Gotlands Län

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Region Gotland har getts möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i Gotlands län över
utkastet till Strategi för vindkraft och örn - En vägledning för planeringen av vindkraft utifrån
skyddet av kungsörn och havsörn i Gotlands län.
I detta yttrande från regionstyrelsen har synpunkter från regionens miljö- och
byggnämnd införlivats. ( när detta förslag lämnas till RSAU - ännu bara MBN AU)
Sammanfattande synpunkter

Sammanfattningsvis konstaterar Region Gotland att det presenterade utkastet till
strategi ger en god nulägesbeskrivning, men inte är tydlig ifråga om vägar framåt för
länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens båda uppdrag att främja
utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och bevara kungs- och
havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Det främsta syftet med strategin
bedöms därmed inte uppnått. Inledningsvis anges att strategin vänder sig till dem
som verkar inom vindkraft, varför strategin innehåll bedöms kunna få en viss
betydelse. Region Gotland föreslår därför att strategins tydlighet utvecklas efter
remissen, för att, enligt ett av målen för den nationella strategin för en hållbar
vindkraftsutbyggnad ”visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan
hanteras och att bidra till energiomställningen.”
Vissa av de beskrivande delarna kan användas som underlag vid framtagandet av en
ny översiktsplan. Det presenterade utkastet till strategi innehåller inga stora
inriktningsbeslut som avsevärt påverkar upplägget av översiktsplanen. Det tillför med
andra ord inte särskilt mycket som inte redan är känt, men dess strukturerade form är
förtjänstfull.
Särskilda synpunkter

Region Gotland ger nedan sina särskilda synpunkter indelade efter strategins
underrubriker.
Kap 3.1 - Vi har ett ansvar att främja vindkraft , sid 9

Här nämns den nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar
vindkraftsutbyggnad, i den anges att länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i
genomförandet av strategin, genom uppdrag att genomföra regionala analyser.
Region Gotland ser med oro fram emot resultatet av den analysen, om inte
Länsstyrelsen internt lyckas samla sig till en övergripande hållning som ger stöd och
hittar vägar till lösningar; tekniska, juridiska, ekonomiska och planmässiga, för att
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utveckla vindkraft på Gotland i samexistens med såväl örnpopulationer som försvar,
andra ytkrävande anspråk och allmänna intressen.
Målsättningen i den nationella strategin är att länsstyrelserna ska genomföra de
regionala analyserna där en rad berörda regionala och lokala aktörer involveras.
Region Gotland förslår att detta analysarbete får en bred ansats för att kunna bidra
med kunskap, vägledning och helhetssyn på vindkraften.
Kap 3.2, sid 9- Vi har ett ansvar att skydda örnar

Detta korta avsnitt redogör bara för att lagtexten kräver artskydd, men visar ingen
strategisk inriktning för hur skyddet ska nås, till exempel genom riktlinjer för
planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och havsörn.
Kap 3.3 Kungs- och havsörnens bevarandestatus på Gotland är idag god

Förslaget till strategi ger beskedet att Länsstyrelsen utgår ifrån att både kungsörnen
och havsörnen idag har en god bevarandestatus på Gotland, ger det eventuellt
öppningar för att länsstyrelsen står bakom en förskjutning av nuvarande rättspraxis
från individ till populationsskydd?
Regionen konstaterar att det finns ingenting i detta utkast till strategi som
framåtsyftande pekar på hur de knutar som idag hindrar utbyggnaden av vindkraft
ska kunna lösas upp.
Kap 3.5 Potential med framtida teknik

I detta kapitel anser regionen att de beskrivna möjligheterna med teknikutveckling
inte tas tillvara genom att hänvisa till den valda gotlandsspecifika referensen, där
utgångspunkt för beräkningarna varit ”nuvarande produktion på Gotland, som
framför allt sker med lite äldre teknik”, då utvecklingen här begränsats av ett långt
uppehåll i nyetablering och inte visar förväntad kapacitet på de verk som byggs nu
och framåt.
Kapitel 4.1.1 Anslutning till elnätet

Detta avsnitt behöver uppdateras.
Kapitel 4.1.3 - Riksintressen

Det utkast till - Strategi för vindkraft och örn - som Länsstyrelsen har skickat ut på
remiss saknar en helhetssyn, det är mer en beskrivning av dagsläget och gällande
rättspraxis avseende tolkningen av miljöbalken och Artskyddsförordningen.
Med utgångspunkt i den nationella strategin ifrågasätter Region Gotland det kloka i
att diskutera örnfrågan isolerat från övriga intressen som vindkraftsintresset också
ska planeras med/mot och prövas mot vid en tillståndsprövning av vindkraft. En
strategi för att lösa en målkonflikt mellan två motstående intressen måste ta hänsyn
till båda intressens behov. Det görs inte i denna sammanställning, här tas bara hänsyn
till ett av behoven, nämligen skyddet av örnar, medan ett mål i den nationella
strategin är att visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan hanteras och
att bidra till energiomställningen.
En ökad utbyggnad av vindkraften i Sverige utgör en hörnsten i strategin att klara
Sveriges långsiktiga elförsörjning. Utpekade områden av riksintresse för vindkraft har
hitintills i praktiken varit av mycket lite värde för vindkraften. I konkurrensen med
motstående intressen saknar dessa dock i stort sett betydelse vid tillståndsprövning av
vindkraft. Utpekandet av områden av riksintresse för vindkraft har i första hand lett
till att avvärja sådan användning och exploatering av dessa områden som kan anses
utgöra hinder mot etablering av vindkraft. Resultatet för Gotlands del har dock till
stor del blivit att många områden av riksintresse för vindkraft i första hand fungerar
som skydd mot exploatering i allmänhet, inklusive vindkraft..
Avsnitt 6.1

Regionens tillsynsmyndighet påpekar att i första stycket framgår att det räcker med
bygglov och/eller anmälan till kommunen för mindre parker, men anser att det är en
missvisande uppgift. För att få bygga med enbart bygglov får totalhöjden på verken
inte överskrida 50 meter, tillkommande parker med så små verk ses som osannolikt.
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Länsstyrelsens nuvarande skrivning kan tolkas som att anmälningsvägen gör det
lättare att nå fram, vilket är olyckligt.
Avsnitt 6.3

När länsstyrelsen i detta avsnitt ger specifika förslag ifråga om utredningsplikten i
förhållande till örnarnas status, så är det i sak korrekt. Men det ges inga förslag till
lösningar på det i kap 6.2 redovisade sekretessproblemet, vilket riskerar att göra
kraven enligt 6.3 orimliga.
Regionens erfarenhet är att tillståndsprövning av vindkraft i nuläget sker i något som
kan liknas vid en ”stuprörsprövning” där motstående intressen, vart och ett för sig,
prövas mot intresset att uppföra vindkraft på en viss plats. I stort sett kan då vart och
ett av de motstående intressena vara avgörande för att vindkraft inte går att etablera
på den aktuella platsen På den nivån ses vindkraften i första hand som en ”miljöfarlig
verksamhet”. Detta gör att uppförandet av vindkraft, trots att den på den översiktliga
nivån är ett tydligt formulerat allmänt intresse, i praktiken får en mycket svag
ställning i tillståndsprövningen.
Därför ser regionen inte att det presenterade utkastet till strategi blir ett steg framåt.
Den kommer inte leda till att vindkraften som ett allmänt intresse på ett smidigare
sätt framöver kommer att kunna utvecklas på Gotland. Den presenterade strategin
konserverar snarare den nu rådande och ineffektiva ”stuprörsprövningen”.
Regionen bedömer att det presenterade utkastet till strategi inte heller leder till en
mer samlad utbyggnad i form av större och mer koncentrerade vindkraftsparker. Om
den nu rådande planerings- och prövningspraxisen får fortsätta kommer den att leda
till en fortsatt mer splittrad än koncentrerad utbyggnad av vindkraften. I nuvarande
prövningsprocess är ett vanligt utfall att ansökningar avseende större och välordnade
projekt i bästa fall reduceras till ett betydligt mindre antal verk, som från
landskapsbildsynpunkt, verkar vara mer eller mindre slumpmässigt utplacerade i
landskapet. I värsta fall pågår reduceringsprocessen tills inga verk finns kvar. Om
enighet kan uppnås om att målet är att åstadkomma större och välordnade parker,
för att tillgodose nuvarande och framtida elbehov, måste ett helt annat
helhetstänkande kring planeringen av vindkraft komma till stånd än vad som är fallet
idag.
Vad vindkraften behöver är en heltäckande och helhetsinriktad strategi som också
vinner gehör vid prövningen av vindkraft. Den nuvarande modellen för
tillståndsprövning av vindkraft sker utan större hänsyn till vad som i första hand är
bra platser sett från vindkraftens perspektiv. Riksintresset för vindkraft är i huvudsak
endast en redovisning av områden där vindförhållandena är som gynnsammast.
Resultatet blir att vindkraften i första hand hänvisas till de platser som blir över när
alla andra intressen i huvudsak är tillgodosedda.
Den mark som är lämplig för etablering av vindkraft, med hänsyn tagen till elnät,
vägar, flygtrafik, annan infrastruktur, markförhållanden, naturvärden, kulturvärden,
landskapsbild, försvarsintressen, andra verksamheter, friluftslivet, turismen, boende
m.fl. intressen, är av allt att döma en ändlig resurs. Det innebär att det i praktiken inte
finns platser där vindkraften inte påverkar andra intressen. Vindkraften kommer, var
den än tar plats, att påverka andra intressen.
En förändrad modell för prövning av vindkraft bör utgå från en helhetsbedömning
snarare än från delintressen med absoluta kriterier för bedömningen av skada på
dessa intressen. Vindkraftens påverkan på motstående intressen bör bedömas i sin
helhet snarare än bara vilken påverkan vindkraften har på det motstående intresset på
den enskilda platsen. Denna påverkan ska även ställas mot fördelarna för etablering
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av vindkraft på just den aktuella platsen jämfört med andra platser. Utan en sådan
helhetsbedömning reduceras prövningen av vindkraft till att i första hand begränsas
till platser som primärt inte gör skada på motstående intressen snarar än att platserna
också är bra etableringsplatser utifrån det allmänna intresset att etablera vindkraft.
Avsnitt 7. Strategi för hanteringen av örnfrågan i samband med utbyggnad av vindkraft

Regionen påpekar här att varken länsstyrelsens förslag till strategi eller underlaget till
nationell strategi och fördelningsmålen som ges där, har inberäknat det mot slutet av
2020-talet kraftigt ökande elbehovet på Gotland som förutses genom
cementindustrins prognosticerade behov. Vi ser det som en brist som bör åtgärdas.
Avsnitt 7.3.3

Regionens tillsynsmyndighet påpekar att så tydligt peka ut just risken för kollisioner,
kan vara ett vanskligt antagande, då i vissa fall andra naturvärden som kan leda till
avslag inte har utretts. Områden som hyser mycket örn har ofta även andra höga
naturvärden som även de kan hindra vindkraft. Att fokusera enbart på örnar och
kollisioner kan riskera att ge vindkraftsbranschen en falsk förhoppning, att om bara
kollisioner med örn kan undvikas så löser det problemen med tillstånd.
Regionens tillsynsmyndighet påpekar även att när det gäller skyddssystem, för att
undvika kollision med örn genom att verken stängs när örnar kommer in i området
på kollisionskurs med verkens vingar, så bör även produktionsbortfall och
påfrestningar på verken vid snabba nedstängningar nämnas. Om sådana system ska
tillåta utbyggnad av vindkraft på platser där det utan dessa anses att påverkan på fågel
blir för stor, kan tillsyn över skyddssystemens funktion bli en stor utmaning.
Tillsynsmyndigheten påpekar vikten av att redan vid tillståndsgivning tydligt ange hur
tillsynen ska gå till, samt konsekvenser om inte åtaganden för detta följs.
Regionens tillsynsmyndighet anför att resultatet från en undersökning inte bör vara
helt styrande för framtida hantering Regionens tillsynsmyndighet anför att resultatet
från en undersökning inte bör vara helt styrande för framtida hantering och förordar
att tekniken verifieras ytterligare samt att innan resultaten från undersökningen på
Näsudden1 ens är redovisade, är det svårt att säga hur väl tekniken med fågelskydd
fungerar. Tekniken väcker frågor om möjligheten att placera vindkraftverk i
landskapet helt oberoende av var örnbon är placerade. Utifrån inkomstbortfall m. m.
enligt det ovan anförda, kan det dock bli rimligt att tänka sig att det blir ointressant
att anlägga vindkraft i områden där det är särskilt tätt med örn.
Avslutningsvis

Syftet med den nu framtagna strategin har visserligen inte varit att ta ett helhetsgrepp
på planeringen för vindkraft, trots det är avsaknaden av detta ändå dess största brist.
I den kontexten är det framtagna dokument av begränsat värde. Dock kan en
bearbetad version av strategin i vissa av dess beskrivande delar användas som
underlag vid framtagandet av en ny översiktsplan.
I huvudsak finns inget nytt i strategin som inte var känt sedan tidigare. Trots att
örnfrågan är stor, så menar regionen att det är fel strategi att hantera den separat, att
särskilja det intresset, från övriga intressen som rör vindkraften.
Vindkraften behöver en heltäckande och helhetsinriktad strategi som också vinner
gehör vid prövningen av vindkraft. Den nuvarande modellen för tillståndsprövning
av vindkraft sker utan större hänsyn till vad som i första hand är bra platser sett från
vindkraftens perspektiv. Riksintresset för vindkraft är i huvudsak endast en
redovisning av områden där vindförhållandena är som gynnsammast. Resultatet blir
Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindturbiner, projektperiod 2019-01-01 – 2020-12-31,
med finansiering från Vattenfall, Energimyndigheten och regionala tillväxtmedel
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att vindkraften i första hand hänvisas till de platser som blir över när alla andra
intressen i huvudsak är tillgodosedda.
Den mark som är lämplig för etablering av vindkraft, med hänsyn tagen till elnät,
vägar, flygtrafik, annan infrastruktur, markförhållanden, naturvärden, kulturvärden,
landskapsbild, försvarsintressen, andra verksamheter, friluftslivet, turismen, boende
m.fl. intressen, är av allt att döma en ändlig resurs. Det innebär att det i praktiken inte
finns platser där vindkraften inte påverkar andra intressen. Vindkraften kommer, var
den än tar plats, att påverka andra intressen.
En förändrad modell för prövning av vindkraft bör utgå från en helhetsbedömning
snarare än från delintressen med absoluta kriterier för bedömningen av skada på
dessa intressen. Vindkraftens påverkan på motstående intressen bör bedömas i sin
helhet snarare än bara vilken påverkan vindkraften har på det motstående intresset på
den enskilda platsen. Denna påverkan ska även ställas mot fördelarna för etablering
av vindkraft på just den aktuella platsen jämfört med andra platser. Utan en sådan
helhetsbedömning reduceras prövningen av vindkraft till att i första hand begränsas
till platser som primärt inte gör skada på motstående intressen snarar än att platserna
också är bra etableringsplatser utifrån det allmänna intresset att etablera vindkraft.
Regionstyrelsen, dag som ovan

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen, dag som ovan

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Enligt sändlista

Möjlighet att tycka till om Länsstyrelsens förslag på
strategi för örnar och vindkraft
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till Strategi för vindkraft och örn i
Gotlands län. Vi önskar era synpunkter på förslaget.
Använd gärna regeringskansliets vägledning Svara på remiss – hur och varför när
ni bereder ert svar. Vägledningen hittar ni här - Svara på remiss - hur och varför,
PM 2003:02 (regeringen.se).
Vilka remissinstanserna är framgår av sändlistan i slutet av detta dokument. Vill
ni sprida remissen till ytterligare parter är det välkommet.
Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 29 mars 2021. Om ni inte vill
svara på remissen får ni gärna meddela oss även det.
Du kan lämna dina uppgifter på något av följande sätt.
 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du
Länsstyrelsen Gotlands län och anger ditt ärendes diarienummer 18592020. Du hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se. Skriv yttrande i
sökrutan och tryck på sök.
 Skicka e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 18592020 och yttrande i ämnesraden.
 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 Visby.

Varför har vi tagit fram en strategi för vindkraft och
örn?
Länsstyrelsen har i uppdrag både att främja vindkraft och att skydda örnar, två
uppdrag som ofta tenderar att kollidera med varandra. Gotland har av regeringen
fått i uppdrag att gå före övriga landet i omställningen till ett hållbart
energisystem. Vindkraften står redan idag för huvudparten av elproduktionen i
länet, men behöver byggas ut ytterligare om de energi- och klimatpolitiska målen
ska kunna uppnås. Samtidigt är Gotland Sveriges örntätaste län, där örnreviren i
stort sett ligger kant i kant. Både kungsörn och havsörn är särskilt skyddade enligt
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EU:s fågeldirektiv. Detta innebär att vindkraftverk inte får uppföras för nära
örnbon, inom viktiga flygstråk för örn eller där det finns ett rikt fågelliv överlag.
Förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft på Gotland är därför kantad av
särskilda regionala utmaningar. För att försöka peka på en väg framåt mellan
dessa intressekonflikter har länsstyrelsen därför tagit fram ett förslag till strategi
för vindkraft och örn i länet.
Vi hoppas att strategin kommer bidra med kunskap, vägledning och en helhetssyn.
Strategin kommer också vara en utgångspunkt för Länsstyrelsens yttranden och
bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetableringar. Det är därför viktigt att
alla frågor kopplade till vindkraft och örn belyses redan nu och att ni får en
möjlighet att lyfta fram det som är viktigt för er.
_____________
Beslut om denna remiss har fattats av landshövding Anders Flanking.
Naturvårdshandläggare Mimmi Skog har varit föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För Länsstyrelsen

Anders Flanking

Mimmi Skog

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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1. Inledning
Länsstyrelsen har uppdraget att skydda och bevara både kungsörn
och havsörn och deras livsmiljö på Gotland. Samtidigt har
länsstyrelsen i uppdrag att främja förnyelsebara energikällor. Dessa
uppdrag står ibland i konflikt med varandra.
Gotland ska på uppdrag av regeringen och energimyndigheten vara
ett län som går före i omställningen till ett hållbart energisystem.
Gotland ska bli en pilot i att nå de energi och klimatpolitiska målen.
Ett av målen är att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion år
2040. Gotland har egen produktion av el från vind-, sol- och
vattenkraft. Vindkraften står för huvudparten av elproduktionen på
ön. Den står för ungefär hälften av dagens elanvändning.
Gotland är också Sveriges örntätaste län. Reviren ligger i stort sett
kant i kant. Samtidigt får inte vindkraft byggas allt för nära örnbon,
inom viktiga flygstråk för örn eller där det finns ett rikt fågelliv
överlag. Förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft på Gotland
är därför kantad av särskilda regionala utmaningar.
Denna strategi riktar sig till företag, myndigheter, Region Gotland
och andra som planerar, beslutar, utvecklar eller genomför åtgärder
som kopplar till vindkraft och örn. Vi hoppas är att de som verkar
inom vindkraft får nytta av strategin genom vägledning, helhetssyn
och ökad förutsägbarhet.
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2. Syftet med strategin
Syftet med strategin är att hitta ett sätt att hantera konflikten mellan
länsstyrelsens uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att
skydda och bevara till att kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på
Gotland.
Vi hoppas att strategin kommer
•

bidra med kunskap, vägledning och en helhetssyn

•

presentera riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av
kungsörn och havsörn och

•

användas som vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid
en exploatering.

Strategin kommer också vara en utgångspunkt för Länsstyrelsens yttranden och
bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetablering.

3. Bakgrund
3.1 Vi har ett ansvar att främja vindkraft
Klimatkrisen är ett av vår tids största utmaningar och Sverige har några av
världens mest ambitiösa klimatmål, bland annat;
•
•

Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären.
Till år 2040 ska elproduktionen vara 100% förnybar.

Regeringen vill även att Gotland ska gå före i energiomställningen1. Gotland kan
och ska, enligt regeringen, visa att det är möjligt att ställa om till ett hållbart
energisystem. Energimyndigheten konstaterar i rapporten Energipilot Gotland –
Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir ett hållbart energisystem att vi har
1 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens Energimyndighet att möjliggöra att
Gotland blir en pilot för ett hållbart energisystem. Regeringsbeslut M2018/01642/Ee
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goda förutsättningar för det. Möjligheten för produktion av både vindel och solel
är ovanligt goda här.
Energimyndigheten bedömer att en stor vindelproduktion är en förutsättning för
att uppnå ett 100 procent förnybart elsystem. På nationell nivå innebär det en
utbyggnad av vindkraft motsvarande 100 TWh de närmaste 20 till 30 åren2.
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit initiativ till att arbeta fram en
gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad på nationell nivå.
Målsättningen är att nationellt planeringsunderlag och vägledningar ska vara
klara under 2020 för att därefter länsstyrelserna ska genomföra de regionala
analyserna där en rad berörda regionala och lokala aktörer involveras.
Avslutningsvis sker en sammanställning och uppsummering på nationell nivå av
resultaten från de regionala analyserna3.

3.2 Vi har ett ansvar att skydda örnar
Av fågeldirektivet (2009/147/EG1) framgår att fåglar är ett gemensamt arv och att
ge dem ett effektivt skydd är en unionsgemensam fråga. Alla medlemsländer
måste därför vidta åtgärder mot allt som kan försämra fåglarnas bevarandestatus.
Det kan till exempel handla om att förhindra förstörelse av fåglarnas livsmiljöer
eller förhindra dödande, fångst och illegal handel. Vissa mer sällsynta arter har ett
starkare skydd och andra lite mer vanliga arter har ett mindre starkt skydd. I
bilaga ett till direktivet anges vilka arter som är särskilt skyddsvärda vilket innebär
att medlemsstaterna har ett särskilt utpekat ansvar för att bevara deras livsmiljöer
och fortplantningsområden. Både kungsörn och havsörn är sådana arter.

2 Energimyndigheten, 100 procent förnybar el - delrapport 2, publicerad 2019-05-06.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2019. Strategi för hållbar vindkraft - del 1 Bakgrund,
nuläge och utmaningar.
3 Naturvårdsverket. Vindkraftsstrategins upplägg. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationellvindkraftsstrategi/Vindkraftsstrategins-upplagg/#fortsatt, Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
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3.3 Kungs- och havsörnens bevarandestatus på
Gotland är idag god
3. 3. 1 Vad är god bevarandestatus?
Med bevarandestatus menas de sammanvägda faktorerna som påverkar den
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och
mängden hos dess populationer.
En arts bevarandestatus anses gynnsam när
•

uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,

•

artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken
minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig
framtid, och

•

det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt
stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt.

Detta framgår av förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken
mm.

3.3.2. Kungsörnens bevarandestatus
Enligt regeringens proposition om En hållbar rovdjursförvaltning (prop.
2012/13:191) är målen för kungsörnen att populationen i Sverige ska vara totalt
minst 150 registrerade häckande par, och att utbredningsområdet ska vara hela
landet. Riksdagen har i sitt beslut den 10 december 2013 (bet. 2013/14:MJU7,
rskr. 2013/14:99) förtydligat det av regeringen föreslagna målet för
kungsörnspopulationen på så sätt att den anser att begreppet antalet
registrerade häckande par avser antalet par som har lyckats med häckningen.
Kungsörnen är långlivad och har en långsam reproduktion. Medellivslängden hos
vuxna kungsörnar är troligtvis över 15 år4. I Sverige lyckades 266 par häcka under
2019, varav 24 par lyckades med sin häckning på Gotland.
Kungsörnen på Gotland har en högre beståndstäthet än i andra delar av Sverige
vilket beror på särskilt goda födoförhållanden. Beståndet har under en lång följd

4

Naturvårdsverket. 2011. Åtgärdsprogram för kungsörn 2011-2015 rapport 6430.
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av år ökat i svag takt och nådde en högsta nivå 2016 med 64 besatta revir, för att
därefter minska till 57 revir år 2019.
Utvecklingen under senare år verkar tyda på en uppbromsning och stabilisering
av populationen. Det kan enligt Länsstyrelsens mening bero på att födotillgången
och platser för lämpliga revir börjar bli begränsad. Kungsörnen har alltså troligtvis
uppnått sin ”carrying capacity” på Gotland.

3.3.3. Havsörnens bevarandestatus
Havsörnen återetablerade sig på Gotland på 1990-talet. Beståndsuppgången har
varit betydligt snabbare än för kungsörnen. Denna snabba ökning beror sannolikt
på en kombination av hög reproduktion och hög överlevnad, samt även viss
invandring från fastlandsbestånd. År 2019 finns kännedom om 46 revir på
Gotland men sannolikt uppgår populationen till drygt femtio par. För senaste
tioårsperioden visar data att i medeltal 40% av paren producerat ungar och i snitt
1,7 ungar per par.
Till skillnad från kungsörn så har havsörn ingen nationellt fastställd miniminivå för
när arten anses ha uppnått gynnsam bevarandestatus. Men länsstyrelsens
bedömning är att bevarandestatusen för havsörnsbeståndet på Gotland för
närvarande är god. Hög reproduktionstakt och påspädning genom invandring
från fastlandet gör beståndet sannolikt något mindre känsligt än kungsörnen.
Länsstyrelsen utgår därmed ifrån att både kungsörnen och havsörnen idag har en
god bevarandestatus på Gotland.

3.4 Dagens vindelproduktion på Gotland
I nuläget finns 179 MW installerad effekt på Gotland fördelad på 130 verk. År
2019 producerade dessa tillsammans 489 GWh el5, vilket motsvarar ungefär
hälften av dagens elanvändning på Gotland. Verken är fördelade på cirka 30 olika
platser, se figur 1.

5

Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per län, 2003-. PxWeb

(energimyndigheten.se)
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Figur 1. Översikt över vindkraft på Gotland idag.
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3.5 Potential med framtida teknik
Teknikutvecklingen av vindkraft går mot större verk med en högre effekt. Det gör
att färre verk behövs för att bidra med mer elektricitet än om gårdagens
vindkraftverk hade använts, se figur 2-4. Kapaciteten för vindkraftverk på land
uppskattas till 5-6 MW i framtiden6, medan vindkraftverk till havs uppskattas nå
en effekt av upp till 20 MW per verk. Nedan följer några exempel på hur många
vindkraftverk som uppskattningsvis skulle behövas vid olika produktionsmål och
installerad effekt.

Figur 2. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på 2 MW (gårdagens teknik)
som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (1, respektive 3,1 TWh per år). Som utgångspunkt
för beräkningarna ligger nuvarande produktion, som framför allt sker med lite äldre teknik.

6 Nilsson, K., Soares, J., Ivanell, S. 2018. Energy transition Gotland: Renewable resources and system
effects
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Figur 3. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på mellan 3-4,2 MW (dagens
teknik) som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (0,5, 1, respektive 3,1 TWh per år).

Figur 4. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på 5,5 MW (morgondagens
teknik) som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (0,5, 1, respektive 3,1 TWh per år).
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4. Vad styr vindkraftsutbyggnaden
idag?
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige styrs i första hand av förutsättningar såsom bra
vindförhållanden, anslutningsmöjligheter till elnät, tillgång till mark och andra
markanspråk som finns på platsen. På Gotland är vindförhållandena goda över så
gott som hela ön. Men fler saker påverkar utbyggnaden av vindkraft. Det kan till
exempel gälla anslutningsmöjligheter, natur- och kulturhistoriska värden,
markanspråk och konflikter med andra samhällsintressen, exempelvis
totalförsvaret. Alla motstående intressen vägs sedan mot varandra i en
tillståndsprocess.

4.1 Fysisk planering
4.1.1 Anslutning till elnätet
En avgörande fråga för Gotlands del är möjligheten för nya vindkraftsproducenter
att kunna ansluta sig till elnätet. Överföringskapaciteten till fastlandet har varit
och är en begränsande faktor. Från och med sommaren 2020 har Gotlands energi
kunnat erbjuda anslutning av 65 MW ny vindkraft. Men för att kunna fortsätta
utbyggnaden av vindkraften på Gotland krävs antingen en ny kabel till fastlandet
eller en möjlighet till storskalig energilagring. Svenska Kraftnät har under 2020
fått ett särskilt uppdrag från regeringen att bedöma Gotlands
försörjningstrygghet och leveranssäkerhet avseende elproduktionen. Preliminära
slutsatser visar att flera åtgärder troligtvis kommer att krävas på sikt.
Upprättandet av en ny fastlandsförbindelse är en åtgärd som troligen kommer att
vara nödvändig. Ledtiden för en ny förbindelse är i storleksordningen 10 år.7

4.1.2 Havsplaner
Sverige har inget nationellt system för fysisk planering på land. Till havs sker
däremot en nationell fysisk planering inom ramen för den statliga
havsplaneringen. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till
havsplaner för bland annat Östersjön som på ett övergripande plan visar lämplig
användning av havsområdet och pekar bland annat ut områden som är bra för
energiutvinning. Läs mer om detta här –

Svenska Kraftnät. Presentation av uppdraget och preliminära resultat under Gotlands Energidialog
2020.
7

15

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet: Förslag till regeringen
2019-12-16 (havochvatten.se)
Värt att nämna är också att det finns ett förslag på att slopa
anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Förslaget granskas för
närvarande gentemot EU:s statsstödsregler och det är inte klart om eller när
förslaget kan komma att träda i kraft. Om förslaget går igenom kan man anta att
intresset för havsbaserad vindkraft kommer att öka.

4.1.3 Riksintressen
Ett område med särskilda värden för ett viktigt nationellt intresse kan klassas som
riksintresse enligt miljöbalken. Vindbruk är ett sådant intresse och ett antal
sådana områden är utpekade på Gotland, se figur 3. På Gotland är riksintressen
för vindbruk utpekade utifrån goda vindförhållanden men där
•
•
•
•

naturreservat,
Natura-2000-områden,
områden som är av intresse för totalförsvaret och
områden med näraliggande bostäder är bortplockade.
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Figur 3. Utpekade områden med riksintresse för vindbruk på Gotland

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller påtagligt skada dess värden. Det finns även andra riksintressen förutom
vindbruk, till exempel totalförsvar, mineralutvinning, friluftsliv, kulturmiljö och
naturvård. Vid tillståndsprövningar ingår riksintresse som en del av
bedömningsunderlaget tillsammans med många andra avvägningar som ska
göras. Även Natura 2000-områden är en form av riksintresseområden. För
åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område krävs en särskild
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tillståndsprövning där det inte sker någon avvägning mot exempelvis riksintresse
för vindbruk.
Ett utpekat riksintresse ger tillståndsmyndigheten en indikation för hur man bör
prioritera allmänna intressen vid prövningen. Vill man däremot bygga en vindpark
i ett område som är utpekat enligt något annat riksintresse, till exempel
naturvård, får tillståndsmyndigheten bedöma om åtgärden innebär en påtaglig
skada på naturvårdsintresset. Man kan även landa i att två riksintressen kan
samexistera utan att otillåten skada uppstår. Om det finns flera överlappande
riksintressen ska det intresse som bäst hushåller med mark- och vattenresurser
ges företräde. Totalförsvarets intressen har dock alltid högre prioritet än andra
riksintressen vid en sådan avvägning, se 3 kap 10 § miljöbalken.

4.1.4 Översiktsplaner och detaljplaner
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur kommunen vill att
mark- och vattenanvändningen ska utvecklas. Kommunen har möjlighet att peka
ut områden som är lämpliga för vindkraft i översiktsplanen. Översiktsplanen ger
stöd och vägledning vid detaljplanering men är inte bindande. Den används även
som bedömningsunderlag för beslut hos länsstyrelsen och domstolar som prövar
bygg- och tillståndsärenden. En översiktsplan tillsammans med utpekade
riksintressen kan alltså ge en fingervisning om vilka områden som är lämpliga för
vindkraft, men den slutliga avvägningen sker vid tillståndsprocessen.
I Region Gotlands översiktsplan behandlas frågor om vindkraft utförligt. Läs mer
under Vindbruk – plan med strategier och riktlinjer (gotland.se) på Region
Gotlands webbplats.
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5. Riskerna med vindkraft
Man brukar tala om tre påverkanstyper vad gäller vindkraftens påverkan på fåglar
– dödlighet genom kollisioner, störningar och habitatförlust. Vindbrukets
påverkan på fåglarnas habitat, i form av häckningsplatser och
födosökningsområden, samt störningseffekter av vindkraft är betydligt mindre
undersökt än risken för kollisioner.

5.1 Dödlighet genom kollisioner
Fågeldödlighet förekommer på alla platser vi har vindkraftverk. Det drabbar alla
flygande arter. De flesta fåglar som dödas är vanliga småfåglar.
Genomsnittsvärdet för antalet fåglar som dör genom kollision med vindkraftverk
är mellan 5 till 10 per år och verk. Variationen är dock stor. Rovfåglar, måsar,
trutar och hönsfåglar dödas i högre omfattning än förväntat sätt till
populationsstorlekarna. Det skulle kunna förklaras med att dessa arter uppvisar
ett förhållandevis svagt undvikande av vindkraftverk8. De största rovfåglarna är
kanske även mer utsatta då manövreringsförmågan minskar med ökad storlek
och vikt. För långlivade fåglar med låg reproduktionshastighet, såsom örnar, kan
även en mindre ökning av dödligheten påverka populationens utveckling på ett
betydande sätt.
Dödligheten är generellt sätt högre för fåglar som vistas i ett område under
längre tid såsom under häckning, övervintring eller rastning under flyttningstid.
Undersökningar av 226 döda kungsörnar insamlade i Sverige mellan 1993–2009
visade att kollisioner med vindkraftverk stod för 2% av dödligheten. Som en
jämförelse kan nämnas att oisolerade luftledningar och andra elinstallationer
verkar utgöra en större riskfaktor än vindkraft. I samma undersökning kunde man
konstatera att cirka 25 % av örnarna dött till följd av elledningar och
transformatorer. På Gotland är andelen ännu högre. Av totalt 51 funna
kungsörnar på Gotland kunde dödsorsaken fastställas för åtminstone 34 individer.
Här stod kollisioner med elledningar och transformationer för 60% av den
konstaterade dödsorsaken medan vindkraftverk stod för 12%9.

8 Rydell, Ottvall m fl, 2017. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, Naturvårdsverkets
rapport 6740
9 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 36
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Havsörnar dödas generellt sett alltså oftare än kungsörnar i kollisioner med
vindkraft. Orsaken är inte helt klarlagt men kan bero på annat beteende och att
vindkraftverk oftare har placerats i kustmiljöer där havsörnar trivs10.
Miljön där vindkraftverken står är av avgörande betydelse för dödligheten.
Generellt sett kan man säga att fågelrika och fuktiga miljöer såsom våtmarker
bidrar till ökad dödlighet.
Fågeldödligheten ökar också i förhållande till verkens storlek. En högre installerad
effekt förutsätter högre verk och ökad svepyta för rotorbladen. Men sett till
installerad effekt och producerad mängd el så minskar dödligheten med ökande
verksstorlek. Många små, ineffektiva verk utgör en större risk än färre, högre och
mer effektiva verk då den totala svepytan för rotorbladen blir mindre. När det
gäller generationsväxlingen av Näsudden på sydvästra Gotland kunde man tydligt
se en sådan effekt. Den totala fågeldödligheten minskade i samband med att
man bytte ut 58 gamla verk mot 28 nya. Sett till installerad effekt minskade
dödligheten från 57 dödade fåglar per MW till 12,5 dödade fåglar per producerad
MW. Den totala dödligheten minskade alltså med nära 80%. Samtidigt ökade
elproduktionen11.
Vid ett fåtal studier med systematiska eftersök har uppskattningar av
olycksfrekvensen på örnar presenterats. Två studier i USA har funnit
olycksfrekvenser på mellan 0,5 och 8 årligen dödade kungsörnar per 100 verk.
Och på Smöla i Norge har det konstaterats cirka 6 årligen dödade havsörnar vid
68 verk. Omräknat till gotländska förhållanden indikerar dessa och andra studier
av riskbenägna rovfåglar en årlig dödlighet av 1-5 kungsörnar och 1-5 havsörnar
per 100 verk12.

10 Naturvårdsverket, yttrande i mål M 4376-18 angående tillstånd till uppförande och drift av
anläggning för vindkraft på fastigheterna Gotland Othem Norrbys 1:43 m.fl. Forsviden södra
vindkraftpark, 2019-11-22
11 Rydell, Ottvall m fl, 2017. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, Naturvårdsverkets
rapport 6740, sida 25-26.
12
Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 39-41
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Foto: Mostphoto

5.2 Hur stor dödlighet tål populationerna utan
att påverkas?
Vilka individer som dödas har en påverkan för hur bevarandestatusen påverkas.
Om unga hannar som ännu inte är revirhävdande eller ännu inte har bildat par
dödas, så påverkas inte bevarandestatusen lika mycket som om en äldre,
reproducerande hona som redan har bildat par dör. Mycket tyder dock på att
vuxna kungsörnar på Gotland tillbringar stora delar av året inom ett begränsat
område inom några kilometer från boplatsen. Dessutom kan olika revir vara mer
eller mindre produktiva13.
Så som det framgår av kapitlet ovan så uppskattades att 100 vindkraftverk på
Gotland skulle döda mellan en till fem kungsörnar per år. Detsamma gäller
havsörnar. Populationstillväxten simulerades vid olika scenarier – vid en, två, tre,
fyra och fem dödade kungsörnar per år över en 20-årspersiod (motsvarade en
dödlighet på mellan 0,9–4,5% av den vuxna andelen av populationen). Först vid
fem dödade kungsörnar per år kunde man se en negativ populationsutveckling.
Simuleringen visade då en populationsnedgång på cirka 15% efter 20 år.

13 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 43–44
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Motsvarade simulering för havsörn visar att populationen fortsätter att öka
oavsett om en, två, tre, fyra eller fem havsörnar per år dödas. Ökningen sker bara
olika snabbt14.

5.3 Störningar
Det finns än så länge relativt lite kunskap om hur örnar störs av vindkraft och på
vilka avstånd från bon som störningar kan ske. Relativt få studier har visat att
störningar har någon större inverkan på rovfåglar. På Smöla i Norge uppvisade
häckande havsörnar effekter av störning och undanträngning vid
vindkraftsetablering upp till 1 km i ett öppet landskap. Men kungsörn kan liksom
havsörn lyckas med häckningar på boplatser inom 1 km från vindkraftverk. I
Skottland uppvisar kungsörn ett tydligt undvikande flygmönster i vissa
vindkraftsparker men inte i andra15. Samtidigt är det inte enbart själva
vindkraftsverken som kan verka störande vid en vindkraftsanläggning utan även
den ökade mänskliga aktiviteten såväl under byggfasen som under driftsfasen.
Nya vägar möjliggör även ett ökat rörligt friluftsliv i området vilket också kan
störa örnarna. I vilken utsträckning är dock inte klarlagt.

5.4. Habitatförlust
Habitatförlust kan uppstå för fågelarter som har ett undvikandebeteende mot
vindkraftverk. Vadarfåglar är ett sådant exempel. För övrigt anses habitatförlust
generellt sett inte vara ett stort problem för fåglar även om det inte är studerat i
större omfattning. Hur förlusten av habitat påverkar fåglar beror bland annat på
storleken av på vindkraftsanläggningen och hur marken tidigare utnyttjats.

14 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 48
15 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 44

22

6. Tillståndsprövningen
6. 1 Hur går tillståndsprövningen till?
Vilka tillstånd som krävs beror på faktorer som verkens antal, höjd och
turbinstorlek eller om de ligger på land eller till havs. För medelstora till stora
parker på land krävs tillstånd enligt miljöbalken medan det räcker med bygglov
och/eller anmälan till kommunen för mindre parker. Tillståndet prövas vanligen av
en miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen. Miljöprövningsdelegationens
beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Den domstolens dom
kan sedan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Uppförs
vindkraftverken i vatten prövas tillståndet också av Mark- och miljödomstolen.
För att identifiera direkta och indirekta miljöeffekter vid etablering av
vindkraftverk ska den som vill uppföra en vindkraftsanläggning först samråda
med Länsstyrelsen, Region Gotland, allmänheten, intresseorganisationer och
enskilda som blir särskilt berörda.
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att samrådet sker i tillräcklig
omfattning. Ornitologiska föreningen, privatpersoner och andra organisationer
med god kännedom om örnpopulationerna bör få tillfälle att yttra sig för att
bolagen ska få så bra underlag som möjligt.
En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och bifogas till ansökan. Den
information som samlas in om örnar kring planerad vindkraftsetablering ska ingå
i denna. Av miljöbalken 6 kap. 35 § framgår i övrigt vad
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla.
Läs också mer om hur tillståndsprövningen går till på vår webbplats –
Prövning av miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

6. 2 Sekretess
Värt att nämna är att det underlag om örn som samlas in av
verksamhetsutövaren, eller framgår på annat sätt, omfattas av sekretess. Både
kungsörnen och havsörnen är skyddsvärda arter enligt artskyddsförordningen.
Sekretess gäller för uppgifter om en djur- eller växtart som
är i behov av skydd,
•

som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd och
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•

om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del
av landet motverkas om uppgiften röjs.

Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6. 3 Hur långt sträcker sig utredningsplikten?
Det som kan vara viktigt att få med i miljökonsekvensbeskrivningen är var det
finns örnbon, om platsen är ett viktigt flygstråk för örn eller om det i övrigt finns
stora tätheter av särskilt skyddade fågelarter på platsen. Man bör också kartlägga
möjliga alternativa häckningsplatser, även om de för tillfället inte används.
Rekommenderade skyddsavstånd för vindkraft är enligt rättslig praxis mellan två
till tre kilometer från närmaste örnbo.
Enligt en dom från Mark och miljööverdomstolen (mål nr 4319-17) och en dom i
Mark- och miljödomstolen (mål nr 4376-18) så är även örnarnas flygvägar, utöver
boplatser, viktiga delar vid bedömningen av bästa lämpliga plats. Man får tolka
domarna som att födosöksområden och andra rörelsemönster är viktiga att
kartlägga. Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren att visa att flygstråken
utanför de rekommenderade skyddsavstånden inte innebär en betydande risk för
kollisioner och ökad dödlighet. Annars gäller försiktighetsprincipen. I detta fall
innebar det avslag för samtliga vindkraftverk, trots att flertalet verk låg utanför
skyddsavståndet på två till tre kilometer från örnbona. Bolagen hade inte kunnat
presentera tillräckliga underlag som visade att risken var försumbar.
I samband med generationsväxlingar bör bolagen jämföra nuvarande risker för
kollisioner och fågeldödlighet med förväntade risker efter generationsväxlingen.
Man bör då särskilt ta hänsyn till tidigare studier, antalet verk, verkens placering,
verkens höjd och rotorbladens omfång. Sedan bör man också särskilt undersöka
förekomsten av stationära reproducerande par i området, var de häckar samt var
de födosöker.

6. 4 Hur prövas artskyddsfrågan?
Artskyddsfrågorna brukar oftast hanteras inom ramen för de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken, närmare bestämt principen om lämpligast möjliga
lokalisering för verksamheten. Lämpligast möjliga lokalisering innebär en plats
där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och
olägenheter för miljön och människors hälsa, se 2 kap. 6§ miljöbalken.
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Vid bedömningen om platsen är lämplig ingår bland annat att titta på frågor om
buller, natur- och kulturmiljövärden, skyddade arter enligt artskyddsförordningen
och landskapsbilden.
Mark- och miljööverdomstolen har tidigare konstaterat att artskyddsförordningen
är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna
när det gäller skyddet av arter16. En del i prövningen blir då att med tillämpning
av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen, bedöma hur de
skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. Detta kan dock, i de
flesta fall, göras inom ramen för prövningen av bästa möjliga lokalisering.
Det är först om det kvarstår en risk för beaktansvärd skada på de skyddade
arterna och deras levnadsmiljöer som det blir aktuellt med en dispensprövning
enligt artskyddsförordningen 17.
Som ett stöd i bedömningen om en artskyddsdispens behövs kan man använda
sig av detta flödesschema.
1. Finns det överhuvudtaget någon risk att örn påverkas utifrån föreslagen
lokalisering? Är föreslagen plats till exempel belägen inom •
•
•

rekommenderade skyddsavstånd från örnbon
viktigt flygstråk, födosöksområde mm. för örn eller
stora tätheter av särskilt skyddsvärda fågelarter?

Om svaret är nej, utgör artskyddsförordningen inget hinder mot verksamheten
(såvitt det gäller fåglar).
2. Om svaret på fråga 1. är ja, finns det en risk för att örnar dödas? Om
svaret är nej, eller ja, men risken är begränsad (till exempel om man
förenat verksamheten med förslag på tillräckligt bra skyddsåtgärder för
att minska risken för dödlighet) aktualiseras inte förbudet.
3. Om svaret på fråga 2. är ja, är det nödvändigt att förbjuda åtgärderna för
att kunna bibehålla gynnsam bevarandestatus, eller för att återupprätta
populationen till denna nivå? Bedömningen bör göras på
medlemsstatsnivå och på biogeografisk regionnivå18.
16 MÖD 2013:13
17 John Darpö och Helene Lindahl. 2015. Vindkraft, fåglar och brister i höjden – om artskyddet vid
prövningen av vindkraft, sida 8
18 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott. 2020. Begäran om förhandsavgörande
från Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, angående målen C-473/19 och C-474/19
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4. Om svaret på fråga 3. är ja, är verksamheten förbjuden och kräver dispens
från artskyddsförordningen. Är svaret nej aktualiseras inte förbudet.

Foto: Mostphoto

föreningen Skydda skogen m. fl mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län. CURIA - Documents
(europa.eu)
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6. 5 När äventyras då artskyddet?
Det är inte alla skyddade arter som påverkas negativt av vindkraftverk. Graden av
påverkan beror på flygsätt, förekomst och andra förutsättningar som till exempel
landskapets utformning. För en hotad art kan dödandet av enstaka individer vara
tillräckligt för att påverka bevarandestatusen negativt, medan det för vanligare
arter krävs ett större antal individer19. Även faktorer som såsom kön, inflöde av
nya individer, genetisk status eller ålder kan ha betydelse för hur
bevarandestatusen för arten påverkas.
I EU-kommissionens vägledning om strikt skydd av djurarter20 resonerar man
utifrån att dödande av enskilda individer kan få negativa effekter på artens
population och därigenom artens bevarandestatus. Det indikerar att det är
effekten på populationen snarare än att en enskild individ dödas som är det
avgörande. Det är också i linje med direktivets syfte, att skydda arten och inte
varje individ av arten.
Det är alltså fågelartens populationsstorlek och status på regional och nationell
nivå som avgör om det redan vid enstaka dödade individer blir en tydlig negativ
effekt på populationen eller om först högre antal ger en sådan effekt.

6. 6 Hur svårt är det att få tillstånd?
Energimyndigheten har på nationell nivå gjort en sammanställning av antalet
beviljade projekt mellan år 2014–2018. Man har även samlat in hur många projekt
som har fått avslag och anledningen till det. Energimyndigheten konstaterade att
cirka en tredjedel av alla projekt fick avslag. Den vanligaste orsaken var det så
kallade kommunala vetot som stod bakom 45 % av alla avslag21 på nationell nivå.
Kommunen har en avgörande roll i tillståndsprövningen genom det, i vardagligt
tal kallade, kommunala vetot då verksamheten inte kan få tillstånd utan
kommunen tillstyrkan.
Värt att nämna är att Energimyndigheten och Naturvårdsverket anser att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan borde tas bort. De menar att
etableringen av vindkraft skulle underlättas och blir mer rättssäker i sådana fall.

19 Naturvårdsverket. 2015. Vägledning om begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen –
tillämpning i exemplet vindkraft, sida 3. Vägledning om begreppet avsiktligt i 4 §
artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft (naturvardsverket.se)
20

Guidance document on the strict protection of animal species of community interest under the

Habitats directive 92/43/2007, EU-kommissionen 2007, s. 35 stycke 30
21

Strategi för hållbar vindkraft – del 1 Bakgrund, nuläge och utmaningar, sida 29.
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Myndigheterna har i ett regeringsuppdrag sett över hur tillståndsprocessen för
vindkraft fungerar. Förslaget överlämnades till regeringen den 19 juni 2017.
Frågan ska nu utredas vidare, se Utredning om ökad förutsägbarhet vid
miljöprövning av vindkraft - Regeringen.se.
Den näst största orsaken till avslag på nationell nivå var artskyddsfrågor som stod
bakom 25% av alla avslag. Vidare konstaterar man att totalförsvarets intressen
stod bakom den största andelen avslag sett till antalet vindkraftverk (39%).
Motsvarande siffra för andelen avslag på grund av artskyddsfrågor sett till antalet
vindkraftverk var 8%.

6. 6. 1 Hur ser det då ut på Gotland?
Sedan 2010 har 25 landbaserade vindkraftsärenden prövats hos Region Gotland
eller Miljöprövningsdelegationen. Fem ärenden har fått avslag. Tretton ärenden
har resulterat i tillstånd eller godtagen anmälan. Det har då framför allt handlat
dels om generationsväxlingar av vindparker, dels enskilda verk som endast kräver
en anmälan till Region Gotland. Ett antal samråd har genomförts där man av olika
anledningar valt att inte gå vidare med tillståndsansökan. Sex anmälningsärenden
hos Region Gotland har dragits tillbaka av sökande.
De ansökningar som har fått avslag har i huvudsak berott på närheten till örnbon,
fågelrika områden eller viktiga flygstråk för örn, se figur 4. En ansökan avslogs
med hänvisning till att området inte var lämpligt för generationsväxling enligt
översiktsplanen för Gotland.
Antalet vindkraftverk som omfattas av bifall, avslag respektive återtagna
ansökningar framgår av figur 5.
Ett vindkraftsärende prövas fortfarande av Region Gotland.
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Figur 4. Antalet vindkraftverk som omfattas av tillstånd, avslag eller återtagna ansökningar under de senaste
tio åren på Gotland.
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Figur 5. Preliminär effekt (MW) för de vindkraftverk och vindkraftsparker som har fått tillstånd, avslag
respektive återtagna ansökningar under de senaste tio åren på Gotland.
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7. Strategi för hanteringen av
örnfrågan i samband med utbyggnad
av vindkraft
Beroende på vad vilka klimatpolitiska mål vi siktar på så kan vi ha olika strategier
för hur vi når dit. Har vi lågt satta mål kanske det räcker med att plocka lågt
hängande frukter, det vill säga i första hand fortsatt generationsväxling. Vid högt
satta mål ökar utmaningarna.
Det finns idag fastställa mål för utbyggnaden av vindbruk på Gotland till 2,5 TWh,
se Region Gotlands Översiktsplan22 och Energiplan23. Dessa planer är dock några
år gamla och kommer inom kort revideras. Det innebär att nuvarande antagna
mål kan komma att omarbetas.
Inom ramen för Energimyndighetens och Naturvårdsverkets arbete med projektet
Hållbar vindkraft har myndigheterna föreslagit ett regionalt mål för Gotland på 1
TWh24. En annan utredning om behovet av el baserat på framtida elektrifiering av
personbilsflotta och en elektrifierad kalkindustri på Gotland skulle innebära ett
ytterligare 0,1 TWh respektive 2 TWh elanvändning jämfört med idag25. Vi talar då
totalt om en årsanvändning på 3,1 TWh för Gotland.
Vi antar att klimatmålen kommer att vara minst lika ambitiösa, om inte mycket
mer ambitiösa, framöver. För att hantera våra regionala utmaningar utgår vi
därför ifrån fortsatt höga klimatpolitiska mål. Detta skulle då innebära mer
omfattande nyetablering där man kanske måste pröva nya vägar framåt.

7.1 Förhållningssätt vid olika målsättningar
Här kommer några exempel på hur utbyggnaden kan ske vid olika mål för
vindkraftutbyggnad. Att täcka dagens behov skulle i huvudsak kunna ske genom
fortsatt generationsväxling i kombination med en måttlig nyetablering. Att täcka
hela ”morgondagens behov” kräver en mer omfattande nyetablering.

22

Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 50628 (gotland.se).

23

Energiplan 2020, Energiplan - Energi 2010 - Region Gotland
Energimyndigheten 2020. Fördelning av vindkraft mm. 2020-09-29. Underlag inför dialogmöte

24
25

Sweco, 2020. PM till Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av

elanvändningens utveckling per län till år 2030.
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7.1.1 Steg ett - täcka dagens behov
Om vi i första hand siktar på att täcka dagens behov av el på årsbasis, det vill
säga cirka 1 TWh elproduktion så motsvarar det ungefär en fördubbling av
nuvarande vindkraftsproduktion. Utöver de generationsskiften som bedömts vara
rimliga skulle detta innebära cirka ytterligare 40 nya vindkraftverk på 4 MW på
Gotland26.

7.1.2 Steg två - täcka morgondagens behov
En utbyggnation för att nå målet om 2 TWh vindkraft på Gotland skulle, enligt
modelleringar från Uppsala Universitet Campus Gotland, behövas ytterligare ca
100 vindkraftsverk på 4,2 – 5,5 MW27. Om vi sedan siktar på att täcka även
användningen från en elektrifierad personbilsflotta och en elektrifierad
kalkindustri på Gotland, så skulle det innebära ett uppskattat behov på ytterligare
totalt 3,1 TWh 28. Om varje verk är på 4 MW skulle det motsvara uppskattningsvis
200 nya vindkraftverk, utöver de som nämns i steg ett29. Till havs skulle
förmodligen färre men större verk kunna användas. Det kan med andra ord finnas
potential med havsbaserad vindkraft för att nå detta scenario men vidare
utredning om den möjligheten ligger utanför avgränsningen för detta dokument
då detta inte berör örnfrågan i så hög grad.
Länsstyrelsen anser att följande riktlinjer bör gälla vid de två ovan nämnda
produktionsmålen.

7.2 Riktlinjer vid steg ett - täcka dagens behov
Länsstyrelsen anser att det vore klokt att i första hand generationsväxla gammal
teknik på redan i anspråkstagna platser. På så vis ökar man energiproduktiviteten
utan att ta några nya områden i anspråk. Dessutom har studier visat att risken för
skador på fågellivet minskar, samtidigt som produktionen ökar, i samband med
generationsväxlingar. Se stycke 3.4.1 Dödlighet genom kollisioner.
I vissa fall har man sett att örnars revir omfattar redan tillståndsgivna
vindkraftparker, till exempel på Näsudden på sydvästra Gotland. Här har man sett
26

Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24.
27 Baserad på metodiken Nilsson, K., Soares, J., Ivanell, S. (2018). Energy transition Gotland:
Renewable resources and system effects.
28

Sweco, 2020. PM till Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av

elanvändningens utveckling per län till år 2030.
29

Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24
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att de kan flyga genom vindkraftparken eller till och med använda denna som
födosöksområde. Länsstyrelsen anser trots detta att det vore önskvärt att
generationsväxla en sådan park. Med färre, men större verk, bör riskerna för
kollisioner generellt sett minskas jämfört med om vindparken inte moderniseras.
Det kan i sådana fall vara rimligt att olika typer av skyddssystem prövas i dessa
områden. Utöver vinsten med generationsväxlingen i sig, skulle testningen av
skyddssystemen dels kunna
•
•

minska riskerna för örnkollisioner ytterligare och
dels bidra med underlag för utvärderingen av skyddssystem för fåglar
överlag.

Om bolagen uppgraderar dagens vindkraftverk till nya, mer moderna
vindkraftverk så skulle man, åtminstone i teorin, kunna fördubbla nuvarande
produktion utan att ta några nya områden i anspråk. Vid Näsudden öst samråder
man till exempel just nu om att ersätta 17 gamla vindkraftverk med 8 nya,
samtidigt som energiproduktionen förväntas fyrdubblas30.
Men det är inte alltid kostnadseffektivt eller av andra anledningar rimligt att
genomföra en generationsväxling. Många verk har till exempel en fortsatt
beräknad livslängd på 15–20 år. Det är därför inte rimligt att byta ut alla
nuvarande vindkraftverk mot nya i dagsläget. Region Gotland har dessutom i sin
nuvarande översiktsplan pekat ut några platser som inte är lämpliga för
generationsväxling. Dessa platser producerade år 2016 cirka 30 MW vindel31.
Anledningen till att platserna anses vara olämpliga är bland annat närheten till
bostadshus. I kommande översiktsplan är det av vikt att tydligt motivera vilka
områden som inte bör generationsväxlas.
Enligt uppskattningar 32, skulle det behövas cirka 40 ytterligare vindkraftsverk på
nya platser för att uppnå målet om att täcka dagens behov av el genom vindkraft.
Detta skulle kunna ske på land eller till havs.
I gällande översiktsplan för Gotland har idag är fyra platser utpekade för
havsbaserad vindkraft. På en av dessa platser finns 5 verk uppförda. De har precis
30

Länsstyrelsens ärende 551-4128-2019. Samråd inför tillståndsansökan för vindkraftsanläggning

Näsudden Öst.
31

Ottvall och Green, Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn och

nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland
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Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24
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nyligen renoverats och ersatts med effektivare generatorer/verk och något längre
blad.

7.3 Riktlinjer vid steg två - täcka
morgondagens behov
I detta scenario med en framtida ökad elanvändning på Gotland så räcker det inte
med att i huvudsak generationsväxla och uppgradera redan befintliga
vindkraftverk. Nya verk och områden behöver komma till.

7.3.1 Välja mest lämpliga plats
Det finns stora områden som har pekats ut som Riksintresse för energiproduktion
(vindkraft) enligt 3 kap. 8 § miljöbalken på Gotland. Dessa områden har valts ut
med framför allt hänsyn till bra vindförhållanden, infrastruktur och till viss del
gröna frågor. I Region Gotlands översiktsplan har djupare gröna
hänsynstaganden vägts in (såsom Natura 2000-områden, naturreservat,
fågelskyddsområden och nationalparker). Men hänsyn till specifikt rovfåglar har
inte tagits med.
Det innebär att översiktsplanen och utpekade riksintressen endast kan ses som en
övergripande vägledning för planeringen av vindkraft. Den slutliga prövningen
där alla intressen vägs samman sker, som vi nämnt ovan, i själva
tillståndsprövningen.
Inför en ansökan är valet av platsen för byggnation av nya vindkraftverk och
vindkraftsparker fundamental. Faktorer som man vid val av platsen behöver tänka
på är följande.
7.3.1.1 Rättslig praxis om skyddsavstånd
Man behöver i första hand välja en placering som ligger utanför ett
skyddsavstånd på två till tre kilometer från närmaste örnbo. Detta kan komma att
ändras i takt med att fungerande skyddssystem mot kollision för fåglar utvecklas.
Även intakta bon inom aktiva revir, men som för tillfället inte används, bör
omfattas av de rekommenderade skyddsavstånden. Detta gäller även om boet i
fråga inte har använts på ett antal år.
7.3.1.2 Räkna med flexibla skyddsavstånd
Örnars revir är sällan cirkelformade, så som skyddet blir när man har en 2 km
skyddszon runt ett bo. Vissa flygstråk används oftare än andra och örnar
alternerar mellan olika bon inom sitt revir. Länsstyrelsen anser därför att
skyddszonen kan behöva bedömas från fall till fall. Den kan behöva vara större
eller mindre än två kilometer i anpassning till hur reviret används. Men om
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skyddsavstånd ska tillåtas vara mindre än 2 km åt något håll behöver det dock
vara väl belagt att den flygriktningen inte används.
7.3.1.3 Revirens produktivitet
Vissa örnpar är bättre på att producera ungar än andra. Dessa revir bör betraktas
som mer skyddsvärda än andra, mindre produktiva revir. Innan man väljer plats
behöver man dels samråda med Länsstyrelsen men gärna också Gotlands
ornitologiska förening, Kungsörn Sveriges lokala förbund på Gotland eller
Naturhistoriska riksmuseet för att lokalisera sådana revir. Kriterier för en
bedömning av de mest värdefulla reviren skulle kunna vara:
•
•
•

Häckningsframgång
Revir med lång historik
Revirtäthet och avstånd till angränsande revir (områden med stor täthet
har goda förutsättningar och är därmed viktiga källor för reproduktion).

7.3.1.4 Välja örnovänliga biotoper
På Gotland kan man generellt säga att kungsörnen föredrar att häcka i skog i
nära anslutning till öppna åker- och betesmarker skogslandskapet och jagar
gärna i öppna marker såsom alvarmarker eller i odlingslandskapet. Havsörnar kan
häcka både i inlandet men också vid kusten. De jagar gärna i kustlandskapet men
också vid våra större träsk och andra fågelrika områden. Sammanfattningsvis kan
man säga att det är svårare att hitta örnovänliga biotoper på Gotland jämfört
med på fastlandet.
7.3.1.5 Inte skära av örnarnas flygvägar
I ett flertal domar33 har man konstaterat att även om man håller de
rekommenderade skyddsavstånden på två till tre kilometer från ett örnbo, så kan
örnarnas födosöksområden och flygvägar också spela roll vid bedömningen av
bästa möjliga plats. Man bör därför tänka på att inte placera en vindkraftpark
mellan till exempel häckningsplatser för havsörn och troliga födosöksområden
vid kusten. En mer sammanhållen cirkulär placering jämfört med en utspridd eller
långsmal utsträckning i örntäta områden är också att föredra.

7.3.2 Blir det några lämpliga platser kvar?
Gotland är Sveriges örntätaste län. Mycket talar för att kungsörn har nått sin
carrying capacity här. Reviren ligger därför, väldigt förenklat uttryckt, i stort sett
kant i kant. Havsörnspopulationen har sannolikt inte ännu nått sin fulla potential.
Men i takt med att även den stammen fortsätter att växa kommer utmaningarna
med att hitta lämpliga platser för vindbruk sannolikt att öka. Vi måste förhålla oss
33

Se till exempelvis Mark och Miljööverdomstolens mål nr 4319-17 och Mark- och miljödomstolens

mål nr 4376-18
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till att vindkraftverk enligt gällande rättspraxis inte bör byggas närmare än två till
tre kilometer från ett örnbo, inte bör skära av viktiga flygstråk eller byggas i
allmänt fågelrika områden. För Gotlands del innebär det stora regionala
utmaningar i att hitta en väg framåt, där både örnar och en utbyggd vindkraft kan
samexistera.
I en utredning av Ottvall och Green från 2016 undersökte man möjligheten till
nya potentiella vindkraftverk på 763 positioner inom de särskilt utpekade
områdena lämpliga för vindbruk i regionens översiktsplan. Man utgick ifrån vissa
kända hänsynstaganden såsom •
•

inga verk i särskilt skyddade områden och
schablonavstånd på två km från kända örnbon.

Resultatet visade att 45% av positionerna låg utanför ett skyddsavstånd från bon
av både kungsörn och havsörn. Det innebär enligt studien 270 möjliga nya
vindkraftsverk.
Har man bara schablonsavståndet på två till tre kilometer från örnbon att ta
hänsyn till så verkar därför även en större utbyggnation av vindkraft möjligt att
nå. Men mot bakgrund av den praxis, med ännu striktare hänsynskrav, som har
utformats av domstolar på området under senare år inser vi utmaningen för
Gotlands del. En väg framåt kan vara nya skyddssystem för fågel.

7.3.3 Skyddssystem kan ge nya möjligheter
Den största risken för örn när det gäller vindkraft är risken för direkt kollision.
Andra störningar såsom barriäreffekter eller störning av habitat i samband med
exploateringsfasen av vindkraft bedöms ha liten påverkan på örn34.
Länsstyrelsen ser därför en möjlighet med kortare skyddsavstånd till vindkraftverk
i takt med att utvecklingen av skyddssystem för fågel går framåt.
Projekt Örnkoll på Gotland är ett tvåårigt projekt som går ut på att testa ett
tekniskt kamerasystem för att hindra att örnar krockar med vindkraftverk. Tanken
med systemet är att vindkraftverken ska stoppa när en örn närmar sig. Kameran
ska då skicka en stoppsignal till vindkraftverket som stannar tillfälligt. Just nu
testar man enbart om kameran känner igen örnar. Hur lång tid det tar för verken
att stoppa i förhållande till när örn upptäcks kommer undersökas i ett senare
skede.35
34

Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
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Gotlandsvindelsproducenter, 2020. Ett urval av våra projekt. Hämtat 2020-12-03.
Vindkraftscemtrum, 2020. Med örnkoll på örnar. Hämtat: 2020-12-03
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Risken för kollision mellan fåglar och vindkraftverk verkar också kunna minska
genom en enkel metod som att måla ett rotorblad svart. Enligt en studie från
NINA (Norwegian Institute for Nature Research) minskade risken för kollision
med 70 % efter att ett av rotorbladen blivit svartmålade36.
Om dessa system visar sig fungera bra så bedömer Länsstyrelsen att det kan vara
möjligt att uppföra vindkraft även i områden som tidigare bedömts som
olämpliga på grund av örnförekomst. I skrivande stund behövs det ytterligare
tester för att klargöra hur väl de olika skyddssystemen fungerar i praktiken innan
de bör användas i större skala i örnrika områden. Befintliga parker på örnrika
Näsudden vore därför lämpliga för ytterligare studier om finansiering kan lösas.

7.3.4 Sträva efter att samla verk
Som vi nämnt tidigare är det inte otänkbart att hitta platser för exploatering där
kraven på säkerhetsavstånd kan uppfyllas på Gotland. Särskilt inte om man ser till
utvecklingen av skyddssystem för fågel. Men länsstyrelsen har förståelse att
utmaningarna i att hitta sådana platser ökar i takt med att utbyggnaden tar fart.
Kraven på skyddsavstånd kan resultera i ett fragmenterat landskap där riskerna
för kollision sprids ut istället för att koncentreras på få ställen.
Vuxna kungsörnar är förhållandevis stationära i ganska små revir. Enligt
Länsstyrelsens mening skulle därför risken för dödliga kollisioner vid vindkraftverk
sannolikt minska om nya vindkraftsparker koncentreras till några få platser
snarare än att spridas ut på många olika håll.

7.3.5 Inga slaktrester eller fallvilt inom vindkraftparker
Örnar äter ibland av fallvilt eller kadaver. Risken för kollision i vindkraftsparker kan
därför antas öka om slaktrester efter jakt lämnas inom området.
En möjlig försiktighetsåtgärd och möjligt villkor skulle därför kunna vara att
sådana rester inte får lämnas i eller i närheten av sådana parker. I de fall marken i
vindkraftsparker arrenderas ut för jakt kan markägaren genom dialog och
samverkan få jägarna att göra detta. Man skulle också kunna tänka sig ett
kontrollprogram där man regelbundet ser till att exempelvis viltvårdare plockar
bort fallvilt från vindkraftsparkerna för att därigenom minska risken för
örnkollisioner. Detta skulle också kunna ske genom olika samarbetsprojekt mellan
forskare och vindkraftsbolag inom ramen för verksamhetens egenkontroll.

36 How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power? (windfair.net)
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Remiss. Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning
av offentliga upphandlingar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande
(bilaga).

Ärendet

Region Gotland har inbjudits att senast den 31 mars 2021 lämna synpunkter på
utkastet till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.1 Utkastet
är en sammanställning av delar av två tidigare utredningar.
I den mån syftet med förslagen i utkastet avser att påskynda domstolarnas
handläggningstider i upphandlingsmål och att minska antalet okynnesprocesser
bedöms förslagen inte vara fullt ändamålsenliga.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissyttrande (bilaga).
Regionstyrelsen föreslås att för regionens räkning anta förslaget till yttrande.
Paragrafen bör vidare förklaras omedelbart justerad för att möjliggöra omgående
expediering av yttrandet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Yttrandet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
frida.niklasson@regeringskansliet.se
1

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss) - Regeringen.se
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Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss
En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar får anföra följande.
Inledning

Inledningsvis noterar Region Gotland att den samlade svenska implementeringen av
upphandlingsdirektiven inneburit att en leverantörs intresse att utan risk och med alla
medel få processa om ett kontrakt getts en väsentlig större tyngd än en medborgares
intresse av skydd- och service i form av offentliga tjänster. Många frågor har
överlämnats till rättspraxis, dock utan synbar framgång eller annan vunnen klarhet. I
betänkandet betonas t.ex. vikten av materiellt riktiga avgöranden å ena sidan men å
andra sidan anses de inte vinna rättskraft. Ett sådant lösligt ansvar för dömandet
främjar knappast materiellt riktiga avgöranden. Vad gäller synnerliga skäl
förekommer hos domstolar och tillsynsmyndigheter en idealiserad syn på
upphandlande myndigheters möjligheter att förutse och hantera plötsligt
uppkommande behov i följd av t.ex. pandemier. Region Gotland anser därför att
lagstiftaren behöver ta ett större ansvar för den övergripande balansen mellan
medborgare och leverantör. Även konkurrensintresset skulle vinna på att den
inlåsning som följer av att en leverantör utan risk kan kriga sig kvar för att bevara sitt
monopol upphör. Med detta sagt får följande synpunkter på utkastets överväganden
och förslag lämnas.
Avsnitt 5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt

Förslaget innehåller inga konsekvenser. Det är därmed en s.k. lex imperfecta. Region
Gotland antar att domstolarna redan handlägger målen efter bästa förmåga och
regeringsformens krav (2:11). Kravet på skyndsamhet kommer, om regionens
antaganden är riktiga, därför inte att leda till någon snabbare målgenomströmning.
Utan någon klar rättsföljd av ett dröjsmål, tjänar således förslaget inget nyttigt
ändamål och avstyrks därför. Alternativet med 90 dagar med innebörden att därefter
föreligger synnerliga skäl bör istället övervägas vidare.
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Avsnitt 6.2 En preklusionsfrist under anbudstiden bör inte införas

Region Gotland anser att en preklusionsfrist under anbudstiden bör införas. En
sådan regel skulle göra att eventuella brister i underlaget blir tydliga tidigare i
processen vilket leder till bättre och tydligare förfrågningsunderlag och därmed bättre
anbud. Det skulle även kunna minska överprövningar som sker för att en befintlig
leverantör som med överprövningen ser en möjlighet att förlänga sitt avtal under
handläggningstiden.
Avsnitt 6.3 Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling

Region Gotland tillstyrker att en preklusionsfrist införs i och för sig. Regionen anser
dock att den bör utformas utefter det mönster som gäller i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen (13:7). Denna reglering är
förvaltningsdomstolarna redan vana att tillämpa och torde därför inte väcka några
särskilda tillämpningsproblem. Den preklusion som gäller för en vanlig medborgares
rätt att få lagligheten av ett beslut prövat måste med vederbörlig ändring skäligen
anses vara mer än tillräcklig för en leverantör i ett överprövningsmål.
Avsnitt 7.1 Ansökningsavgift

Region Gotland förordar att en ansökningsavgift tas ut. Frågan bör beredas vidare.
Det kan t.ex. framhållas att i miljömål är ansökningsavgifter vanligt förekommande.
Dessa kan naturligtvis vara avhållande för små aktörer men anses ändå kunna
tillämpas. En annan jämförelse är va-målen som tidigare handlades av Statens vanämnd utan ansökningsavgift men där ansökningsavgift numera tas ut sökanden i
mark- och miljödomstolen.
Det bör särskilt beaktas att i mål om överprövning av avtals giltighet behöver
sökanden inte ens lida skada. Det är knappast ägnat att avhålla från okynnesmål.
Avsnitt 7.2 Ett ömsesidigt processkostnadsansvar och avsnitt 9.1 Ersättning för
rättegångskostnader

Region Gotland anser att det råder en obalans mellan parterna då en leverantör under
vissa förhållanden kan få sina rättegångskostnader ersatta såsom för skadestånd. Det
göder tvister i det att den riskbenägne leverantören tillsammans med sin riskbenägne
advokat kan ha incitament att driva tvister in absurdum för en eventuell
kompensation för rättegångskostnader i ett senare skede. Överprövningsprocessen
uppfyller således inte kraven på ett kontradiktoriskt förfarande på lika villkor.
Ett annat problem med nuvarande rättstillämpning är att det i skadeståndsmålet är en
annan domstol än den som dömde i överprövningsmålet som ska ta ställning till om
rättegångskostnaderna för överprövningsprocessen är skäliga. Det finns å andra sidan
problem med ett ömsesidigt kostnadsansvar såsom att det ytterligare skulle tynga
processen i förvaltningsrätten.
Ett alternativ som kan övervägas är en reglering där huvudregeln är att parterna ska
stå sina egna rättegångskostnader i överprövningsmålen men under vissa
förhållanden kan en part åläggas kostnadsansvar. Så är det t.ex. reglerat i 56 b–e §§
lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster. Då blir frågan om rättegångskostnader
avgjord i ett sammanhang och med bästa bevisning om skäligheten i yrkade
kostnader. Tillåtna kostnader skulle även kunna normeras i tariffer såsom för
offentligt biträde för att underlätta handläggningen.
Region Gotland anser sammanfattningsvis att den förekommande obalansen mellan
parternas möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader behöver upplösas och
att frågan därför behöver beredas vidare.
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Avsnitt 10 Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar

Region Gotland förordar att någon annonseringsskyldighet inte ska föreligga under
direktupphandlingsgränsen. Någon proportion på åläggandet av administrativt
merarbete utan egentlig nytta får det vara.

Eva Nypelius
ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstpool
KRAV
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
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Kronofogdemyndigheten
Landskrona kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas Riksförbund
Lantmäteriet
Livsmedelsgrossisterna
Luftfartsverket
Lunds universitet (juridiska fakulteten)
Läkemedelsindustriföreningen
Malmö kommun
Mercell Svenska AB
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
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Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regelrådet
Region Gotland
Region Jämtland Härjedalen
Region Stockholm
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Sandvikens kommun
Sjöfartsverket
Skatteverket
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Småföretagarnas riksförbund
Socialstyrelsen
Staffanstorps kommun
Statens servicecenter
Statskontoret
Stockholms handelskammare
Stockholms kommun
Stockholms tingsrätt
Strängnäs kommun
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Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
Sunne kommun
Svea hovrätt
Svensk kollektivtrafik
Svenskt näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges allmännytta
Sveriges arkitekter
Sveriges Byggindustrier
Sverige Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges offentliga inköpare
Teknikföretagen
Tenders Sverige AB
Tjänstemännens Centralorganisation
Torsby kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Transportföretagen
Trä- och möbelföretagen
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Tullverket
Tyresö kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Umeå universitet (samhällsvetenskapliga fakulteten)
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova
Visita svensk besöksnäring
Västra götalandsregionen
Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) och i ett
format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service (t.ex. pdf). Svaren bör lämnas per
e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
frida.niklasson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/05179 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i utkastet till lagrådsremiss.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Utkastet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Mikael Pauli
Ämnesråd
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/318
24 februari 2021

Patrik Larsson

Regionstyrelsen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner återkopplingen av årlig uppföljning SAM.
Sammanfattning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år.
Nedan kommer information kring den uppföljning som gjorts på tjänstepersonsnivå
kring förbättringsåtgärder 2019 samt sammanfattning för 2020 års årliga uppföljning
SAM med framtagna förbättringsåtgärder. Bifogat finns den årliga uppföljningen för
2020 i sin helhet.
Ärendebeskrivning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det
inte fungerar ska det förbättras. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas
och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Den årliga uppföljningen går ut på att bedöma om centrala delar finns och hur
följande fungerar: systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i
verksamheten, samverkan, arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner, uppgiftsfördelning
(delegering av arbetsmiljöuppgifter), kompetens, rutiner för undersökning och
riskbedömning samt årlig uppföljning.
Inom Region Gotland genomförs den årliga uppföljningen av SAM sedan 2019 via
ett digitalt verktyg. Mellan den 16 september och den 15 november finns verktyget
tillgänglig för alla chefer att tillsammans med skyddsombud gå igenom checklistan i
verktyget samt upprätta en handlingsplan med de åtgärder som behöver vidtas. När
uppföljningen är klar har alla chefer ett ansvar att återkoppla resultatet till sina
medarbetare, exempelvis på en arbetsplatsträff. Varje förvaltning redovisar även
förvaltningens övergripande resultat till respektive nämnd. Detta för att påvisa att det
systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och att brister åtgärdas. HR på
regionstyrelseförvaltningen sammanställer det regionövergripande resultatet och
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redovisar till den centrala samverkanskommittén (CSK), regionstyrelsen och
regionfullmäktige. CSK genomför också via sitt arbetsmiljöråd en analys av
uppföljning och tar fram regionövergripande förbättringsåtgärder.
Uppföljning 2019 års förbättringsåtgärder
Den 30 januari 2020 sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram
förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen. På grund av den pandemi som någon
månad senare bröt ut har arbetsmiljöarbetet fokuserat på grunder i det systematiska
arbetsmiljöarbete som rutiner och riskbedömning. Detta har gett övergripande
effekter där regionens skyddsorganisation stärkts genom utökade samarbeten,
praktisk träning och utbildning inom riktade områden. Dock har det inneburit att
andra insatser fått minskat utrymme.
Översyn information och rutiner koppat till medicinska kontroller
2019 kände 59% till och tillämpade rutiner för medicinska kontroller. 2020 var
samma siffra 68%.
Implementering av arbetsmiljö- och hälsopolicy
Regionövergripande har en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy som tagits fram och
fastslagits i fullmäktige. 2019 svarade 59% att policyn är känd på arbetsplatsen,
enheten. 2020 var samma siffra 65%.
Utbildning organisatorisk och social arbetsmiljö samt fördjupad fortsättningsutbildning
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god,
andel (%) är nu en indikator till mål 15 i styrkortet. Den siffran är på regionnivå 97%

2020. Frågan justerades inför årets enkät och därför finns inga jämförbara siffror för
2019.
Sammanfattning 2020 års årliga uppföljning SAM samt framtagna
förbättringsåtgärder
2020 skickades den årliga uppföljningen ut till 278 respondenter och det finns 130
inkomna uppföljningar/handlingsplaner. I vissa verksamheter har man valt att svara
flera enheter eller grupper tillsammans vilket påverkar antalet handlingsplaner. Inom
exempelvis SBF har det endast inkommit ett svar då uppföljningen genomfördes
gemensamt i samverkansgruppen där alla enheter var representerade. De inkomna
uppföljningarna fördelar sig per förvaltning enligt följande: HSF 23, RSF 22, SBF 1,
SOF 40, TKF 16, UAF 28. Den årliga uppföljningen bifogas tjänsteskrivelsen i sin
helhet.

Årlig uppföljning SAM
2020

Den 21 januari sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram förbättringsåtgärder för
hela regionen utifrån 2020 års uppföljning. Dessa åtgärder fastslogs i den centrala
samverkanskommittén 26 januari.
Skriftlig fördelning
arbetsmiljöuppgifter

Kommunikationsinsats för att lyfta rutin

Skyddsombudets
roll och delaktighet i
arbetsmiljöarbetet

Se över rutiner och informationsmaterial
och lyfta skyddsombudets roll.
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Skapa kommunikationsvägar till
skyddsombud genom exempelvis maillista
eller intranät.

Svarsfrekvens och
uppföljningsmöjligheter

Se över digitalt verktyg för enklare
uppföljning av svarsfrekvens och
uppföljning

Utbildning

Översyn och digitalisering av
grundutbildning 3 dagar arbetsmiljö för
chefer och skyddsombud

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
- årlig uppföljning
1. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår verksamhet

2. Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker bland annat genom medarbetarsamtal, på
arbetsplatsträ ar, i samverkansgrupper och i dialog med skyddsombud/arbetsmiljöombud

3. Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen/enheten

4. Det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) exempelvis utifrån
arbetsmiljöpolicy, medarbetarenkäten m.m

5. Det aktuella målet/målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är känt på
arbetsplatsen/enheten

6. Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och lätta att förstå

7. Vi känner till och tillämpar rutiner för

8. Det finns en skri lig uppgi sfördelning för dem som tilldelats arbetsmiljöuppgi er

9. De som har en arbetsmiljöuppgi har också tillräckliga kunskaper om

10. Har du som chef god kunskap om

10.2. Har du som skyddsombud/arbetsmiljöombud god kunskap om

11. Kommunicering av arbetsmiljöfrågor fungerar både uppåt och nedåt i organisationen

12. Vi genomför undersökning och riskbedömning

13. Riskbedömningar dokumenteras

14. Aktuell handlingsplan för åtgärder finns och åtgärder följs upp

15. Sammanställning av skador och tillbud görs

16. Det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

17. Vi anlitar företagshälsovård när vi saknar kompetens inom den egna verksamheten

Skyddsombud deltog vid uppföljningen

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/432
11 februari 2021

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

MOTION: överanställning som ett medel för att minska
sjuktalen och kostnaderna, samt tillgodose
kompetensförsörjningen inom vård, skola och omsorg
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för
projektet Strategisk hållbar bemanning.

Sammanfattning

Miljöpartiet har, genom Lisbeth Bokelund, Daniel Heilborn, Isabel Enström och
Wolfgang Brunner, lämnat en motion med yrkan om
Att Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig strategi.
Att Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Att lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

Under 2019 gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
projektet Strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och
syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen inom vissa
verksamheter idag, få syn på vad som är det verkliga behovet och hur vi bemannar
utefter det samt att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett strategiskt och
ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens
behov. En del av den lösningen väntas vara överanställningar på enheter där
vikariebehov ofta uppstår. Projektet väntas bidra till att skapa bättre förutsättningar
för hållbarhet ett helt yrkesliv, en systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen
utifrån forskningsrön för schemaläggning samt bidra till en hållbar ekonomi. Genom
att se över personalbemanning för att få mer hållbara scheman bedöms Region
Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, större kontinuitet,
lägre sjuktal och lägre kostnader.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
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genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.

Ärendebeskrivning

Det finns goda exempel från andra kommuner och regioner som lyfts i motionen där
även den viktiga frågan kring kvinnors sjukfrånvaro nämns. I Region Gotland hade
kvinnor 2019 6,7 i sjuktal. Samma siffra för männen är 4,3. Skillnaderna har minskat
något under de senaste åren men detta beror på att männens sjuktal har ökat medans
kvinnors sjuktal varit mer konstant.
Arbetet med att sänka sjuktal är långsiktigt och ger inga snabba mätbara effekter.
Sjuktalen påverkas av flera olika faktorer som förutsättningar på arbetsplatsen men
även av förutsättningar i samhället som exempelvis hur sjukförsäkringen är utformad
samt konjunkturläget. Andra faktorer som bidrar är exempelvis folkhälsa i stort där
forskning visar att exempelvis motion och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för hälsa.
En viktig del i arbetet för att sänka sjuktal är ett fokus på främjande och
förebyggande insatser. För att stödja den inriktningen finns idag styrkortsmål 15,
”Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus” samt en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy som
fullmäktige antog i februari 2020. Framgång i arbetet med mål 13 gällande
tillitsbaserad kultur bedöms även vara en viktig faktor för sänkta sjuktal och
tillsammans kommer dessa kunna skapa förutsättningar för mål 14, Region Gotland
arbetar aktiv och strategiskt med kompetensförsörjning.
Att genom överanställning skapa bättre förutsättningar för Region Gotlands
utmaningar bedöms vara en framgångsfaktor och en viktig del i att nå en
hälsofrämjande organisation. Under 2019 gav regionstyrelsen
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet Strategisk hållbar bemanning.
Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över
bemanningsplaneringen inom vissa verksamheter idag, få syn på vad som är det
verkliga behovet och hur vi bemannar utefter det samt att ta fram bästa hållbara
bemanningsplanering ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara
framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov. En del av den lösningen
väntas vara överanställningar på enheter där vikariebehov ofta uppstår. Projektet
väntas bidra till att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv, en
systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen utifrån forskningsrön för
schemaläggning samt bidra till en hållbar ekonomi. Genom att se över
personalbemanning för att få mer hållbara scheman bedöms Region Gotland på sikt
få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och
lägre kostnader.
Det finns idag ett flertal exempel i regionen där överanställning förefaller ha ett gott
utfall på ekonomi, sjuktal och kompetensförsörjning. Ett exempel är ett äldreboende
inom Socialförvaltningen där vi kan se att överanställningar som gjorts i samband
med utökade sysselsättningsgrader har en positiv effekt på sjuktal och
övertidskostnader. Det är sådana exempel som projektet tagit lärdom av för att skapa
goda förutsättningar för hela organisationen till organisatoriskt lärande av goda
exempel. En förutsättning för optimalt nyttjande av överskjutande arbetstid som
uppstår i samband med överanställningar är möjligheten till samordnad, strategisk
och flexibel hantering av den tiden. Detta förutsätter samarbeten över
verksamhetsgränser för att inte riskera ökade kostnader där arbetstiden inte kunnat
nyttjas optimalt. Sammanfattningsvis kan vi anta att sjuktalen samt hyr- och

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/432

övertidskostnaden minskar med överanställning samtidigt som kostnaden för den
interna arbetskraften ökar.

Bedömning

Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Motionärerna
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Till: Regionfullmäktige
2019-03-25

MOTION: Överanställning som ett medel att minska sjuktalen
och kostnaderna, samt tillgodose kompetensförsörjningen
inom vård, skola och omsorg
På Gotland ligger sjuktalen högt inom kvinnodominerade yrken, samma tendenser ser vi i
resten av landet.
Grupper som arbetade inom vård, skola och omsorg var före 1990-talet de som toppade
listan över trivsamma och hälsosamma yrken. Under hela 2000-talet så har det skett en
kraftigt ökad sjuklighet hos dom som arbetar nära vårdtagare, klienter och elever.
I Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget “Uppföljning av sjukfrånvarons
utveckling 2018” finns följande;
“Kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så högt som mäns, särskilt inom
kvinnodominerade yrken. En del av förklaringen är höga krav och lägre resurser i arbetet och
höga psykologiska och emotionella krav. Tillsammans med sämre möjligheter än män till
återhämtning i arbetet och till sömn och vila efter arbetet kan det delvis förklara
könsskillnader i sjukfrånvaro. Det verkar som att det som kortsiktigt ledde till
kostnadskontroll och besparingar, nu har lett till ökad stress och vantrivsel för dessa
personalgrupper och deras brukare, med accelererande kostnader för tilltagande ohälsa för
arbetsgivaren”.
För att komma till rätta med dessa utmaningar, så sprider sig nu olika projekt ute i landet.
Äldreboendet Persgården i Hofors hade en sjukfrånvaro på 20 procent och på vissa
avdelningar var halva personalstyrkan långtidssjukskriven. När boendet anställde fler,
försvann långtidssjukskrivningarna helt och korttidsfrånvaron sjönk utan att kostnaderna
ökade.
På ett psykiatriskt boende i Karlskrona startade ett pilotprojekt där man överanställde,
vilket ledde till att arbetsmiljön förändrades drastiskt. Resultatet blev fler kollegor, mindre
stress och inga extra kostnader för kommunen.
I Sundsvall ville man få en friskare personal och minska behovet av timvikarier. Detta
gjorde man genom överanställning av barnskötare. Resultatet blev att man orkade jobba
heltid och trivdes på jobbet. De överanställda fick ägna en del av sin arbetstid åt att planera
bemanningen dag för dag. En person med överblick har lättare att se när det är möjligt att slå
ihop barngrupper eller flytta personal. Något som direkt minskade antalet timvikarier. Trots
farhågor visade kommunens utvärdering att även överanställningarna har “gått med vinst”.

1

I Ljungby utredde man hur mycket pengar timvikarier kostade och hur lång tid
introduktioner av dessa tog. Det visade sig att det lönar sig att överanställa för att minska
timvikarier och sjuktal.
Vid en överanställning är tanken att ordinarie personal skall kunna täcka periodiska
arbetstoppar och frånvaro, vilket i sin tur minskar stressen och förhoppningsvis
sjukfrånvaron. Detta har prövats framgångsrikt på flera håll och kommer även att gynna våra
brukare med ökad kontinuitet och trygghet som följd.
Vi vill att välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken. Medarbetare
som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, vilket innebär bra villkor och att
ingen blir sjuk av stress, detta är hälsoekonomi. Att våga överanställa för att bekämpa
arbetsmiljöproblem på grund av underbemanning. Som ett medel att nå målet “heltid som
norm”, kan överanställning vara en nyckel.

Vi yrkar:
Att Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Att Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Att lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Isabel Enström (MP)

----------------------------------------Daniel Heilborn (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)
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Motion.
Förslag till beslut



Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Vänsterpartiet (Saga Carlgren med flera) har i en motion yrkat att Region Gotland
ska se över sina rutiner för anställning och likt Halmstad kommun anta en
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast
anställning utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen,
förutsatt att behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i
undantagsfall. Det betyder att det inte heller görs på den gruppen som hänvisas till i
denna motion och att det därmed inte finns behov av att anta en ny rutin.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I övrig kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som
organisation arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtida
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen.
Ärendebeskrivning

I motionen beskrivs att Gotland under de senaste åren har tagit hand om en stor
andel ensamkommande eller på annat sätt unga asylsökande. Många i gruppen har nu
en stark anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan, på
gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser i vår
gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.
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2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för asylsökande att få
tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter fullgjorda studier har den unge
sex månader på sig att söka arbete för på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige.
Anställningen behöver uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast
anställning eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga
ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under pågående
pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det krävs ett medvetet
arbetssätt för arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella
medarbetare som finns i den här gruppen.
Motionärerna yrkar att Region Gotland ska se över sina rutiner för anställning och
likt Halmstad kommun anta en anställningsrutin för både kommunala bolag och
förvaltningar som möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande
som omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten och att
rätt kompetens finns.
Bedömning

Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i
undantagsfall och därmed finns inget behov av att anta en rutin om detta.
Rekryteringen av nya medarbetare inom regionen styrs av interna riktlinjer för att
kvalitetssäkra de olika delarna i rekryteringsprocessen och för att öka möjligheterna
till att rätt person anställs. Regionen styrs även av de lagar som finns på området,
bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) där regionen har att ta hänsyn till
tillexempel företrädesrätten som medarbetare får efter att ha varit visstidsanställda
under en period. Regionen har också att ta hänsyn till diskrimineringslagen som har
till syfte att motverka alla former av diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter.
Enligt uppgift från rekryterings- och bemanningsenheten på socialförvaltningen så
finns det idag mellan 25-30 medarbetare från den aktuella målgruppen anställda i
verksamheter inom den förvaltningen. Fakta från övriga förvaltningar saknas. Det
kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som organisation
arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtidens
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen. De medarbetare som anställs i denna grupp behöver tas omhand så de får
rätt vägledning i att kunna söka längre lediga anställningar.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I handläggningen av detta ärende har företrädare för
socialförvaltningen/rekryterings- och bemanningsenheten, utbildning och
arbetslivsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten, Norma-projektet samt regionens
chefsjurist lämnat synpunkter.
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Motion:
Möjliggör anställning för
ensamkommande med rätt
kompetens som riskerar
utvisning.
2020-09-28

De senaste åren har Gotland tagit emot ett antal unga ensamkommande
eller på annat sätt asylsökande unga. Många i gruppen har nu en stark
anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan,
på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser
i vår gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.
Vi är många som fått nya vänner och till och med familjemedlemmar i
den här gruppen. Vi är också många som fått se nya vänner och
familjemedlemmar tvingas på flykt igen eller utvisas till krig och konflikt i
ibland annat Afghanistan. Långa handläggningstider, en kraftigt
åtstramad asylpolitik och rättsosäkerhet i handläggning av asylärenden
har gjort att många i den här gruppen har levt i stor stress och osäkerhet
om huruvida de kan stanna i Sverige, i många år vid det här laget.
2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för
asylsökande att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter
fullgjorda studier har den unge sex månader på sig att söka arbete för
på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige. Anställningen behöver
uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast anställning
eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga
ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under
pågående pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det
är en nästan omöjlig ekvation om inte också arbetsgivare är medvetna
om detta och bidrar till en lösning. Det krävs ett medvetet arbetssätt för
arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella
medarbetare som finns i den här gruppen. En kommun som tagit sig an
detta problem är Halmstads kommun. Där har man nyligen antagit en ny
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som
möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande som
omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten
och att rätt kompetens finns.
Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet i
Halmstad kommun citeras i Hallandsposten 16 september 2020:
”Vi står I ett läge där vi har tre personer som snart är färdiga undersköterskor,
som har lärt sig svenska men som omfattas av den här lagen. Det räcker inte
med en provanställning för att de ska få stanna, utan det krävs en varaktig
anställning.
Det hade varit slöseri att inte ta till vara de här personerna som redan jobbar
som timvikarier inom äldreomsorgen. Vi har en stor brist på personal inom vård
och omsorg. Men det här handlar också om att bidra I integrationsarbetet.”

Även Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande citeras I
Hallandsposten (16/9 2020):
”Vi är verkligen I behov av personal så vi tycker att den här rutinen är jättebra.
Men det ska inte vara så att Las ska frångås, det ska inte vara någon gräddfil,
säger hon.”

Kommunen framhåller att den nya rutinen inte ska ses som ett försök
att kringgå turordningsreglerna och dialog med fackförbundet
Kommunal och kommunen om den nya rutinen har skett.
Carin Söderberg, vice ordförande i Kommunal vård och omsorg citeras i
Hallandsposten (16/9 2020):
”Eventuella försök att frångå las kommer att motas i grind. Just i det här fallet
är detta dock inget problem eftersom det inte finns några undersköterskor med
företrädesrätt, uppger hon. Och vi vet att det kommer att vara brist på
undersköterskor även i framtiden. Så min reaktion på detta är att vi inte ska
sätta stopp för att en person som varit i landet i flera år och som utbildat sig
och som vi behöver ska få ett jobb.”

Vi yrkar därför:


Att Region Gotland i dialog med berörda fackförbund ser över
rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som
omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta
områden att få en fast anställning eller avtal om anställning för
minst två år utan provanställning förutsatt att behov finns i
verksamheten och ingen annan har förtur till tjänsten.



Att dessa rutiner ska gälla såväl kommunala bolag som
förvaltningar.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1410
27 januari 2021

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och
förskolor
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut att
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med
ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola,
fritidshem och förskola.

Sammanfattning

Isabel Enström, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Wolfgang Brunner (MP) föreslår
att Region Gotland tar fram ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer
till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
beslut utan ser det som positivt att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjar
arbetet med att ta fram ett funktionsprogram i enlighet med motionen.
Beslutsunderlag

Motion ” Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor " (2019-1216)
Barn- och utbildningsnämnden § 27 (2020-03-17)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till Regionfullmäktige
2019-12-16

MOTION: Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor
Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn och elever på Gotland. Det skapar behov av nya lokaler men
också av anpassningar och tillbyggnationer av våra befintliga skol- och förskolebyggnader. Trots en begränsad
ekonomi behöver vi möta behoven av en gynnsam arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Genom tydliga riktlinjer skapas effektiva processer. Vårt förslag är att Region Gotland tar fram ett samlat
dokument som beskriver viktiga krav och riktlinjer för utformningen av förskolor och skolor, ett så kallat
funktionsprogram. Funktionsprogrammet bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet för pedagogiska,
trivsamma, säkra och hållbara inne- och utemiljöer.
Ett funktionsprogram är ett bra hjälpmedel för att se till att investeringar i skola och förskola blir
genomtänkta, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver för att ge goda förutsättningar för det
pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.
Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är viktigt för att alla barn ska nå sina mål.
En god fysisk arbetsmiljö mår alla bra av, men det har ett extra stort värde för elever med särskilda behov.
Funktionsprogrammet bör utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga
och materiella resurser. Programmet ska sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en
effektiv lokalanvändning så att skolans resurser i högre grad används till undervisning än till höga
hyreskostnader för lokaler. Programmet bör därför tas fram i bred samverkan mellan berörda förvaltningar
och ingå i hela planerings- och byggnadsprocessen.

Miljöpartiet vill att:
Ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram utifrån motionens inriktning.

Isabel Enström (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)

1

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 27

BUN § 27

Remiss. Motion Funktionsprogram för
grundskola, fritidshem och förskola

BUN 2020/130
BUN AU §23

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Motionen tillstyrks och nämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen.
 Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för
lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
 Ärendet återkommer till arbetsutskottet den 31 mars


En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Miljöpartiet vill att ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas fram utifrån motionens
inriktning.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att motionen tillstyrks och att ett funktionsprogram för
lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram och att förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med detta samt att
ärendet återkommer till arbetsutskottets sammanträde den 31 mars då direktiv för
programmets utformande ska diskuteras.
Ärendets behandling under mötet

Försörjningschef Rolf Andersson redogör för vilka underlag som används idag vid
om- och nybyggnad. Det gäller bland annat Boverkets byggregler, Skolverkets
rekommendationer, Region Gotlands egna policys som till exempel
energiprogrammet, gemensamma ramavtal med mera.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Motion. Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskola.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1051
24 februari 2021

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Nytt äldrepolitiskt program
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I motion Nytt äldrepolitiskt program yrkar Filip Reinhag (S) m.fl. på att:
Regionstyrelsen ges i uppdrag i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett
nytt äldrepolitiskt program.
Det nuvarande äldrepolitiska programmet, Gott att bli gammal på Gotland, 20102025 togs fram utav socialnämnden som på eget initiativ år 2008 beslutade att arbeta
fram ett äldrepolitiskt program. Programmet skulle redovisa övergripande mål och
strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt
vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram
till år 2025. Nämnden beslutade 2009-06-10 att föreslå fullmäktige att anta nämndens
förslag till äldrepolitiskt program, vilket gjordes i beslut KF §77.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter på förslaget.
Socialnämnden beskriver att socialförvaltningen menar att ett äldrepolitiskt program
omfattar betydligt mer än socialförvaltningens ansvarsområde som till exempel
folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och utbildning av kommande
medarbetare inom äldreomsorg. Socialförvaltningen bedömer, mot bakgrund av att
det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska program, att det
istället är mer funktionellt att socialnämnden fortsätter att noga följa upp och
utveckla förvaltningens genomförande av nämndens olika verksamhetsstyrande
dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för särskilt boende,
brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan med hälso- och
sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och åtgärder efter
brukarundersökningar mm).
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När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör även regionövergripande
styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis arbetet med program för
god, jämlik och jämställd hälsa samt regional utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
Socialnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av
att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.
Regionstyrelseförvaltningen har nyligen arbetat fram program för god, jämlik,
jämställd hälsa, som antogs 2020. Ett av fokusområdena är hälsosamt åldrande som
inkluderar strategier kring att främja möjligheter att bibehålla hälsan och möjliggöra
inkludering och socialt deltagande. Det handlar om äldre personers behov inom flera
områden; stöd gällande psykisk och fysisk hälsa, gemenskap, avlastning,
samhällsplanering, digital inkludering mm.
Bedömning

Det är rimligt att socialnämnden, vid behov, själv utvärderar det program som
nämnden tagit fram. Skulle utvecklingsområden då identifieras finns det möjligheter
att exempelvis lyfta det i samverkansstruktur vuxna där såväl socialnämnden som
hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Programmet verkar inte haft
spridning eller vara känt bland verksamheter utanför socialnämndens arbetsfält,
varför en utvärdering av dess övergripande genomslagskraft inte framstår som
meningsfullt.
Regionstyrelsen har inga möjligheter att med befintliga resurser i sin förvaltning driva
framtagandet och därefter genomförandet av ett nytt separat äldrepolitiskt program.
Det bedöms inte heller vara ett resurseffektivt arbetssätt att starta ett sådant arbete
nu med tanke på den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommande
genomförandeprogram där vissa av delarna i motionen kommer finnas med. Vidare
finns det ett förvaltningsövergripande program för god, jämlik, jämställd hälsa som
antogs 2020 och som inkluderar flera av de aspekter som lyfts i motionen. Samtidigt
pågår också arbetet med att ta fram en färdplan för en god och nära vård som har i
syfte att få till ett paradigmskifte i hälsosystemet och som i hög grad kommer att
adressera frågorna som lyfts i motionen gällande behovet av utvecklingen av vård
och omsorg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Genusperspektiv
Såväl den regionala utvecklingsstrategin som program för god, jämlik, jämställd hälsa
har ett integrerat genusperspektiv. De bedöms komplettera det befintliga
äldrepolitiska programmet och betonar jämlika möjligheter för kvinnor och män i
olika livsskeden. Förslaget bedöms därmed inbegripa ett övergripande
genusperspektiv.
Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha direkta konsekvenser för barn och unga. Ett beslut om att
ta fram ett nytt äldrepolitiskt program, när motsvarande programfokus saknas för
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barn och unga, kan däremot ha viss indirekt påverkan på barn och unga med
anledning av behov av resursprioritering.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Socialnämnden 2020-10-21, §160

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Filip Reinhag (S)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

SON § 160

SON § 160

RS remiss. Motion. Nytt äldrepolitiskt
program

SON 2020/252
SON/AU § 100

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet
av att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.

I juni 2010 (Kf § 77) antogs ett äldrepolitiskt program ”Gott att bli gammal på
Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025” av kommunfullmäktige.
Det har nu inkommit en motion till regionfullmäktige där det yrkas att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett nytt
äldrepolitiskt program då det nu gällande anses vara utdaterat.
Regionstyrelseförvaltningen önskar socialnämndens synpunkter på förslaget,
inklusive att regionstyrelseförvaltningen i så fall skulle föreslå att uppdraget att förnya
programmet ska riktas till socialnämnden.
Bedömning

Motionen lyfter behovet av uppföljningsbara politiska mål för äldrefrågor med en
kortsiktigare tidshorisont. Särskilt nämns planering för att Gotlands vårdinrättningar,
hemtjänst och särskilda boenden ska bli goda arbetsplatser som kan locka framtidens
medarbetare. Vidare att framtidens tekniska möjligheter tas tillvara. Motionären lyfter
fram att framtidens äldreomsorg måste utgå från äldres särskilda behov och anpassas
till förväntningarna hos den nya generationen äldre. I ljuset av erfarenheterna av
coronapandemin efterlyser motionären att morgondagens äldreomsorg rustas för att
trygga framtiden för den äldre befolkningen och att regionen inte har råd att vänta till
2025 (slutdatum för nuvarande äldrepolitiskt program).
Socialförvaltningen delar motionärens bedömning att det är viktigt att redan idag
satsa på utvecklingen av framtidens goda liv för äldre och en trygg omsorg som utgår
ifrån den enskildes behov.
Ett äldrepolitiskt program omfattar betydligt mer än socialförvaltningens
ansvarsområde som till exempel folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och
utbildning av kommande medarbetare inom äldreomsorg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

SON § 160

Mot bakgrund av att det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska
program, bedömer förvaltningen att det är mer funktionellt att socialnämnden
fortsätter att noga följa upp och utveckla förvaltningens genomförande av nämndens
olika verksamhetsstyrande dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för
särskilt boende, brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan
med hälso- och sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och
åtgärder efter brukarundersökningar mm).
När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör även regionövergripande
styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis arbetet med program för
god, jämlik och jämställd hälsa samt kommande regional utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till beslut i detta ärende var:
”Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna ta fram ett
brett förvaltningsövergripande nytt äldrepolitiskt program.”
Diskussion förs på socialnämndens sammanträde om huruvida beslutet ska vara så
som förslaget från arbetsutskottet eller om det ska föreslås till regionstyrelsen att det i
ett första steg genomförs en utvärdering av nuvarande äldrepolitiskt program för att
därefter eventuellt ta fram ett nytt sådant.
Socialnämnden enas om en ny beslutsformulering som lyder:
” Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna utvärdera
det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av att ta
fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.”
Beslutsunderlag

SON 2020/252 RS remiss. Motion. Nytt äldrepolitiskt program
Skickas till
Marica Gardell
Öystein Berge
Peter Åkesson
Regionstyrelsen
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RS 2020/1458
24 februari 2021

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende
Förslag till beslut

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Sammanfattning

I motion Förbättrad vård vid självskadebeteende yrkar Saga Carlgren (V), Thomas
Gustafson (V), Annamaria Bauer(V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V):
1. Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
2. Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst
ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner,
som behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
3. Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, vilka
inkommit med yttranden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden framför avseende yrkande nummer ett att det inte
finns vetenskapligt stöd för att behandlingshem har någon positiv effekt för personer
med allvarligt självskadebeteende, utan att det avgörande i behandlingen är själva
behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen. Inom
specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller
inga behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin
idag. Vidare beskrivs att Socialstyrelsen aktivt verkar för att upprätta gemensamma
nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska tillstånd. Gällande personer
med självskadebeteende har det beslutats att inrätta tre nationella centra för
högspecialiserad vård, som kommer kunna sörja för behandling av de cirka 100
särskilt svårbehandlade personer som årligen bedöms ha behov av sådan
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högspecialiserad vård. De kommer även att kunna verka konsultativt gentemot lokala
vårdgivare.
Avseende yrkande nummer två framför hälso- och sjukvårdsnämnden att det finns
ett etablerat samarbete inom det Operativa samverkansforumet (OSF) som leds av
regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. De skriver även att de under
hösten 2020 genomfört ett utvecklingsarbete i samverkan med aktörerna inom
”blåljusverksamheterna” och bland annat har polisen utbildats av psykiatrin i
bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära personer enligt
modern forskning.
Avseende yrkande nummer tre framförs att ett rikstäckande utvecklingsarbete, där
Region Gotland ingår, görs redan idag. Sveriges kommuner och regioner har sedan
2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Inom
kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO) Psykisk hälsa pågår arbete
med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som kommer
implementeras inom Region Gotland när det är klart. Redan idag finns ett vård- och
insatsprogram för självskadebeteende som arbetats fram inom detta system, vilket
psykiatrin i Region Gotland följer. Psykiatrins arbetsmetoder har god samstämmighet
med de insatser och förhållningssätt som rekommenderas nationellt, och
utvecklingen går mot att det blir ännu mer samstämmigt och likvärdigt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan
genomfört eller planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det
bedöms därmed ej motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av
dessa till regionfullmäktige.
Socialnämnden framför avseende yrkande nummer ett att frågan om vilka resurser
som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge psykiatrisk behandling till
personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avseende yrkande nummer två uttrycker socialnämnden att de ser positivt på ett
samarbete när det gäller psykisk hälsa och att de idag är representerade i
arbetsutskottet för det regionala programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i
operativt samverkansforum (OSF).
Gällande yrkande nummer tre skriver de att behandling vid självskadande beteende
faller utanför socialnämndens uppdrag, nämnden tar därför inte ställning till denna
del.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver ett pågående nationellt utvecklingsarbete
inom ramen för kunskapsstyrningen, där Region Gotland aktivt deltar. Det
framkommer att det finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende och
nationella planer för hur de personer med behov av särskilt högspecialiserad vård ska
få det. Kompletterande information från regionstyrelseförvaltningen är att en
verksamhetsledare nyligen har anställts som kommer att arbeta specifikt med
kunskapsstyrning psykisk hälsa och för att implementera de nationella riktlinjerna i
Region Gotlands arbete.
När det gäller samarbete mellan olika aktörer beskriver både hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden det etablerade samarbetet inom operativt
samverkansforum (OSF). Det är ett uppskattat forum som har möjlighet att agera, se
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över rutiner och förbättra samordning i det praktiska, operativa arbetet om sådana
behov uppstår.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att det arbete som pågår, och som kommer
att påbörjas, motsvarar de behov som efterfrågas i de tre yrkandena. Samtliga
yrkanden bedöms besvarade med nämndernas yttranden.
Barnperspektiv
De yrkanden som görs i motionen riktar sig till psykiatrins verksamhetsområde vilket
inkluderar enheter för såväl barn- och unga som vuxna. Barn och ungas behov är
därmed inkluderade i bedömningen. Att barn och unga även kan ha behov av
specifika insatser betonas i kunskapsstyrningen och utöver att barn och ungdomars
hälsa berör de flesta andra programområden finns det inom kunskapsstyrningen även
ett nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa för att ständigt bevaka
barnperspektivet. Även inom operativt samverkansforum är frågor gällande barn och
unga återkommande aktuella.
Genusperspektiv
Jämlik hälsa är en del av visionen för kunskapsstyrningen.
Beslutsunderlag

Motion 2020-09-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, §22
Socialnämnden 2021-02-11, §14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer(V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)
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Motion:
Förbättrad vård vid
självskadebeteende

2020-09-28

Vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver
förbättras. Idag finns exempel där kvinnor och män under flera års tid
åker in och ut från psykiatrin på Gotland och många anhöriga lever i
ständig beredskap.
Ofta är det polis och ambulans som larmas för att köra den
hjälpbehövande till psykiatriska kliniken eller lasarettets
akutmottagning. Polisen vittnar om att samma person kan återkomma
flera gånger på en dag om den inte stannar i vården och sedan gör nya
suicidförsök eller självskadar. Berättelser finns om att polisen kör in till
psykiatrin varpå psykiatrin skriver ut patienten. Det blir ett evigt
snurrande och mycket resurser tas i anspråk. Detta väcker frustration
hos många, både den drabbade personen och dennes omgivning, men
även hos yrkespersoner.
Ofta handlar det om unga människor vars liv kan ta slut om polis,
ambulans, anhöriga, vänner med flera inte hinner hitta personen i tid.
Erling Åby Hedenius, chefsöverläkare på slutenpsykiatrin säger i en
tidningsartikel publicerad i augusti att patienter med
självskadebeteende är en grupp som slutenpsykiatrin har svårt att hjälpa
och känner igen frustrationen gällande behandlingen i slutenpsykiatrin.
” Det är en frustration som finns generellt. Det är en sjukdom som det
tar lång tid att bli frisk ifrån, det kan ta fem–tio år att ta sig igenom.”
Psykiatrin undviker i regel att tvångsinlägga patienter med
självskadebeteende.
”Det vi kan säga vetenskapligt är att tvångsvård ska undvikas för det är
skadligt för den här gruppen. Terapeutiska metoder är det enda vi vet
har evidens”, säger Erling Åby Hedenius.
Han menar att det är viktigt att vissa patienter med självskadebeteende
inte skadar sig själva när de är frivilligt inlagda för vård.
”Det är viktigt att vi inte främjar ett destruktivt beteende. Man kan bli
utskriven från just det vårdtillfället men då är vi noga med att bekräfta
för patienten att det inte är ett misslyckande.”
Vänsterpartiet anser att självskadebeteende måste betraktas som vilken
annan sjukdom som helst. När det gäller många andra diagnoser och
beroendetillstånd har Region Gotland avtal med behandlingshem på
fastlandet och remitterar patienter dit. För personer med
självskadebeteende saknas sådana överenskommelser.

Vi yrkar därför:


Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem,
specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det.



Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och
socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller
samordning eller rutiner, som behöver göras gällande personer
med självskadebeteende.



Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad
erfarenhet ser över öppen- och slutenvården för personer med
självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt
redovisar arbetet för fullmäktige.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 22

HSN § 22

RS Remiss. Motion. Förbättrad vård vid
självskadebeteende

HSN 2020/778
HSN-AU § 21

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

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

Vänsterpartiet har lämnat en motion till regionfullmäktige avseende förbättrad vård
vid självskadebeteende. Motionen har nu remitterats till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
I motionen yrkas att avtal tecknas med behandlingshem specialiserade på självskadebeteende, så att psykiatrin ges möjlighet att remittera personer med behov av det.
Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att behandlingshem i sig har någon
positiv effekt för personer med allvarligt självskadebeteende. Det avgörande i
behandlingen är själva behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen.
När det gäller boendet och stödbehov utöver behandling fattas beslut enligt SoL eller
LSS, således via regionens socialtjänst som ger tillstånd och bär ansvar. Inom
specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller
inga behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin
idag.
Socialstyrelsen har aktivt verkat för att samla ihop Sveriges kommuner och regioner i
att upprätta gemensamma nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska
tillstånd. I detta arbete för just personer med självskadebeteende har det beslutats att
inrätta tre nationella centra för högspecialiserad vård. Dessa centra kommer att
kunna sörja för behandling av de cirka 100 särskilt svårbehandlade personer som
årligen bedöms ha behov av sådan högspecialiserad vård. De kommer även att kunna
verka konsultativt gentemot lokala vårdgivare där de flesta av patienterna kommer att
vårdas även fortsättningsvis. För närvarande pågår en process där de högspecialiserade vårdenheterna ska utses utifrån intresseanmälningar från regionerna.
I motionen yrkas även att regionen i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ska se över förbättringsmöjligheter i omhändertagandet av personer med självskadebeteende. Under hösten 2020 har ett utvecklingsarbete genomförts i samverkan
med aktörerna inom ”blåljusverksamheterna”, bland annat har polisen utbildats av
psykiatrin i bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära
personer enligt modern forskning. Sammantaget har arbetet varit uppskattat och gett
bra resultat.
Det finns även ett bra upparbetat samverkansforum OSF (Operativa samverkansforumet) som leds av regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. Det finns
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HSN § 22

inom psykiatrin en respekt och förståelse för den frustration som kan uppstå hos
både yrkespersoner och anhöriga, när olika uppfattningar råder om hur en persons
vårdbehov bäst tillgodoses. Det kan konstateras att det ibland råder oklarheter
utanför psykiatrin om vårdintyg och tvångsvårdslagstiftning, liksom kring den
brukarstyrda (självvalda) inläggning på avdelning som tillämpas för vissa patienter.
Att involvera anhöriga i vårdplanering är en del i att arbeta med detta, liksom att vid
behov förtydliga våra ställningstaganden gentemot andra yrkespersoner.
Slutligen yrkas i motionen att regionen med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet
ser över psykiatrins arbete för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder och att det arbetet redovisas för fullmäktige.
Ett rikstäckande utvecklingsarbete, där Region Gotland ingår, görs redan idag.
Sveriges kommuner och regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för
kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Redan idag finns ett färdigt vård- och
insatsprogram för självskadebeteende som arbetats fram inom detta system, vilket
psykiatrin i Region Gotland följer. NPO Psykisk hälsa arbetar också med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som även det
implementeras inom Region Gotland när det är klart. Psykiatrins arbetsmetoder har
god samstämmighet med de insatser och förhållningssätt som rekommenderas
nationellt, och utvecklingen går mot att det blir ännu mer samstämmigt och
likvärdigt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan genomfört eller
planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det bedöms därmed ej
motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av dessa till
regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) och Anita Jonsson (MP) anser att motionens yrkande nummer 1 är
besvarat men yrkar bifall till motionens yrkande nummer 2 och 3.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.
Bakgrund HSN-AU § 21
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar bifall till motionens yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
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• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende
Tjänsteskrivelse HSF daterad 7 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 13 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Motion. Förbättrad vård vid
självskadebeteende

SON 2020/447
SON/AU § 11

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår att motionen anses besvarad med socialförvaltningens
skrivelse.

En motion har inkommit till Regionfullmäktige från Vänsterpartiet. Motionen tar
upp att vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver förbättras.
Motionen innehåller tre yrkanden:
 Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
 Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser
över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
 Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Bedömning

Socialförvaltningens svar på de tre yrkandena redovisas nedan:
Yrkande: Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
Svar: Frågan om vilka resurser som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge
psykiatrisk behandling till personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och
sjukvårdsnämnden. HSF har i tjänsteskrivelse HSN 2021/778 utförligt besvarat
yrkandet.
Yrkande: Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst
ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Svar: Socialförvaltningen ser positivt på ett samarbete när det gäller psykisk hälsa.
Förvaltningen är idag representerade i arbetsutskottet för det regionala
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programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i operativt samverkansforum (OSF) som
både har fokusområde psykisk hälsa och våld i nära relationer.
Yrkande: Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Svar: Behandling vid självskadande beteende faller utanför socialförvaltningens
uppdrag, förvaltningen tar därför inte ställning till denna del. HSF har i
tjänsteskrivelse HSN 2021/778 utförligt besvarat yrkandet.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionens första att-sats ska anses besvarad och att andra och
tredje att-satsen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-13
Skickas till
Socialdirektör Marica Gardell
Kvalitetschef Öystein Berge
Projektledare Sarah Seestrand
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