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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1216
27 augusti 2021

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2020 – återrapportering av åtgärder
utifrån upptäckta brister
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I samband med uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan gav regionstyrelsen
respektive kontrollansvarig i uppdrag att vida lämpliga åtgärder för att rätta till
identifierade brister (RS 2020-12-16 §366), med en lägesrapportering efter
halvårsskiftet 2021.
Respektive kontrollansvarig har rapporterat vilka åtgärder som genomförts för att
rätta till funna brister. Det kan konstateras att bristerna har aktualiserats och att
åtgärder har genomförts med syfte till förbättring.
Bedömning

I det följande redovisas genomförda åtgärder/lägesbeskrivning per process/rutin:

Delårsrapport 2 (efterlevnad utifrån anvisning)
Analys/slutsats - enlig kontroll 2020
Till viss del skulle den relevanta information till regionstyrelsen kunna öka genom att
mallen förtydligas med fler underrubriker och mer vägledning om vad som
efterfrågas inom respektive område.
För att kunna ge regionstyrelsen tillräcklig information så att de kan ta ansvar för
uppsiktsplikten så krävs det genomgående bättre analyser från nämnderna. I princip
finns alla resultat och volymer som efterfrågas med i rapporterna men analys saknas i
hälften av fallen.
Nämnderna har valt att presentera resultat och volymer på olika sätt vilket försvårar
för läsaren. Det finns ingen röd tråd i vilka kolumner som används eller i vilken
ordning som de presenteras. Här skiljer det till och med i en och samma rapport där
nämnden i den ena tabellen har innevarande år först och i nästa tabell har föregående
år först.
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Åtgärder – enlig kontroll 2020
 Öka detaljeringsgraden i mallen med fler rubriknivåer och en mer detaljerad
beskrivning över vad som efterfrågas


Lägga in färdiga tabeller där kolumner och rader är fördefinierade



Ta upp fråga beträffande analys och effekt i de strategiska nätverken

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Kontrollen gjordes på 2019 års delårsrapport. 1 januari 2020 implementerades
beslutsstödet för regionens chefer. I systemet finns stora möjligheter att styra
innehållet med förutbestämda rubriker och tabeller som ser likadana ut för alla
förvaltningar. Om en tabell innehåller data som finns i beslutsstödet är tabellen
förifylld när förvaltningar, avdelningar och enheter ska kommentera resultatet. Detta
bidrar till att fokus flyttas från att sammanställa data till att direkt kommentera och
analysera resultatet. En effekt är också att tabellerna ser likadana ut på alla nivåer i
organisationen.
I samband med införandet av beslutsstödet bildades en grupp med representanter
från alla förvaltningar som träffas regelbundet och pratar om hur mallen ska tolkas
och vilket innehåll som förväntas. Detta arbetssätt bidrar till en ökad stringens i
rapporteringen. Det är lika viktigt att inte rapportera för mycket som att rapportera
för litet. Resultatet av kontrollen om följsamhet till anvisningarna har bidragit till att
mallen utvecklats avseende instruktioner och bidragit till kunskap om hur
anvisningarna kan förbättras så att relevant information tas fram och analyseras.
Resultatet av kontrollen har återrapporterats till förvaltningarna via
ekonomichefsnätverket.

Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Statistiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under delar av
sommarmånaderna. Sedan ökar antalet fakturor som betalas i tid under hösten.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar har lättare att nå målet 95% och har en
betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra förvaltningar kan nå
målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra månader.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring fakturahanteringen
och därmed minska administrationen och kostnaderna för betalningspåminnelser och
inkassokravhantering

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Ingen ytterligare åtgärd har vidtagits utöver ovanstående.

Objektsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då regionens objektsförvaltningsmodell tydligt anger att varje objekt ska ha en
förvaltningsplan och att denna också är en viktig grund för såväl
informationssäkerhet som planering av utveckling och finansiering tyder antalet
förvaltningsplaner på att modellen inte efterlevs.
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Bilden som framkommer vid intervjuer av resurser inom digitalisering visar att det
finns brister och ger också bilder från andra förvaltningar som kommit längre i sitt
arbete och kan användas som förebilder.
Då behovet av verksamhetsutveckling framåt är stort och digitalisering är en viktig
del bedöms objektsförvaltningen framåt vara av stor betydelse. Ytterligare åtgärder
för att stärka efterlevnaden av modellen är ett måste.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
 För att öka kunskapen kring objektsförvaltningsmodellen kommer
informationsinsatser att göras för ledningsgruppen i regionstyrelseförvaltningen.


Individuellt stöd kommer att ges till varje objektsägare för att säkerställa kunskap
och förståelse kring modellen samt konkret lotsning i hur en
objektsförvaltningsplan tas fram.



Dialog kring objektsförvaltningen kommer att inkluderas i den kunddialog med
digitaliseringsavdelningen som nu också etablerats för
regionstyrelseförvaltningen.



En förvaltningsgemensam bild av den samlade objektsförvaltningen tas fram och
inkluderas i den kommande digitaliseringsplanen.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Under 2021 har en digitaliseringsplan för regionstyrelseförvaltningen arbetats fram. I
samband med framtagandet har i flera lägen tydliggjorts vem som är objektsansvarig
för vilket objekt. Även arbetet med införande av e-arkiv och uppstarten av ett
implementeringsprojekt i den egna förvaltningen har förstärkt arbetet med att
tydliggöra vem som är objektsansvarig.
Digitaliseringsavdelningen har under våren 2021 reviderat
objektsförvaltningsmodellen och en informationsinsats är genomförd i nätverken
kvalitet och digitalisering. Nu när den reviderade modellen är på plats kan också
utbildningsinsatser genomföras för objektsägare. Kommer att genomföras under
hösten 2021.
Kunddialog har genomförts för förvaltningen och här inkluderades också
objektsförvaltningen. Detta kommer att vara återkommande även i framtida dialoger.

Informationsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då även granskningen av objektsägarskapet visar stora behov av utveckling innebär
det att också informationsägarskapet behöver tydliggöras. Detta då de olika delarna i
objektsförvaltningsmodellen är tydligt beroende av varandra.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
Förvaltningen gör åtgärder initialt för att stärka arbetet enligt
objektsförvaltningsmodellen och tar då också med informationsägarskapet i det
arbetet.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Informationsägarskap har tydliggjorts framför allt i samband med det påbörjade
arbetet kring e-arkiv och processorienterad informationshantering. Arbetet kommer
ytterligare att förstärkas med fortsatta insatser kring objektsförvaltning under 2021.
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Viktigt blir att tydliggöra och definiera hur relationerna mellan processägare,
informationsägare och objektsägare ska samspela i alla våra modeller och riktlinjer.

Introduktion av nya medarbetare
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då det stora flertalet, drygt 90 %, svarat att de har fått introduktion om avdelningens
och arbetsplatsens organisation, mål och verksamhet och cirka 80 % att de fått
introduktion om arbetsplatsens rutiner och eventuella arbetsplatsspecifika regler görs
bedömningen att introduktion genomförts för det stora flertalet medarbetare, men
att alla chefer inte varit tydliga att introduktion gjorts utifrån regionens checklista.
Cirka hälften av respondenterna har inte deltagit i den förvaltningsövergripande
introduktionen, varför bedömningen är denna rutin inte fungerar tillfredställande.
Då mindre än hälften av alla chefer och strateger har fått introduktion av
stadssekreterare samt drygt hälften av cheferna har fått introduktion av regionjurist
görs bedömningen att denna del av introduktionen inte fungerar tillfredställande.
Stabsintroduktionen för nya chefer fungerar väl då samtliga chefer erhållit
densamma.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
 Information till samtliga chefer om värdet av introduktion samt att cheferna följer
och synliggör checklistan för medarbetarna


Information till samtliga chefer kring vikten av att följa och synliggöra de särskilda
introduktioner som finns för strateger och chefer

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Åtgärd genomförd i form av påminnelse till samtliga chefer kring vikten av att
checklistan för introduktionen följs och synliggörs för nyanställda medarbetare,
strateger och chefer samt att anmäla nyanställda medarbetare till den
förvaltningsövergripande introduktionen.
Någon ytterligare uppföljning är inte genomförd, men förhoppningen är att
introduktionen för nya medarbetare förbättrats efter genomförd internkontroll och
vidtagna åtgärder.

Löneutbetalning (attest av löneunderlag)
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Resultatet är inte godkänt. Av 9 478 anställningar var 199 inte beslutsattesterade
(2,1%). Löneunderlagen utgör grunden i löneberäkningen som månatligen resulterar i
kostnader om ca 140 mnkr. Löneutbetalningarna är den största ekonomiska
utbetalningen som sker varje månad. PWC har i ett antal revisioner påtalat bristerna.
Om korrekt lön ska utbetalas till medarbetaren så måste beslutsattest av löneunderlag
ske. Om inte beslutsattest sker så innebär det att inga avdrag sker på lönen t ex vid
sjukdom samt extra arbete med att kräva tillbaka pengar eller göra en
extrautbetalning
Åtgärder – enligt kontroll 2020
PWC har i olika granskningar påtalat bristerna. I senaste granskningen av löner och
ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda, daterad mars 2018, har PWC
lämnat följande rekommendation: Säkerställ att ansvarig chef attesterar tid-
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/avvikelserapport. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte
attesteras.
Förslag på åtgärder:


tydliggör chefens roll



tydliggör var det ekonomiska ansvaret ligger



tydliggöra konsekvenser av att beslutsattest ej görs

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Utifrån föregående års kontroll har en delkontroll gjorts under 2021 på
regionstyrelseförvaltningen. Detta efter att chefer har uppmärksammats på resultatet
av 2020 års kontroll. Resultatet är förbättrat men fortfarande inte tillräckligt bra. Av
559 anställningar var 12 inte beslutsattesterade (2%). Jämfört med 2020 års kontroll,
då andelen inte beslutsattesterade löneunderlag var 5%, har dock en förbättring skett
men fortsatt förbättringsarbete krävs. Löneutbetalningarna är den största
ekonomiska utbetalningen som sker varje månad. Om korrekt lön ska utbetalas till
medarbetaren så måste beslutsattest av löneunderlag ske. Om inte beslutsattest sker
så innebär det att inga avdrag sker på lönen t ex vid sjukdom samt extra arbete med
att kräva tillbaka pengar eller göra extrautbetalningar.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF/stab
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Tjänsteskrivelse
RS 2021/1164
31 augusti 2021

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital
arbetsplats (DAP)
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•
•

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital arbetsplats införs från och
med 2022.
Budgetmedel motsvarande 9,1 miljoner kr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Den digitala arbetsplatsen (DAP) består idag av två delar, själva datorn (pc-som
tjänst) och ett abonnemang för framför allt support, licenshantering,
säkerhetsfunktioner och operativsystem. Idag interndebiteras förvaltningarna för
samtliga kostnader för den digitala arbetsplatsen. Det innebär att
infrastrukturkostnader fördelas per abonnemang. Förslaget är att anslagsfinansiera de
gemensamma infrastrukturkostnaderna för den digitala arbetsplatsen och att
slutkunderna på förvaltningarna enbart betalar hyra för utrustning (PC-som tjänst).
Det här ligger i linje med den utveckling av finansieringsmodeller som skett sedan
regionstyrelseförvaltningen bildades.
Förslaget är helt kostnadsneutralt för nämnderna. Det finns idag anslagsbudget på
nämnderna som ska omfördelas till regionstyrelseförvaltningen.
I tidigare beslut om förändrad finansieringsmodell har de affärsdrivande
verksamheterna inom tekniska nämnden undantagits, dessa verksamheter kommer
även fortsättningsvis belastas med ett visst OH för gemensamma kostnader. Detta är
helt enligt regelverken för vad som får tas ut i taxorna.
Abonnemangen har idag 3 olika prisnivåer. DAP-adm 1 500 kr per år, DAP-elev
1 200 kr per år och nätansluten skrivare 600 kr per år.
Beloppen i tabellen utgår från antal abonnemang i respektive kategori.
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Nämnd / styrelse

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1164

DAP-adm
(tkr)

DAP-elev
(tkr)

DAP skrivare
(tkr)

Summa och
förslag till
ramförändring
(tkr)

717

0

41

758

Regionstyrelsen, räddningstjänst

57

0

2

59

Regionstyrelsen,
politikerorganisationen

28

0

1

29

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen*

435

0

32

467

Miljö- och byggnämnden

205

0

7

212

1 887

300

167

2 354

290

148

37

475

Socialnämnden

1 298

0

92

1 390

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 120

0

266

3 386

8 037

448

645

9 130

Regionstyrelsen, RSF

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa
*exkl. affärsdrivande verksamhet

Bedömning

Efter att regionstyrelseförvaltningen bildades har prismodellerna förändrats i olika
omgångar. Inriktningen har varit att anslagsfinansiera de delar som är
regiongemensamma och där kunderna i förvaltningen inte kan påverka användningen
i någon större utsträckning, till exempel infrastrukturkostnader och många av de
administrativa stödtjänsterna.
Den digitala arbetsplatsen finansieras idag genom att kunderna betalar en
abonnemangskostnad och en hyra per pc. Det har funnits en ganska svag koppling
mellan kostnaden för abonnemanget och den verkliga kostnaden för tjänsten. Detta
faktum tillsammans med den administrativa kostnad som uppstår vid
internfakturering gör att behovet av en förändring och uppdatering av prismodellen
för digital arbetsplats finns. Förslaget är att anslagsfinansiera abonnemangsdelen.
Med den föreslagna förändringen bär förvaltningarna endast kostnaderna för hyra av
dator (Pc-som tjänst), i den delen finns en direkt koppling mellan användandet och
kostnaden.
De gemensamma besluten kring operativsystem, support, säkerhetsfunktioner och
licenshantering tas redan idag av regionstyrelseförvaltningen. Nu föreslås de
anslagsfinansieras. Här finns en direkt koppling mellan ansvar och ekonomi.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningar
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/7
26 augusti 2021

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024 – fördelning av vissa
anslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas budgetramar 2022 justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen samt förändring av internräntan.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkänns enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser. Internräntan beslutades sänkas till en (1,0)
procent från och med 2022.
Tabell 1: Budgetramarna 2022 för den skattefinansierade verksamheten föreslås förändras enligt
nedanstående tabell
Nämnd/styrelse
(tkr)

Personalkostnads
kompensation

Regionstyrelsen

4 970

Regionstyrelse,
räddningstjänst

1 249

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 462

Miljö- och
byggnämnden

1 690

Barn- och
utbildningsnämnden

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4 665

Socialnämnden

18 994

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

26 200

Politikerorganisation
en
Summa

359
80 000

Internpriser
RSF

Internpriser
TKF

-131

175

12
102
58
1 878
315
704
1 174

Internhyra
338

18
119
15
549
120

249
665

65
35
624
248
462
510

Internränta
-374
-125
-1 939
-40
-375
-130

-75
-450

88
4 200

1 892

2 300

-3 508
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Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2022 (2021-05-26 § 142) fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt förändring av de interna priserna
på regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av budget
per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt försörjningsavdelningens
höjda priser.
I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni beslutades att internräntan sänks till en (1,0)
procent från och med 2022. Budgetramarna för nämnderna justeras.
I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni reserverades anslag för dessa
kostnadsökningar. Efter beslutet tas förslag till fördelning per nämnd fram (vilket görs
i detta ärende) och beslutas av regionstyrelsen i september och regionfullmäktige i
oktober.
Bedömning
Personalkostnadskompensation 2022

I 2022 års budget beslutades att avsätta 80 mnkr för personalkostnadskompensation.
Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del (+1,9 %) på 68,6
mnkr och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken på
11,4 mnkr.
I 2022 års jämställdhet- och bristyrkessatsning är det i stort sett samma yrkesgrupper
som tidigare år som förvaltningarna lyfter fram, t ex lärare, sjuksköterskor, ingenjörer,
chefer, vissa handläggargrupper samt vissa yrkesgrupper inom kommunals
avtalsområde. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att ske kompletterande
analyser och ställningstaganden när lönestatistiken för år 2021 är framtagen. I förslaget
ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 359 000 kr. I den summan
ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen upp utifrån
prisbasbeloppet.

Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Tabell 2: Personalkostnadskompensation – generell kompensation och särskilt satsning per nämnd
Nämnd/styrelse (tkr)

Generell
kompensation

Särskild satsning på
jämställdhet samt
bristyrken

Summa

Regionstyrelsen - RSF

4 470

500

4 970

RS - Räddningstjänsten

669

352

1 021

RS – RiB

228

Tekniska nämnden

1 432

30

1 462

Miljö- och byggnämnden

1 392

298

1 690

Barn- och utbildningsnämnden

16 672

3 739

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4 504

161

4 665

Socialnämnden

16 995

2 000

18 994

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 879

4 320

26 200

Politikerorganisationen

359

Summa

68 600

228

359
11 400

80 000
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De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.
Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för
löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för inköp
av datorer.
Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset inom måltidsverksamheten ökar
med 1,9 % och det rörliga med 2,5 %. Priserna för att hyra en bärbar PC ökar med ca
20 % och en stationär PC med ca 24 %. Uppräkningen varierar något beroende på
modell. Priset för kanslitjänsterna ökar motsvarande året löneökning.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL*

Kanslitjänster

80

TN

MBN

BUN

GVN

SON

HSN

RS/
Räddn
tj

RS/
RSF

Summa
80

Måltidstjänster,
fast

995

112

268

95

1 470

Måltidstjänster,
rörligt

460

96

152

42

750

423

107

284

647

PC-som tjänst

8

102

58

Reglering rest
2020 Telefoni
TeleQ
Summa

12

390
88

102

58

1 878

315

704

1 174

12

259

1 900

-390

0

-131

4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen
ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser
löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.
Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av
prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 4: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

9

4

3

GVN

SON

HSN

RS

Summa

5

102

13

136

Bårhustjänster

26

Transporttjänster

43

Varuförsörjning

3

1
1

Hjälpmedel

3

2

Städtjänster
Summa

10

0

33

80

161

158

26
60

104

23

153
321

64

10

533

117

50

299

79

119

15

549

120

249

665

175

1 151
1 892
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Internhyror 2022

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på 2
300 tkr. Se tabell 1 hur internhyreshöjningen 2022 fördelas per nämnd.
Internräntan 2022 för skattefinansierad verksamhet

Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina
investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för
den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region
Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa
räntekostnaderna.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en
internränteförändring.
Tabell 5: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2022
Fördelning per
Avskrivning
Intern
nämnd (tkr)
ränta

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen,
räddningstjänst
Miljö- och byggnämnd

Total
kapitalkostnads
budget

Sänkning
internränta
från 1,5 till
1,0 procent

Ny
kapitalkostnads
budget
2022

Budgetjustering
inför 2022

15 883

1 123

17 006

749

16 632

-374

3 700

375

4 075

250

3 950

-125

1 170

121

1 291

81

1 251

-40

Teknisk nämnd,
teknikförvaltningen
Barn- och
utbildningsnämnd
Gymnasie- och
vuxenutbildnings
nämnd
Socialnämnd

24 246

5 816

30 062

3 877

28 123

-1 939

15 300

1 125

16 425

750

16 050

-375

5 210

390

5 600

260

5 470

-130

3 600

225

3 825

150

3 750

-75

Hälso- och
sjukvårdsnämnd
Totalt
anslagsfinansierad
verksamhet

22 800

1 350

24 150

900

23 700

-450

91 909

10 525

102 434

7 017

98 926

-3 508
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Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 142
Regionfullmäktige 2021-06-21 § 85
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Konstruktion och nivåändring av VA-taxan 2022
Förslag till beslut

•
•
•

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs
Brukningsavgifterna höjs med 10 procent
Beslutet träder i kraft från och med 2022-01-01

Sammanfattning

Tekniska nämnden har 2021-06-23, § 139, lagt fram förslag till reviderad vatten- och
avloppstaxa.
En granskning av gällande taxa har genomförts med hjälp av extern konsult.
Resultatet av genomgången utgör tekniska nämndens förslag till ny taxa. Förslaget är
att taxan behöver höjas med 10 procent avseende både den fasta och rörliga
brukningsavgiften.
Ändringar har gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer. Teknikförvaltningens
bedömning är att kostnadsfördelningen nu blir jämställd för alla anslutna VA
abonnenter. Höjningen av taxan ger förutsättningar för att finansiera ökade
kapitalkostnader till följd av stora investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i nivå med
kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i första hand
bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i nivå med
kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i första hand
bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel.
Under de senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen har
gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och justera
1 (2)
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taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om finansiering av
kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands vattenförsörjning behöver
initieras.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-06-23 § 139

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen VA avdelningen
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TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.

Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningscentraler

Kyrkogård

Idrottsplats

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.

För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.

Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.

5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).
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5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.

5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.

Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
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6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9

Paragraf reserverad för anläggningsavgift dagvatten allmän platsmark

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13

13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:

1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.

14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.

14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).

§ 15

Paragraf reserverad för brukningsavgift dagvatten allmän platsmark

§ 16

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17

Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S
1030,21kr

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 8

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

§ 19

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.

Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

Kommentar [MN2]: Ingen förändring

§2
Kommentar [MN3]: Ingen förändring

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Kommentar [MN4]: Lite annorlunda text men innebörden
är densamma.Meningen ”Med bostadsändamålavses tillgång
till matlagningsmöjlighet och toalett” borttagen. Den
meningen exkluderar byggnader i onödan som egentligen ska
vara avgiftsbelagda.

Kommentar [MN5]: Några fler exempel är tillagda

Kommentar [MN6]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningsstationer

Kyrkogård

Idrottsplats

Kommentar [MN7]: Exempel tillagt

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Kommentar [MN9]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.

Kommentar [MN10]: Ingen förändring

För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Kommentar [MN11]: Ingen förändring

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Kommentar [MN12]: Ingen förändring

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

Kommentar [MN14]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.

Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.

Kommentar [MN15]: Ingen förändring

Kommentar [MN16]: Förtydligande vad kostnaden blir
om man kopplar in ytterligare tjänst vid senare tillfälle

5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Kommentar [MN17]: Ingen förändring

I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

Kommentar [MN18]: Flyttad från §3

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).

Kommentar [MN19]: Ingen förändring

4 (14)

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.

5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.

Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).

6 (14)

Kommentar [MN21]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).

Kommentar [MN22]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

Kommentar [MN23]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Kommentar [MN24]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9
Kommentar [MN27]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Kommentar [MN28]: Ingen förändring

§ 11

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Kommentar [MN29]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13

13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.

9 (14)

Kommentar [MN31]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:

1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.

14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.

Kommentar [MN32]: Ny tabell. Ska vara tydligare för
kund. Stegen borttagen. GA får två olika nivåer på
grundavgift.
Kommentar [MN33]: Gamla 14.2 borttagen. Ersatt av
tabell i 14.1.
Kommentar [MN34]: Prel förbrukning för fastighet utan
mätare förändrad. Delat på permanent och fritidsboende.

Kommentar [MN35]: Förenklad beräkning

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.

14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).

Kommentar [MN37]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 15
Kommentar [MN38]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad

§ 16

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17

Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

1030,21kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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Df

Dg

506,65 kr

506,65 kr

893,20 kr
765,60 kr
Kommentar [MN40]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa
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§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 9

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

Kommentar [MN41]: Ny tabell med specifika kostnader.
Några fler alternativ.

§ 19

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Kommentar [MN43]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Kommentar [MN44]: Ingen förändring

Jämförelse av befintlig VA-taxa och det nya förslaget på VA-taxa för Region Gotland 2022. En visualisering
över hur taxa förändringarna kommer påverka våra kunder.
Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

VA-taxa 2021
ink moms
77 812,00
97 265,00

Höjning %
0,00%

VA-taxa 2022
ink moms
77 812,00
97 265,00

Servisavgift

77 812,00

97 265,00

0,00%

77 812,00

97 265,00

Tariffenhetsavgift

38 904,80

48 631,00

0,00%

38 904,80

48 631,00

1 291,80

1 614,75

10,00%

1 420,98
1 232,00
1 056,00

1 776,23
1 540,00
1 320,00

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

10,00%
tas bort
tas bort

1 167,96

1 459,95

29,13

36,41

10,00%

32,04

40,05

Dagvatten gata

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Dagvatten fastighet

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Brukningsavgift
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

Räkneexempel GA:
En gemensamhetsanläggning med 100st anslutna fastigheter. Fastigheterna har en årsförbrukning på 150kbm.
Ansluten till VSD och fastigheterna har en gemensam mätpunkt.

Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

Befintlig VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Förslag till ny VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr
97 265,00 kr

Totalt
1

97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

Summa anläggningsavgift

5 057 630,00 kr

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

5 057 630,00 kr
Ökad intäkt

0,00 kr

Hur vi fakturerar idag
Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA mätning på fastighet
Grundavgift GA gemensam mätning(en mätpunkt)
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

exkl moms
inkl moms
antal
1 291,80 kr
1 614,75 kr

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

100

totalt
161 475,00 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

40
40
20

53 089,00 kr
39 816,40 kr
13 272,20 kr

exkl moms
inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr
1 167,96 kr

totalt

100

0,00 kr
0,00 kr
132 000,00 kr

1 459,95 kr

100

145 995,00 kr

29,13 kr

36,41 kr

15000

546 187,50 kr

32,04 kr

40,05 kr

15000

600 750,00 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Summa förbrukningsavgift per år
Kostnad för varje fastighet i brukningsavgift per år

905 957,60 kr

980 075,00 kr

9 059,58 kr

9 800,75 kr
Ökad intäkt

74 117,40 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en ökad kostnad för varje
fastighet med 741,17kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 62kr i
månaden. Kostnaden för en fastighet som är ansluten genom en GA
ligger då på 9 800,75kr vilket ska jämföras med kostnaden för en
villa som inte är ansluten genom en GA som ligger på 10
256,98kr/år. Då fastigheterna har samma nytta av den allmänna VAanläggningen bör fastigheterna ha en liknande årskostnad.
Fastigheterna som är anslutna genom en GA har ett visst avdrag
som ska kompensera den minskade kostnaden VA-kollektivet har
för vattenmätare.

Räkneexempel 1:
Villa med årsförbrukning 150kbm. Ansluten till VSD
Anläggningsavgift
exkl moms inkl moms
Antal
Förbindelsepunktsavgift
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1,00 kr

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr 48 631,00 kr

1

48 631,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

1,00 kr

48 631,00 kr

Summa anläggningsavgift

exkl moms inkl moms
Antal
Totalt
77 812,00 kr
97 265,00 kr
1,00 kr 97 265,00 kr

243 161,00 kr

243 161,00 kr
Ökad intäkt

Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift

exkl moms inkl moms
antal
1 291,80 kr 1 614,75 kr

1

totalt
1 614,75 kr

exkl moms inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr

0,00 kr

1

totalt
1 776,23 kr

1 061,78 kr

1 327,23 kr

1

1 327,23 kr

1 167,96 kr

1 459,95 kr

1

1 459,95 kr

29,13 kr

36,41 kr

150

5 461,88 kr

32,04 kr

40,05 kr

150

6 007,50 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Förbrukning

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

Summa förbrukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr

Kostnad för fastighet i brukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr
Ökad intäkt

931,95 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en öka kostnad för
slutkund med 932kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 78kr i
månaden.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 139

TN § 139

Konstruktion- och nivåändring av VA-taxan

TN 2021/1537
TN AU § 123

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag till
ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Ändringar från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder i
kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs med
10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.

En granskning av gällande VA-taxa har genomförts med hjälp av extern konsult. Vid
granskningen gjorde även jämförelse med Svenskt Vattens basförslag. Resultat av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa. Ändringar har gjorts enligt
Svenskt Vattens remissförslag på ny publikation P 120.
Kostnadsförändringar exempel enligt bilaga C .
VA-taxan behöver höjas med 10% avseende fasta och rörliga brukningsavgiften.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut. Ändringarna
sker enligt Svenskt Vattens Publikationer. Kostnadsfördelningen blir därmed
jämställd för alla ansluta VA abonnenter.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10% gällande fasta
och rörliga brukningsavgifterna
Ekonomiska konsekvenser enligt VA-taxans nya konstruktion framgår enligt bilaga C
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela Gotland
och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för
täckning av kapitalkostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Pettersson, handläggare Harriet
Wiman och systemhandläggare Magnus Nypelius via länk.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 139

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag till
ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut. Ändringar
från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder i
kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs med
10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.
Beslutsunderlag

Bilaga A förslag till ny VA-taxa
Bilaga B förslag till ny VA-taxa med förtydligande av förändringarna
Bilaga C Exempel på kostnadsförändringar
Tjänsteskrivelse 2021-05-24
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1537
24 maj 2021

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Konstruktion- och nivåändring av VA-taxan 2022
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag
till ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Ändringar från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar
framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder
i kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs
med 10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.

Sammanfattning

En granskning av gällande VA-taxa har genomförts med hjälp av extern konsult. Vid
granskningen gjorde även jämförelse med Svenskt Vattens basförslag. Resultat av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa. Ändringar har gjort enligt Svenskt
Vattens remissförslag på ny publikation P 120.
Kostnadsförändringar exempel enligt bilaga C .
VA-taxan behöver höjas med 10% avseende fasta och rörliga brukningsavgiften.
Ärendebeskrivning

Förslag till ny VA-taxa enligt bilaga A med förtydligande gällande VA-taxa med
införda ändringar enligt bilaga B.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut. Ändringarna
sker enligt Svenskt Vattens Publikationer. Kostnadsfördelningen blir därmed
jämställd för alla ansluta VA abonnenter.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10% gällande fasta
och rörliga brukningsavgifterna
Ekonomiska konsekvenser enligt VA-taxans nya konstruktion framgår enligt bilaga C
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1537

Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar
för täckning av kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag

Bilaga A förslag till ny VA-taxa
Bilaga B förslag till ny VA-taxa med förtydligande av förändringarna
Bilaga C Exempel på kostnadsförändringar
Tjänsteskrivelse 2021-05-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1209
3 september 2021

Therese Koorem

Regionstyrelsen

Nya Riktlinjer mot kränkande särbehandlingar,
trakasserier och repressalier enligt
Diskrimineringslagen
Förslag till beslut

•

Förslaget till nya riktlinjer för kränkande särbehandling antas.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med de fackliga parterna i centrala
samverkansgruppen tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen.

Ärendebeskrivning

Regionen har enligt Arbetsmiljölagen (AML) ett långtgående ansvar för att se till att
medarbetarna har en god psykisk arbetsmiljö där kränkningar eller trakasserier inte
tillåts. Arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete för att se till att
kränkningar/trakasserier inte uppstår men när de likväl inträffar, ska de utredas och
följas upp. (AML 2:1, 3:2, AFS 2015 § 13)
Regionen har tidigare fått kritik av Diskrimineringsombudsmannen (DO) för de nu
gällande riktlinjerna av då man från DO:s sida ansåg att riktlinjerna inte tydligt tog
upp diskrimineringar enligt diskrimineringslagen.
För att förtydliga att riktlinjerna omfattar alla typer av kränkningar, inklusive de som
tas upp i diskrimineringslagen samt få en bred förankring, har
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med fackliga representanter ifrån Centrala
samverkansgruppen (CSK) tagit fram ett förslag till nya riktlinjer mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen.
Tanken med de nya riktlinjerna är att de på ett tydligt sätt ska visa att regionen inte
accepterar någon form av trakasserier eller kränkande särbehandlingar oavsett grund,
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Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1209

vilket ansvar olika aktörer har, var man kan vända sig om man anser sig blivit utsatt
och kortfattat vad som händer efter att en anmälan kommit in.
En rutin är också under utarbetande och kommer förhoppningsvis att vara klar
under hösten. Rutinen är tänkt att komplettera riktlinjerna med mer praktiska
beskrivningar. Det finns också ett material knutet till arbetet med att förhindra
kränkningar som kan användas på tex APT. Detta material kan komma att ses över
för att eventuellt revideras.
För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot kränkningar, kommer
regionens chefer att erbjudas utbildning i konflikthantering. Forskningen har visat att
chefers kunskap om konflikter och hur de ska hanteras, är den åtgärd som har enskilt
störst betydelse när det gäller att undvika kränkningar på arbetsplatserna.
Bedömning

För att uppfylla de krav som DO ställer på riktlinjer mot kränkande särbehandling
samt göra det tydligt för alla medarbetare och chefer vad som gäller när det kommer
till olika typer av kränkningar och trakasserier, föreslås att riktlinjerna antas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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RIKTLINJER

Riktlinjer mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2021/1209
Version [1.0]

Riktlinjer för arbetet mot kränkande särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen
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1. Inledning
Region Gotland har nolltolerans avseende alla slags kränkande särbehandlingar.
Detta gäller såväl alla slags trakasserier (inklusive sexuella trakasserier) som kränkningar och repressalier enligt diskrimineringslagen.
Chefer och medarbetare har alla ansvar och skyldighet att uppmärksamma och
signalera missförhållande eller utsatthet. Chefen har det formella ansvaret för att
åtgärder vidtas.
Det är också chefens ansvar och skyldighet att förebygga och vid händelse se
till att kränkning eller trakasserier omedelbart upphör. Händelsen ska alltid utredas och dokumenteras. Utredningen överlämnas därefter till ansvarig chef
för eventuella åtgärder.
Om det framkommer att anklagelserna om kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier är uppenbart falska, det vill säga anmälaren har
fabricerat en händelse som aldrig inträffat, kan detta leda till arbetsrättsliga påföljder för anmälaren.
Varken arbetsgivare/chef eller medarbetare får utsätta den som gjort en anmälan
eller bidragit med information i en utredning för repressalier. Ett sådant agerande kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.
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Alla chefer och medarbetare ska ha kännedom om dessa riktlinjer.

2. Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och
repressalier?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera
medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. (AFS 2015:4)
Med medarbetare avses även arbetssökande, inhyrd personal, praktikanter eller inlånad personal.
Diskrimineringslagen (2008:567) tar särskilt upp att det är förbjudet att kränka någon på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Även kränkningar, trakasserier eller mobbning som inte har sin grund i diskrimineringslagen
är otillåtna.
2.1 Exempel på kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbing
 Förtal eller nedsvärtning av en medarbetare eller dennes familj





Medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan
Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av medarbetaren
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Förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar
Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt
Utan saklig grund förändrande av arbetsvillkor
Nedsättande glåpord på grund av den utsattes eller någon annans kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuella läggning
Rasistiska texter, bilder, märken eller klotter.

En kränkning kan vara en enskild händelse som om den upprepas blir att anse som ett trakasseri (AFS 2015:4). I allvarliga fall övergår trakasserierna till mobbing (AFS 1993:17).
Trakasserier som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) så definieras
dessa som diskriminering enligt diskrimineringslagen.
2.2 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en medarbetare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är
sexuellt anspelande och nedvärderande. Det kan till exempel vara
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Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
Oönskad fysisk kontakt
Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
Ovälkomna och nedsättande skämt om det kön du tillhör

3. Konsekvenser
Om den utredning som gjorts visar att kränkningar har förekommit görs en bedömning av
vilka åtgärder som kan bli aktuella.
3.1 Arbetsrättsliga konsekvenser

Eventuella arbetsrättsliga åtgärder ska göras utifrån vad som föreskrivs i kollektivavtalet och
lagen om anställningsskydd. Det kan exempelvis bli fråga om skriftlig varning eller förflyttning. Avsked kan bli aktuellt i allvarliga fall.
3.2 Civil- och straffrättsliga konsekvenser

Brottsbalken (1962:700) ger ett allmänt skydd mot alla former av kränkningar. Det innebär
att du som utsatts för kränkning eller trakasserier kan göra en polisanmälan. Rättsväsendets
utredning pågår i sådana fall parallellt med arbetsgivarens.

4. Arbetsplatsens arbete med att förhindra kränkningar, trakasserier, mobbing och sexuella trakasserier
4.1 Arbetsgivarens/chefens ansvar


Alla medarbetare ska ha kännedom om riktlinjer gällande kränkande särbehandling.
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Chefer och arbetsledare kan förebygga kränkande särbehandling genom att se sig själv som
normbildare och genom eget handlande skapa en pålitlig grund för ömsesidig dialog, kommunikation och vilja till problemlösning.
 Du som chef ska reagera direkt om kränkande tendenser blir kända på arbetsplatsen. Relevanta uppgifter ska dokumenteras.
 Var uppmärksam på signaler och prata om frågan på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.
 Ge en god introduktion till nya medarbetare där kännedom om dessa riktlinjer ingår.


4.2 Medarbetarens ansvar
 Uppmärksamma och påtala problem och missförhållanden.

5. Vad gör du om det inträffar
5.1 Du som känner dig kränkt

Uppmärksamma alltid chef/arbetsledare eller skyddsombud om vad som försiggår. Om
det kränkande beteendet kommer från din närmaste chef/arbetsledare vänd dig till närmaste överordnad chef eller HR-chef.
 Det finns stöd att få via Företagshälsovården, känner du att du behöver det, be din chef
beställa det.
 Gör en skriftlig anmälan i systemet för avvikelsehantering.
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5.2 Du som är chef/arbetsledare

När arbetsgivaren får en anmälan om kränkande särbehandling har arbetsgivaren enligt lag
skyldighet att utreda händelsen, du som chef ska omgående kontakta HR-chef eller HR-specialist för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att
kränkningarna omedelbart upphör.
Anmälan behöver inte vara skriftlig för att vara gällande.
Bedömning av anmälan och om det är en händelse som ska utredas, görs av de utsedda
utredarna, antingen internt eller externt.
Direkt stöd till de som är parter i utredningen kan också behövas, detta beställs av företagshälsovården.
5.3 Du som kollega till någon som blir utsatt

Om du som kollega ser att någon blir utsatt för kränkning, prata med vederbörande och visa
att du sett vad som hänt och att det inte är ett tillåtet beteende. Stötta så att personen kan ta
upp det med chef/skyddsombud eller fråga om du kan få ta upp det med chef/skyddsombud.
Visa respekt för kollegans önskemål.
5.4 Du som blivit anmäld

Du som blivit anmäld kommer att få lämna din syn på händelsen i den utredning som görs.
Arbetsgivaren har ansvar för att se till att kränkningarna upphör, även om det inte innan
utredningen gjorts går att fastställa vad som skett, kan du komma att bli avstängd med lön
eller tillfälligt omplacerad under utredningens gång. Detta ska inte ses som en disciplinär
åtgärd utan är en åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att vidta innan händelsen är utredd.
Det finns stöd att få via företagshälsovården, din chef beställer om behovet finns.
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6. Utredning
Utredning görs av utsedda utredare internt eller via företagshälsovården. Eventuella åtgärder
beslutas av chef i samråd med HR-funktionen när utredningen är klar.
Medan utredningen pågår kan tillfälliga åtgärder såsom avstängning eller förflyttning bli aktuella. Utredningen sker i enlighet med gemensamt framtagen rutin.


För att underlätta utredningen; skriv ned händelserna med noga angivande av datum, klockslag, vittnen
och vad personen du anmält sade eller gjorde.

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

Ärendenr RS 2021/1209 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ärendenr RS 2016/533 Datum 2016-09-22

Handläggningen sker under samma sekretess som andra personalärenden.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1210
7 september 2021

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Återrapportering RIB rekrytering RS 2021-05-27 § 137
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Rekryteringskampanjen är nu avslutad inför den utbildningsomgång som skall ge oss
ny RIB personal runt årsskiftet. Räddningstjänsten har fått totalt 30 ansökningar, vår
bedömning innan tester är att ca: hälften av dom sökande är behöriga. Vi jobbar även
fortsatt med marknadsföringen enligt bifogat dokument, och är öppna för att kunna
rekrytera genom att trainee-utbilda personer löpande fram till nästa stora
rekryterings- och utbildningsomgång.
Bedömning

Om samtliga klarar testerna och utbildningen är bedömningen att vi kommer att vara
minimibemanning på samtliga stationer utom Slite. Även om samtliga 4 sökande till
Slite klarar tester och utbildning är det ett vågspel om vi vågar ta bort heltiden i Slite.
Det åtgår minst 12 personer i minimibemanning för att klara schemat, vi kommer i så
fall att bli 13 personer i Slite om samtliga fyra går klarar tester och utbildningar. Med
dagens situation på arbetsmarknaden där ett flertal inte är på orten på dagtid blir det
en osäker situation för att kunna hålla beredskap dygnet runt.
Beslutsunderlag

Se bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Rekryteringsprocess Deltiden/Värn (fokus Slite) 2021

APRIL

Marknadsföring:
Produktion av
trycksaker för
information och
marknadsföring.

MAJ

Sociala media

SEPTEMBER

Samordnare:
- Annonsering tom 12/9
- Löpande urval av inkomna
ansökningar
- Kallelse/utförande Intervju
tester m.m.
-Hälsoundersökningar Avonova
Stationschef:
- Löpande urval av inkomna
ansökningar
- Utförande/stöd av ev. tester
till sökande

Marknadsföring:
Distriubition av
informationsmate
rial till hushåll på
orten
Sociala media

JUNI

Marknadsföring:
Besök och
presentation hos
Slite
intresseförening
Sociala media
Uppdatera/Notis RT
hemsidan

Samordnare:
- Hälsoundersökningar Avonova
- Insamling checklista tester

OKTOBER

Stationschef:
- Insamling dokument,
checklistor, lämnas till
samordnare.

JULI

Marknadsföring:
Medverkan i vid Slite
Expo och Trots
kvinnojours temakväll
"ett tryggt samhälle fritt
från våld"

AUGUSTI

Sociala media

Hälsoundersökning
Avonova,
klara/godkända

NOVEMBER

DECEMBER
Preparandutbildning +
Rökdyk-utb v49-50

• Samordnare:
Annonsering 1/8-5/9
Löpande urval, kallelse
Reservera platser Avonova
•
• Stationschef:
Lokal information spridning
Löpande urval
Utförande/stöd tester
•
• Marknadsföring:
Sociala media
Slite marknad
Instagram Region Gotland
Öppet hus

Preparandutbildning
+
Rökdyk-utb v49-50

Samordnare:
Annonsering 9/8-12/9
Löpande urval, kallelse
Reservera platser Avonova
Stationschef:
Lokal information spridning
Löpande urval
Utförande/stöd tester
Marknadsföring:
Sociala media
Slite marknad

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/802
31 augusti 2021

Katrin Rindlaug

Regionstyrelsen

Handlingsplan utifrån EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män (CEMR).
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar handlingsplanen.

Sammanfattning

Den 14 december 2015 undertecknades EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män under regionfullmäktiges sammanträde. Vid underskrift av
deklarationen förbinder sig regioner 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.
Handlingsplanen har förankrats i samverkansforum för social hållbarhet, där samtliga
förvaltningar ingår.
Ärendet återremitterades (RS AU § 60) för ytterligare beredning. Handlingsplanen
skulle kompletteras med en bättre beskrivning om hur uppföljning sker på hur
förvaltningarna aktivt arbetar med jämställdhet. Handlingsplanen har kompletterats
och omarbetats för ökad tydlighet om process med ny metodik och systematik för
uppföljning.
Regionstyrelsen föreslås anta handlingsplanen.
Beslutsunderlag

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

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/802

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka systematiken för
jämställdhetsintegrering och synliggöra arbetet.
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.
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.
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.
Även om CEMR-deklarationen innehåller ett brett fokus, ger den regioner en
valbarhet med vad de arbetar med mer intensivt.

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.
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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, case-diskussioner 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 och hur vi planlägger insatser för att exempelvis åtgärda
skillnader eller rikta insatser.
Uppföljningsarbetet är en oerhört viktig del av arbetet med jämställdhetsintegrering.
Det finns en gömd problematik med själva metodiken i jämställdhetsintegrering, vars innebörd är
att införliva arbetet inom ordinarie arbetssätt och strukturer. Det innebär att specifika insatser inte
alltid har benämnts eftersom själva grunden är att integrera arbetet.

Inventering av insatser samt behov av stöd
Uppdrag (med dess aktiviteter) som stödjer jämställdhetsintegreringen identifieras i respektive
förvaltnings verksamhetsplan och följs därmed upp inom respektive förvaltning samt i regionens
delårs- samt helårsuppföljning.
Respektive nämnd/bolag ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att uppdragen i
handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla uppdragen/aktiviteterna 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.
Samtliga förvaltningar har intervjuats för att inledningsvis få en enhetlig bild av vilka insatser som
pågår samt kommer att genomföras under 2021, samt om 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 analys av
verksamheter.
Inom samverkansforum för social hållbarhet 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 efter hand.
Några exempel på pågående arbeten inom regionen:
SOF, analysvecka med sammanlagd analys från flera verksamheter utifrån kön
TF, planering aktivitetspark, med underlaget sociotopkartering jämställdhet
SBF, Framsyn, kartläggning av processen och organisationsförändring med att ta in social
hållbarhet tvärsektoriellt
UAF, fortbildning för all barnomsorgspersonal via nyckelpersoner, kring våldspreventivt arbete
RSF, bidragsöversyn med ökat jämställdhetsperspektiv
HSF, arbetar med införandet av tydligt jämställdhetsperspektiv ibland annat God och nära vård,
arbetet med Mäns våld mot kvinnor samt i hälsofrämjande arbete
Gotlandshem, integrering av arbetet med Våga fråga
Det framgick tydligt att mycket sker i verksamheterna men insatserna som framkommer blir
fragmentariska och inte fullständiga och därmed går beskrivningen förlorad. Vi önskar en mer
systematisk lägesbild med bedömningar utifrån likvärdiga grunder för att tydligare se hur arbetet
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fortskrider. Därför föreslogs en struktur för systematisk uppföljning som grund för
utvecklingsarbetet.

Handlingsplanen – en nyskapad struktur för uppföljning och förbättring
För att synliggöra och följa upp det strategiska arbetet på övergripande nivå har en ny metod
arbetats fram. Ursprungligen är metoden framtagen av Sveriges kommuner och regioner, SKR,
och är en checklista för att mäta arbetet med jämställdhetsintegrering. Checklistan är omgjord för
att kunna användas internt i Region Gotland, och har tio frågor som bedöms och värderas av varje
förvaltnings ledningsgrupp. De tio frågorna har utvecklats och används bland annat av
medverkande i Modellregioner, där Gotland hade ett utbyte med Västernorrland samt Värmland.
Frågorna bifogas i bilaga 1.
Checklistans frågor tar upp strukturella förutsättningar för i vilken grad verksamheterna har
strukturellt stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering. Bland annat bedöms det i vilken grad
som förvaltningarnas verksamhetsplaner låter framgå var analyser gjorts utifrån kön samt vilka
aktiviteter som planeras för att jämna ut eventuella skillnader utifrån kön.
Efter att respektive förvaltnings ledningsgrupp har gjort en egen bedömning på sitt nuläge sker en
dialog med jämställdhetsstrateg om checklistans graderingar och förslag på förbättringsområden
samt vilka stödinsatser som kan behövas. Avsikten är att metodiken ska visa nuläge samt påvisa
behov och möjliggöra planering av insatser.
Sammantaget ger det ett underlag för bedömning av nuläget och modellen underlättar värdering
av om en förflyttning har skett i arbetet med jämställdhetsintegrering. Underlaget ger även grund
för att sammanfattande nulägesrapport, för Region Gotland, som beskriver genomförda insatser,
samt identifierar kommande behov.
Arbetssättet är nytt och lyfter fram behovet av en struktur där dialogen ses som det viktigaste
redskapet för att fortsätta utveckla system för jämställdhetsintegrering.
Bedömningen är att rapport/handlingsplanen rapporteras vartannat år till regionstyrelsen, med
bibehållen årsintervall för dialog om behov av insatser.
Det är en intervall som ger långsiktighet genom kontinuerlig dialog om behov av insatser.
Det nya arbetssättet kommer att ge oss
1) återkommande rapporter om nuläget som utifrån checklistan blir systematisk
2) goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering
3) identifierade förvaltningsövergripande insatser som stödjer strukturer för att genomföra
jämställdhetsintegrering
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Checklista Jämställdhetsintegrering
1) Ej påbörjat, finns inte
2) Utveckling startad, nyss påbörjad
3) Utveckling pågår, kommit en bit på väg
4) Genomfört, det finns
Förvaltning:
1. Det finns kännedom om Region Gotlands politiska beslut om att arbeta enligt strategin
jämställdhetsintegrering
2. Vår politiska nämnd efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering
3. De högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs
4. Ledningen ger förvaltningen förutsättningar för kompetens och lärande
5.Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan från styrning till uppföljning
6. Vår förvaltning redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som
indelningsgrund. Verksamheternas resultat för kvinnor och män kan utläsas ur ordinarie
verksamhets- och budgetuppföljning.
7. I förvaltningens beslutsunderlag finns beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor
och pojkar
8. Vår förvaltning har goda kunskaper om jämställdhet och tar gemensamt ansvar för att utveckla
verksamheternas arbete inom området
9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna
10. Struktur och kultur stödjer arbetet med jämställdhetsintegrering
SUMMA POÄNG

2021xxxx
Poäng:

Förslag på förbättringsområden

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/701
30 augusti 2021

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Beslut om projektägare till pilotprojekt om ökad samverkan
mellan bygd och skola.

Förslag till beslut

•

Region Gotland erbjuder föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i
samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt avseende lokal samverkan mellan
bygd och skola.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionstyrelsen (RS 2021/701) erbjuds en utvecklingsaktör att driva ett
pilotprojekt under perioden 2021-2024 avseende lokal samverkan mellan bygd och
skola. Region Gotland beslutar att erbjuda föreningen GUBIS (gotländska
utvecklingsbolag i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren
GUBIS inkommer under hösten 2021 med förslag på projektplan och
projektorganisation till Region Gotland.

Ärendebeskrivning

I utredningen ”Framtidens skola” identifierades ett starkt engagemang i Gotlands
bygder från såväl lokalt näringsliv som lokala utvecklingsaktörer (föreningar och
utvecklingsbolag), samt en vilja till dialog och samhandling. Dialogen mellan Region
Gotland och bygderna ska utvecklas.
Enligt beslut i regionstyrelsen (RS 2021/701) erbjuds en regional utvecklingsaktör att
driva ett pilotprojekt under perioden 2021-2024. Projektet handlar om att driva
utvecklingsprocesser med fokus på samverkan mellan bygd och skola, nybyggnation
av bostäder och lokal attraktionskraft. Arbetet sker tillsammans med Region
Gotland. Pilotprojektet ska genomföras runt två skolor på Gotland som båda var
nedläggningshotade i utredningen ”Framtidens skola”. Förslaget är att pilotprojektet
utgår från Kräklingbo skola (förskola och åk 1-6) och Stenkyrka skola (förskola och
åk 1-6) med sina respektive upptagningsområden.
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Region Gotland beslutar att erbjuda föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag
i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren GUBIS inkommer
under hösten 2021 med förslag på projektplan och projektorganisation till Region
Gotland.

Bedömning

Projektet behöver ledas av en regional utvecklingsaktör med bred förankring inom
landsbygdsutveckling och erfarenhet av att driva regionala utvecklingsprojekt.
Föreningen GUBIS fyller 10 år i år och har under sitt första decennium drivit ett
antal utvecklingsprocesser.
GUBIS fokusområden 2021:
GUBIS
Vatten – Bevattning - Reningsverk
Byggnation av bostäder
Hållbarhet och energiomställning
Förskola
Utvecklad kollektivtrafik, hållbara flerfunktionella transporter
Finansiering

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att GUBIS har den erfarenhet,
kompetens och de resurser som krävs för att driva detta projekt vidare.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i samverkan)
Organisationen Hela Sverige ska leva Gotland
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25 januari 2021

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Resultat program sänkta inköpskostnader
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


Ta emot informationen och bifalla fortsatt utveckling av inköpsarbetet.

Sammanfattning

Rapportering av status pågående upphandlingar 2021 görs på möte RS AU 14
sept, 2021 och biläggs därefter skrivelsen. Detta för att få uppdaterade siffror till
mötet då status förändras löpande.

Beskrivning pågående strategiskt inköpsarbete inom program sänkta
inköpskostnader. Program sänkta inköpskostnader genomförs efter
Regionfullmäktiges beslut 2021-03-29 om att godkänna slutrapporten från projekt
sänkta inköpskostnader. Regionstyrelsen fick med beslutet i uppdrag att fortsatt
utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans med nämnder och
styrelser. I skrivelsen rapporteras det pågående strategiska inköpsarbetet inom
programmet.
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Ärendebeskrivning

Följande delar ingår i programmet:
A. Samordnade linjeuppdrag
B. Projekt Digitaliserat inköp
C. Plan och genomförande per förvaltning – åtgärder per förvaltning
Nedan modell används som stöd för verksamhetsutvecklingen och för att strukturera
arbetet i programmet.
Del A Samordnade linjeuppdrag
1. Omvärld
3. Styrning

4. Processer

7. Utveckling
& förvaltning
5. Organisation
6. Intern styrning & kontroll

2. Internt Region Gotland
Del B Projekt digitaliserat inköp
Del C Åtgärder per förvaltning
Utvecklingsarbete rapporterades till RS AU 10 februari 2021 med utgångspunkt från
förslagen om utvecklat inköpsarbete samt från verksamhetsplan 2021. I stort har alla
aktiviteter påbörjats enligt plan. Vidare har ytterligare aktiviteter tillkommit. En
statusrapportering nedan.
Planering program sänkta inköpskostnader
Del A, de samordnade linjeuppdragen har brutits ned på aktivitetsnivå för att planera
vad som behöver genomföras, hur, med vilken prioritet, i vilken ordning och av vem.
Planering inom Del B projekt digitaliserat inköp är påbörjat 23/8-2021.
En övergripande plan har gjorts för del C att etablera plan och genomförande av
utvecklingsaktiviteter inom förvaltningarna.
Hösten 2021 ska en övergripande förändringsplan 2021 – 2023 utarbetas.
Karaktäristiskt för arbetet är att genomförande pågår samtidigt som aktiviteter
planeras. Vi arbetar iterativt, dels för att snabbare nå resultat i genomförandet dels
för att planeringen inte kan göras exakt då vi vinner erfarenheter i det praktiska
arbetet. Den planering som görs är därför en ram och inte exakt styrning.
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1. Omvärld
a) Intressentanalys genomförd, ska dokumenteras och struktureras för
spårbarhet och årlig uppföljning samt säkerställa relevanta aktiviteter
per intressent.
b) Etablerat upphandlingsforum näringsliv Gotland våren 2021. Dialog
näringslivsberedningen för ökad samverkan med näringslivet. Ett
antal aktiviteter har föreslagits för upphandlingsforum näringsliv
Gotland, ska diskuteras och kvalitetssäkras av gruppen 15 september,
2021. I detta ingår utredning möjligheter lokala leverantörer kontra
upphandlingslagstiftning för att stödja det lokala näringslivet i den
utsträckning som är möjlig.
c) Dialog arbetslivsintegrerade sociala företag (ASF) för ökat samarbete
och stöd. Vidare för att söka utveckla upphandlingsförfarande som
underlättar för dessa företag att lämna anbud. Dialog med
representanter våren 2021. Uppstart upphandlingsforum ASF
Gotland hösten 2021.
d) Vidareutveckla miljöarbetet i samband med upphandlingar för att
stärka klimatkraven vid upphandlingar (preliminär start maj 2021,
ändrad till sept 2021 pga resursskäl tid).
e) Media – arbete med proaktiva åtgärder såsom pressmeddelande för
information om beslut etc i några upphandlingar. Ett arbete för ökad
dialog och samverkan med media behöver göras.
2. Internt Region Gotland
a) Arbete pågår med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
Löpande informationsinsatser genomförs och vi samverkar under det
fortsatta arbetet för att få synpunkter och genomföra arbetet i god
dialog med våra intressenter.
Strategiskt
upphandlingsforum har etablerats med en chef per
b)
förvaltning för strategisk ledning och förankring i förvaltningarna.
3. Styrning
a) Fortsatt översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc pågår. Detta för tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs samt god
prioritering och fördelning av arbetsuppgifter inom upphandling.
Översyn av policy och riktlinjer för inköp och upphandling pågår.
4. Processer
a) Arbetet med processkartläggning pågår. I detta ingår såväl processer
för strategiskt inköp som för alla faser i inköpsprocessen. Så
småningom ska processbeskrivningarna byggas ut med
beslutspunkter, ansvarsfördelning, systemöversyn och arbetssätt.
Vidare pågår uppföljning av den etablering av 4-årig årscykel som
gjordes 2020. Årscykeln ska ge en stabil cykel över åren och bidra till
långsiktighet samt god planering och uppföljning.
b) Processutveckling pågår av anskaffningscykel för helhetsorientering
och underlätta ökat fokus på förarbete och uppföljning av avtal efter
det faktiska upphandlingsarbetet.
Översyn
förarbete och uppföljning för ökad kvalitet i dessa delar av
c)
anskaffningscykeln har påbörjats våren 2021, ska fortsätta höst 2021.
Detta kommer också att bidra till ökad kvalitet i upphandlingsarbetet.
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d) Etablera upphandlingssupport påbörjades i mars 2021. Detta görs för
ökad tillgänglighet och inköpsstöd till inköpande verksamheter på
Region Gotland och omvärld. Också för att frigöra tid för
upphandlarna m. fl. på Region Gotland att arbeta med upphandling.
e) Utveckling av intranät och externwebb samt dokumentation för ökat
inköpsstöd till verksamhet och omvärld pågår.
5. Organisation
a) Översyn av organisation för upphandlingsstödsenheten för att över
tid säkerställa en optimal organisation givet enhetens uppdrag pågår.
Rekrytering
inköpsstrateg och 1 upphandlare genomförd våren 2021
b)
Detta för att dels säkerställa resurs till Region Gotlands strategiska
inköpsarbete dels säkerställa resurser för att genomföra
upphandlingar. Rekrytering av 3 upphandlare pågår hösten 2021.
c) Översyn ansvar och roller avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
d) Kompetensförsörjning genomförs löpande. Översyn av
karriärmöjligheter inom upphandling på Region Gotland ska göras.
6. Intern styrning & kontroll
a) Projekt digitaliserat inköp ska ge vidareutvecklad e-handel, genom
systemstöd underlätta för verksamheten att göra effektiva och
avtalstrogna inköp samt systemstöd för planering och uppföljning av
upphandlingsarbetet (start planering mars 2021 och start projekt aug
2021).
b) Göra modell för intern styrning och kontroll för att säkerställa ett
effektivt och regelmässigt inköpsarbete. Arbetet är påbörjat maj 2021.
c) Fortsätta arbetet med att utveckla mätbarhet över tid inom
upphandling. Detta för att ha goda beslutsunderlag kring kommande
upphandlingar samt hur dessa ska bemannas.
d) Översyn modell för avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln
pågår.
e) Översyn beredskapsorganisation och rutiner inom upphandling och
inköp pågår med erfarenheter från arbetet med Covid 19.
f) Arbete mot mutor, jäv och korruption pågår.
g) Översyn leverantörs- och avtalstrohet – metod och pilot – för att
säkerställa dessa två variabler framöver på Region Gotland.
Underlag och verktyg för mätbara resultat för att ha goda
beslutsunderlag kring kommande upphandlingar samt hur dessa ska
bemannas. Kan påbörjas när förutsättningar finns i form av
systemstöd etc.
7. Utveckling & förvaltning
Se ”planering program sänkta inköpskostnader” ovan.
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Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader pågår med
progress och enligt den planering som gjorts. Programmet bidrar till effekter och
resultat som utvecklar Region Gotlands inköpsarbete. Programmet har god potential
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att
bidra till de strategiska målen
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att fortsätta genomförandet av aktiviteter inom program Sänkta inköpskostnader för
att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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30 augusti 2021

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7, Södervägs
brädgård
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att besluta
A. Avstå från att i nuläget ansöka om tillstånd för expropriation av fastigheten Vall
Hardings 1:7.
B. Ge tekniska nämnden i uppdrag att ansöka om tillstånd för expropriation av
fastigheten Vall Hardings 1:7 och att hantera ärendet vidare.

Sammanfattning

Södervägs Brädgård, belägen inom fastigheten Vall Hardings 1:7, är en nu nedlagd
såg- och impregneringsverksamhet i Vall socken en dryg mil söder om Visby.
Impregnering pågick fram till att verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet och
har gett upphov till omfattande kreosotförorening i jord, berg och grundvatten.
Under 2017 avslutades konkursen i Träimpregnering Gotland AB utan att fastigheten
där verksamheten bedrivits sålts, vilket innebär att fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är
abandonerad. Det innebär att konkursförvaltaren har avstått egendomen till förmån
för konkursgäldenären.
SGU har tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen ansöker om
expropriationstillstånd gällande fastigheten Vall Hardings 1:7 i syfte att skapa
förutsättningar för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras. SGU har som
huvudman ansvar för vidare undersökningar inom det förorenade området. Då
fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är övergiven och saknar fastighetsägare, konstaterar
SGU att bidrag för åtgärder inte kommer att beviljas av Naturvårdsverket, med
mindre än att fastigheten inte får en ny ägare. Naturvårdsverket har tydligt uttalat att
bidrag inte beviljas till objekt i åtgärdsfas där ägarskapet inte är fastställt.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt de remissyttranden som berörda
instanser lämnat i ärendet. Länsstyrelsen ser det som angeläget att saneringen av vad
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som är det högst prioriterade förorenade området på Gotland, kan inledas. Men det
finns inga garantier för att statligt stöd verkligen kommer att beviljas eftersom det är
Naturvårdsverket som fattar dessa beslut och detta sker utifrån en årlig
medelstilldelning där många objekt vanligtvis konkurrerar om stöd. Tekniska
nämnden gör i sitt yttrande bedömningen att fastigheten efter en lyckad sanering
skulle kunna vara lämpad för någon form av industriändamål, men menar samtidigt
att man inte kan garanteras kommunalt VA till tomten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att framtida bostadsbyggande på marken kan
vara möjlig, men att det då förutsätter en långtgående sanering. Det är troligen mer
lämpligt som yta för mindre störningskänslig verksamhet såsom handel, kontor,
industri eller teknikanläggning. Förvaltningen pekar också på att det finns omfattande
spridning av föroreningar i mark och grundvatten och att åtgärder krävs för
förhindra spridning och minska risk för människors hälsa och för miljön.
I december 2020 informerades regionstyrelsen om att regionstyrelseförvaltningen
avsåg att fortsätta utreda frågan vidare innan ställning kunde tas till inkommen
begäran. Efter dialog med länsstyrelsen, SGU och efter att ha inhämtat byggteknisk
kompetens från teknikförvaltningen, anser regionstyrelseförvaltningen att ärendet har
beretts så långt som kan begäras och föreslår att regionstyrelsen beslutar i ärendet.
Bedömning

SGU har aviserat att myndigheten har för avsikt påbörja åtgärdsförberedelser år
2022 och att saneringsåtgärder kan påbörjas tidigast år 2024. Denna tidplan
förutsätter att Naturvårdsverket beslutar om att bevilja stöd för åtgärderna, vilket i
sin tur förutsätter att en ny fastighetsägare tillträder. Med anledning därav har SGU
föreslagit att Region Gotland påbörjar en process med expropriation av aktuell
fastighet.
Regionstyrelseförvaltningen har i PM 20210830 utrett förutsättningar för och
konsekvenser av ett beslut där Region Gotland genomför expropriation av aktuell
fastighet. Detta redovisas i bilagd PM och i korthet nedan:

A. Region Gotland ansöker inte om expropriationstillstånd

Risk för spridning av föroreningen i mark och grundvatten
Risk för att en senare sanering blir mer komplicerad och mer kostsam
Risk för att närliggande brunnar påverkas och att människors hälsa äventyras
Ett beslut om att inte ansöka om tillstånd, skulle kunna kompletteras med ett förslag
om att SGU genomför en ingående inventering av byggnadernas och anläggningarnas
föroreningsstatus, i syfte att erhålla en tydlig bild av vilka kostnader som en rivning
kommer att vara förknippade med. Efter resultatet av en sådan inventering
presenterats, skulle Region Gotland ånyo kunna vara beredd att pröva sin ställning i
ärendet, då med en betydligt säkrare och mer väl underbyggd kalkyl kring de
kostnader för rivning som väntar.

B. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ansöka om expropriationstillstånd
och att hantera ärendet vidare

Kostnader för rivning/omhändertagande av byggnader belastar Region Gotland med
cirka 2.5 – 4 mnkr (preliminärt år 2024).
Kostnader för Region Gotlands eget arbete med processen, 100 tkr
Risk för kostnader för Region Gotland för kontroll, tillsyn, åtgärder på lång sikt
Osäkerheter kring krav på återbetalning av statligt bidrag vid värdeökning
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Regionstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet utan eget förslag, och föreslår att
regionstyrelsen förordar ett av de två alternativa förslag som redovisas ovan.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens PM 20210806
SGU skrivelse 20191008
Sammanställning av inkomna yttranden 2020

Regionstyrelseförvaltningen

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

Expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7, Södervägs
brädgård
Utredning kring ansvar, kostnader och konsekvenser

Sammanfattning

Region Gotland har 2019 kontaktats av SGU med önskemål om att regionen ska
expropriera fastigheten Vall Hardings 1:7 där impregnering av virke tidigare har
bedrivits. Fastigheten har idag ingen ägare, något som är ett villkor för att kunna
beviljas statligt stöd för saneringsåtgärder. SGU har meddelat att myndigheten har
för avsikt att arbeta med åtgärdsförberedande och kompletterande undersökningar
under 2022-23, för att 2024 starta själva saneringsarbetet. Detta under förutsättning
att statlig finansiering beviljas.
En översiktlig inventering och bedömning av befintliga byggnader (nr 2-5) indikerar
att kostnaden för att riva, bortforsla och omhänderta rivningsavfallet kan komma att
uppgå till i storleksordningen 2,5 – 4 miljoner kronor och då åvila Region Gotland
som fastighetsägare.
Kostnader för rivning och omhändertagande av byggnader ankommer normalt på
fastighetsägaren att hantera. Dessa kan, enligt nuvarande modell, inte omfattas av
saneringsbidraget från Naturvårdsverket. Det är fastighetsägaren som får bära
ansvaret för rivning som inte har en direkt koppling till själva saneringsåtgärderna.
Medel till åtgärder kan bara beviljas om byggnaden visar sig vara svårt förorenad eller
belägen direkt ovanpå en markförorening. Hur det förhåller sig för det aktuella
objektet Södervägs brädgård, går inte att säga utan en mer ingående provtagning av
byggnaderna. Det kan vara möjligt att ansöka om medel för inventering av
byggnadernas föroreningsstatus som en del av åtgärdsförberedelser.
Efter genomförd sanering kommer staten att ansvara för ett kontrollprogram som
säkerställer att marken är slutligt och fullständigt sanerad enligt gällande krav. På lång
sikt kommer dock ansvaret för denna fråga att åvila fastighetsägaren, antingen Region
Gotland eller den som eventuellt förvärvat den förädlade marken.
En ny fastighetsägare som tillträder ett objekt som ska saneras med statliga medel,
kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att fastigheten återfår ett högre
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marknadsvärde efter genomförd sanering. Det finns behov av ytterligare
förtydliganden i denna fråga från de ansvariga myndigheterna.
Region Gotlands eget arbete och kostnader i samband med det expropriativa
förfarandet omfattas inte av möjligheten att söka statligt stöd. Det uppskattas att
dessa kostnader vid genomförande av en expropriation kan komma att uppgå till
100 000 kr.
Sammanfattningsvis består Region Gotlands handlingsalternativ av två huvudsakliga
val.
1. Region Gotland ansöker inte om expropriationstillstånd
Om ingen ägare av fastigheten tillträder kommer Naturvårdsverket inte att bevilja
bidrag för saneringsåtgärder. Det innebära sannolikt att den pågående spridningen av
föroreningen i mark och grundvatten fortsätter. Spridningen innebär ett med tiden
allt större geografiskt påverkansområde, något som komplicerar och fördyrar
framtida saneringsåtgärder. Det finns också risker för att närliggande brunnar
påverkas och att människors hälsa äventyras.
Ett beslut om att inte ansöka om tillstånd, skulle kunna kompletteras med ett förslag
om att SGU borde genomföra en ingående inventering av byggnadernas och
anläggningarnas föroreningsstatus, i syfte att kunna få en bild av vilka kostnader som
en rivning kommer att vara förknippade med. Efter resultatet av en sådan inventering
presenterats, skulle Region Gotland ånyo kunna vara beredd att pröva sin ställning i
ärendet, då med en betydligt säkrare och mer väl underbyggd kalkyl kring de
kostnader för rivning som väntar.
2. Region Gotland ansöker om expropriationstillstånd
Den juridiska processen kring expropriation kan förväntas ta ungefär ett år i anspråk
och kan inledas så snart regionstyrelsen har beslutat om att ge tekniska nämnden
uppdraget. Kostnader för rivning av byggnader som ankommer på fastighetsägaren
att ansvara för, bedöms komma att uppgå till mellan 2,5 – 4 mnkr. Tidpunkt för när
dessa kostnader faller ut är delvis beroende av hur tidplanen för saneringsåtgärderna
ser ut, men enligt nu liggande planering kommer markarbeten att inledas 2024. I
samband med detta är det rimligt att även arbetet med att riva byggnader genomförs.
Det kan också uppstå andra kostnader, såsom för personal och utredningar i den
fastighetsrättsliga processen, risk för återbetalning av senare värdeökning och
kostnadsansvar för framtida kontrollprogram och åtgärder.

Fastigheten och byggnader inom området

Fastigheten Vall Hardings 1:7 är belägen ca 9 km söder om Visby längs länsväg 142.
Fastigheten som omfattar drygt 31 000 kvm, gränsar i öster till väg 142 och i väster
och norr till skogbevuxen mark. Söder om fastigheten finns åkermark. Norr och
öster om fastigheten finns bostadshus ca 100-150 meter från anläggningen och
söderut är avståndet till bostäder omkring 250 meter. Inom området har
impregneringsverksamhet bedrivits sedan 1956, där bland annat telefonstolpar och
tunnelbaneslipers har impregnerats med kreosotolja i en tryckprocess. Kreosotolja
framställs ur stenkolstjära och är en blandning av mer än 200 olika ämnen varav en
del är giftiga och cancerogena.
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Inom fastigheten finns ett antal byggnader och anläggningar som använts inom den
tidigare, nu avslutade verksamheten. Vid fältbesök har byggnaderna inspekterats
tillsammans med byggnadsteknisk kompetens från teknikförvaltningen. Denna PM
tar upp de större byggnaderna inom fastigheten, men utöver dessa finns ett antal
anläggningar, transportband och upplagsplatser som också kan komma att behöva
åtgärdas.
I kartskiss nedan finns en beskrivning av byggnadernas lokalisering inom området
och i efterföljande stycke görs en genomgång och beskrivning av respektive byggnads
status.

Figur 1. Impregneringsområdets olika delar

5.
4.
1.
3.
2.
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1. Impregneringsbyggnad.

Betongkonstruktion med ett antal installationer och anläggningar fortfarande kvar i
och omkring byggnaden.
Provtagning har skett inne i byggnaden den har konstaterats vara förorenad. Marken
omkring och delvis under byggnaden är kraftigt förorenad. Byggnaden kommer
sannolikt att kunna omfattas av statligt bidrag för sanering. Kostnad för rivning
belastar preliminärt inte ny fastighetsägare.
2. Virkeslager (till vänster i bild).

Träbyggnad med trästomme under plåttak, ung mått 15x45 m, totalt 675 kvm.
Förfallen, delvis raserad.
Ingen provtagning av marken under och runt byggnaden har gjorts och det finns inga
indikationer på att marken är förorenad. Byggnaden kommer således inte att ingå i de
byggnader som behöver rivas för att genomföra marksaneringen och därmed
bekostas av statliga medel.
Däremot kan man vid en okulär besiktning konstatera att byggnadens stomme och
möjligen även andra delar av konstruktionen består av virke impregnerat med
kreosot eller annat impregneringsmedel. Bedömningen är att allt rivningsavfall
kommer att behöva hanteras som farligt avfall. Schablonkostnad för rivning inklusive
omhändertagande bedöms till 1 000 – 1 500 kr/kvm bruttoarea, total kostnad för
rivning och omhändertagande uppskattas till ca 0,7 – 1 mnkr.
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3. Hyvleri och virkeslager.

Träbyggnad med trästomme och plåttak, ung mått 20x40 m, totalt 800 kvm. Delvis
förfallen.
Viss provtagning av marken vid byggnadens östra ände har gjorts, men inga
föroreningar kunde hittas. Det finns inga indikationer på att marken under eller
omkring byggnaden är förorenad. Byggnaden kommer således inte att ingå i de
byggnader som behöver rivas för att genomföra marksaneringen och en rivning kan
därmed heller inte bekostas av statliga medel.
Däremot kan man vid en okulär besiktning konstatera att byggnadens stomme och
möjligen även andra delar av konstruktionen består av virke impregnerat med
kreosot eller annat impregneringsmedel. Bedömningen är att allt rivningsavfall
kommer att behöva hanteras som farligt avfall. Schablonkostnad för rivning inklusive
omhändertagande bedöms till 1 000 – 1 500 kr/kvm bruttoarea, total kostnad för
rivning och omhändertagande uppskattas till 0,8 – 1,2 mnkr.
4. Sågbyggnad 1.

Träbyggnad under plåttak, ung mått 8x15 m, totalt 120 kvm. Delvis förfallen.
Byggnaden är ej undersökt och har en okänd föroreningssituation. Mark i
byggnadens alla fyra hörn har provtagits och det har konstaterats att marken där inte
innehåller några föroreningar. Byggnaden kommer således inte att ingå i de
byggnader som behöver rivas för att genomföra marksaneringen och en rivning kan
därmed heller inte bekostas av statliga medel.
Det får antas att delar av byggnadens konstruktionsmaterial består av impregnerat
virke, vilka delar är svårt att avgöra utan en provtagning. Bedömningen är att allt
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rivningsavfall kommer att behöva hanteras som farligt avfall. Schablonkostnad för
rivning inklusive omhändertagande bedöms till 1 000 – 1 500 kr/kvm bruttoarea,
total kostnad för rivning och omhändertagande uppskattas till ca 200 tkr.
5. Sågbyggnad 2.

Träbyggnad med okänd stomme, plåttak, betonggrund. Ung mått 50x10 m, totalt 500
kvm. Delvis förfallen.
Enstaka provtagning av kringliggande mark har skett, inga föroreningar har hittats.
Byggnadens källare har inspekterats okulärt och vid det tillfället kunde inga spår av
föroreningar (t ex oljefilm) konstateras. Med den kunskap som finns idag kommer
denna byggnad således inte att ingå i de byggnader som behöver rivas för att
genomföra marksaneringen och en rivning kan därmed heller inte bekostas av statliga
medel.
Det får antas att delar av byggnadens konstruktionsmaterial består av impregnerat
virke, vilka delar är svårt att avgöra utan en provtagning. Bedömningen blir att allt
rivningsavfall kommer att behöva hanteras som farligt avfall. Schablonkostnad för
rivning inklusive omhändertagande av rivningsavfall uppgår till 1 000 - 1 500 kr/kvm
bruttoarea, total kostnad uppskattas till 500 - 750 tkr.
6. Andra anläggningar inom fastigheten

6 (10)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

PM
RS 2019/1163

Bilden ovan visar en av de anläggningar för transport och upplag av virke som finns
inom området, flertalet i dåligt skick och delvis raserade. Okänd föroreningssituation
i mark och konstruktion. Det får antas att denna och andra anläggningar till delar
innehåller impregnerat virke och/eller förorenade material som måste omhändertas
som farligt avfall. Kostnaderna för en rivning med omhändertagande sätts
schablonmässigt till 500 tkr.
Ansvar för byggnader och anläggningar

Grundregeln är att byggnader som inte har konstaterats vara förorenade och som
heller inte är belägna ovanpå en markförorening, ska anses vara fastighetsägarens
ansvar att hantera. Om byggnaden eller delar av byggnaden är så förorenad att den i
sig kan innebära en ökad risk för människors hälsa eller miljön så kan ett statligt
saneringsbidrag sökas för rivning och omhändertagande av materialet. Detsamma
gäller om marken under en byggnad är så förorenad att det bedöms nödvändigt att
sanera den, och att en förutsättning för detta är rivning av byggnaden.
Naturvårdsverket kan i ett sådant fall bevilja bidrag till sådant som är nödvändigt för
att kunna utföra själva saneringen.
Hur det förhåller sig för det aktuella objektet Södervägs brädgård, går inte att säga
eftersom byggnaderna inte undersökts eller provtagits mer ingående. Det kan finnas
möjlighet att hos Naturvårdsverket ansöka om medel för inventering av
byggnadernas föroreningsstatus som en del av åtgärdsförberedelser. Om man vid en
sådan undersökning av byggnaderna kommer fram till att någon eller några är
förorenade, vore det eventuellt möjligt att i nästa skede ansöka om att denna eller
dessa ska ingå i de slutliga saneringsåtgärderna av området. Samtidigt ska det påpekas
att ett sannolikt krav för att kunna ansöka om medel för undersökning av
byggnaderna är att det finns en ny fastighetsägare till objektet, något som ställer krav
på att en expropriationsprocess åtminstone har inletts.
Det är fastighetsägaren som får bära ansvaret för rivning som inte har en direkt
koppling till själva saneringsåtgärderna, till exempel om rivning ska ske på grund av
säkerhetsaspekter och till skydd för allmänheten. Som fastighetsägare finns skyldighet
att säkerställa en säker miljö för omkringboende, lekande barn och andra som i
framtiden kan komma att besöka området. Det bedöms därför att alla byggnader och
anläggningar inom fastigheten bör rivas och att rivningsmassorna då måste
bortforslas och omhändertas. Ett alternativ till rivning kunde vara att stängsla in
området och förklara det för skyddsområde som ej får beträdas utan tillstånd. Detta
skulle föra med sig kostnader för stängsel och ställa krav på varaktig och regelbunden
tillsyn av området och av stängslets funktion. Här görs bedömningen att detta inte
vore ett långsiktigt hållbart alternativ och att området istället bör avstädas i samband
med planerade saneringsåtgärder.
I det föregående görs en uppskattning av vilka kostnader för rivning och
omhändertagande av rivningsmassor som kan bli aktuella för de byggnader och
anläggningar som inte kommer att omfattas av det statliga åtagandet. Det bedöms att
samtliga byggnader nr 1-5 kommer att bli nödvändiga att riva. I tillägg finns ett antal
mindre anläggningar som inte redovisas här och som består av exempelvis
transportanläggningar för virke samt upplagsplatser. Det är troligt att byggnad nr 1,
impregneringsbyggnaden, på grund av sitt läge ovan konstaterad mark- och
grundvattenförorening kommer att kunna ingå i planerade saneringsåtgärder och
även bekostas av statliga medel. Med de förutsättningar som föreligger nu och med
den kunskap som finns kring föroreningsläget inom fastigheten, bedöms kostnaderna
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för rivning, bortforsling och omhändertagande för byggnader nr 2-5 komma att
uppgå till mellan 2,5 - 4 miljoner kronor.
Kostnaderna för omhändertagande av rivningsavfallet är starkt beroende av
rivningsavfallets sammansättning och huruvida detta är att betrakta som farligt avfall
som kräver ett särskilt omhändertagande. Om det vid genomförandet av rivningen
visar sig att allt rivningsavfall måste hanteras som farligt avfall, kommer detta att
fördyra omhändertagandet. Ansvaret för dessa kostnader kommer sannolikt inte att
kunna täckas av det statliga saneringsbidraget, utan får efter genomförd expropriation
bäras av Region Gotland.
Ansvar för kontroll och drift

Det framgår efter dialog med SGU och Länsstyrelsen att staten, efter genomförd
sanering, kommer att ansvara för ett kontrollprogram som långsiktigt säkerställer att
marken är slutligt och fullständigt sanerad enligt gällande krav. För denna typ av
objekt upprättas vanligtvis ett flerårigt kontrollprogram inom vilket det sker
provtagning och uppföljning för att säkerställa att ingen återkontaminering av mark
och grundvatten sker.
Förvärv genom expropriation räknas inte som ansvarsgrundande förvärv enligt
miljöbalken, vilket innebär att regionen inte övertar ansvar för avhjälpande av
föroreningarna. På längre sikt ankommer det dock på fastighetsägaren att tillse att
marken och grundvattnet uppfyller gällande krav och riktvärden för de verksamheter
som planeras inom området. Om det inför en förädling av marken, exempelvis i syfte
att tillskapa industrimark, visar sig att det krävs ytterligare markåtgärder inom delar av
området, ankommer det på Region Gotland att tillse att detta blir utfört såväl som att
bekosta åtgärderna.
Värdeökning vid förädling av marken

Enligt gällande regelverk kan en ny fastighetsägare som tillträder ett objekt som ska
saneras med statliga medel, bli återbetalningsskyldig om det visar sig att fastigheten
återfår ett högre marknadsvärde efter genomförd sanering och det kan visas att
objektet har förvärvats till ett pris under ett marknadsvärde som uppstår efter
genomförd sanering. Dialog i frågan har hållits med länsstyrelsen som i sin tur
eftersökt information och vägledning hos Naturvårdsverket. Det finns ett relativt
tydligt regelverk kring detta, men länsstyrelsen indikerar att det kan finnas
möjligheter att jämka i ett fall som detta. Denna fråga kan ha viss ekonomisk
betydelse och hur det förhåller sig i detta fall bör klarläggas innan konkreta steg tas i
arbetet med en eventuell expropriation.
Det är sannolikt att det marknadsvärde som fastigheten skulle åsättas efter en
sanering inte skulle vara särskilt högt, industrimark i perifera lägen på Gotland är
normalt relativt lågt värderad. En grov uppskattning är att hälften av fastighetens yta
skulle kunna planläggas för industriverksamhet och att dessa 15 000 kvm då skulle ha
ett marknadsvärde på omkring 1 miljon kr. En förutsättning är dock att en köpare av
marken kan erbjudas anslutningspunkt för kommunalt VA, något som skulle
innebära en kostnad i arbetet med att förädla marken. Dessutom ska det tas i
beaktande att det kan komma att krävas ytterligare saneringsåtgärder för att marken i
delar av området ska kunna godkännas för den markanvändning som kan bli aktuell.
Dessa kostnader får då tas av den som förädlar marken, alltså Region Gotland. Det
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är sammantaget tveksamt om en exploatering av markområdet för verksamhets/industriändamål är ekonomiskt försvarbar för Region Gotland.

Kostnader för expropriationsprocessen

Kostnaderna för arbetet med ansökan om expropriationstillstånd och genomförande
av den juridiska processen i domstol, omfattas inte av det statliga saneringsbidraget.
Det är upp till Region Gotland att själva bekosta dessa delar. Det kan handla om
kostnader för genomförande av utredningar, men även om kostnader för egen
personal som ska arbeta med expropriationsprocessen. Denna kostnad uppskattas till
ca 100 tkr.
Åtgärdsansvariges planerade saneringsåtgärder

SGU har tidigare aviserat att man på grund av resursbrist kommer att tvingas
senarelägga genomförandet av saneringsåtgärder inom fastigheten. Vid dialog med
SGU meddelar man nu att myndigheten har fått resursförstärkning och nu har
resurser för att arbeta med ärendet. Nu liggande planering innebär att under hösten
ta fram en ansökan om bidrag för åtgärdsförberedande arbete. Om Naturvårdsverket
beviljar en sådan ansökan kan åtgärdsförberedelser starta första kvartalet 2022 och
dessa beräknas sedan pågå i cirka två år. I samband med att SGU tar fram slutrapport
för åtgärdsförberedelsen, upprättar man också ansökan om bidrag till åtgärder, alltså
själva marksaneringen. Om denna beviljas bedöms att arbetet med att sanera marken
kan startas under 2024.
Bedömning

Region Gotland har två alternativ
1.

Region Gotland ansöker inte om expropriationstillstånd

Beslutet motiveras med att ett övertagande av fastighetsägandet är behäftat med
osäkra men sannolikt relativt stora kostnader för rivning och omhändertagande av
rivningsavfallet. Det finns också en osäkerhet kring risker för återbetalning av stöd
vid uppkommen värdeökning. Dessutom skulle det innebära ett långsiktigt
ekonomiskt ansvar för regionen när det gäller framtida drift och kontroll och
eventuella behov av skyddsåtgärder. I tillägg till detta kommer arbete och kostnader
med genomförandet av själva expropriationsprocessen.
Ett beslut om att inte ansöka om tillstånd, skulle kunna kompletteras med ett förslag
om att SGU borde genomföra en ingående inventering av byggnadernas och
anläggningarnas föroreningsstatus, i syfte att kunna få en bild av vilka kostnader som
en rivning kommer att vara förknippade med. Efter resultatet av en sådan inventering
presenterats, skulle Region Gotland ånyo kunna vara beredd att pröva sin ställning i
ärendet, då med en betydligt säkrare och mer väl underbyggd kalkyl kring de
kostnader för rivning som väntar.

2.

Region Gotland ansöker om expropriationstillstånd

Argumenten för ett sådant ställningstagande är dels skydd av det närliggande
grundvattnet och dels en strävan att värna om människors hälsa. Det finns en tydlig
risk för spridning av föroreningarna och en risk för att grundvattnet inom ett större
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område förorenas och blir otjänligt. De närmaste grannarna har erbjudits och fått
kommunalt vatten utbyggt, varför detta dock inte betraktas som en akut risk just nu.
Den juridiska processen kring expropriation kan förväntas ta ungefär ett år i anspråk
och kan inledas så snart tekniska nämnden har getts uppdraget. Kostnader för
rivning av byggnader som ankommer på fastighetsägaren att ansvara för, bedöms
komma att uppgå till mellan 2,5 – 4 mnkr. Tidpunkt för när dessa kostnader faller ut
är delvis beroende av hur tidplanen för saneringsåtgärderna ser ut, men enligt nu
liggande planering kommer markarbeten att inledas 2024. I samband med detta är det
rimligt att även arbetet med att riva byggnader genomförs. Det kan också uppstå
andra kostnader, såsom för personal och utredningar i den fastighetsrättsliga
processen, risk för återbetalning av stöd vid värdeökning samt kostnadsansvar för
framtida kontrollprogram och åtgärder.

Konsekvensanalys

Om Region Gotland väljer att inte ansöka om expropriationstillstånd och ingen ägare
av fastigheten tillträder, kommer Naturvårdsverket inte att bevilja bidrag för
saneringsåtgärder. Det innebär sannolikt att den pågående spridningen av
föroreningen i mark och grundvatten fortsätter. Spridningen innebär ett med tiden
allt större geografiskt påverkansområde, något som kan komplicera och fördyra
framtida saneringsåtgärder. Det finns också risker för att närliggande brunnar
påverkas och att människors hälsa äventyras.
Om Region Gotland beslutar att ansöka om expropriationstillstånd avser SGU att gå
vidare med att ansöka om statliga medel för åtgärdsförberedelser och
saneringsåtgärder. Om detta beviljas bedömer myndigheten att den omkring 2024
kan komma att påbörja markarbeten för sanering av området. I samband med detta
är det lämpligt att befintliga byggnader inom området rivs. Region Gotland behöver
inför detta avsätta medel i budget om ca 2,5 – 4 mnkr.

Region Gotlands finansiering

Saneringsåtgärder ska ur ett redovisningsperspektiv hanteras som kostnader och kan
inte ses som vare sig investerings- eller exploateringsutgifter. De kan inte ses som
förädlingskostnader för marken och det finns heller ingen liggande budget för att
hantera denna typ av fall som uppstår. Planerade åtgärder för Vall Hardings 1:7
måste således budgeteras med stöd av en mer detaljerad projektering och
kostnadsbedömning. Även långsiktig drift och skötsel av markområdet med tillsyn
och eventuell miljökontroll måste budgeteras.

Anders Lindholm
Planeringsstrateg
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Regionstyrelsen

Remissyttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen avger remissyttrande i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet

Socialdepartementet har den 11 juni 2021 remitterat Utredningen om sammanhållen
information inom vård och omsorgs slutbetänkande Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) för
svar senast den 8 oktober 2021.1 Regionen har genom hälso- och sjukvårdsnämnden
och socialnämnden tidigare yttrat sig över utredningens delbetänkande
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).2
Med hänsyn till remisstidens förläggning har utarbetandet av detta remissvar
samordnats av regionstyrelseförvaltningen. I utarbetandet har chefläkaren Gunnar
Ramstedt och kvalitetschefen Öystein Berge deltagit. Bedömningen har gjorts att
utredningens förslag i allt väsentligt bör tillstyrkas. Förslag till yttrande har upprättats
i enlighet med denna bedömning, bilaga.

Beslutsunderlag

Socialdepartementets remiss
https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--ochomsorgsuppgifter-och-forenklad-behorighetskontroll-inom-varden/

https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--och-omsorgsuppgifter-ochforenklad-behorighetskontroll-inom-varden/
2 https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou--20214-informationsoverforing-inom-vard-och-omsarg/
1
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Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se
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Socialdepartementet

Remissyttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39)


Ert dnr S2021/04713

Region Gotland som beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Ombuds
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39) får anföra följande.
Avsnitt 6 Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

Region Gotland tillstyrker i huvudsak förslaget. Regionen skulle dock önska att de
överväganden och förslag som en offentlig vårdgivare ska göra vid framförallt ett
avvisande av ett ombud kunde utvecklas och förtydligas i propositionen. Som
förslaget är konstruerat, alldenstund den enskilde inte själv anses kunna vara
kompetent att ge fullmakt, innebär det att en offentlig reglerad förmån beviljas, nekas
eller ändras i fråga om att godta ett ombud. Det kan förstås som myndighetsutövning
mot såväl huvudmannen som ombudet, vilket i vissa fall kan kräva motivering av
beslut. Ombudet torde såsom registrad även få egna rättigheter visavi vårdgivaren.
Utredningen upplyser i förbigående om vad som följer av objektivitetsprincipen och
möjligheten att ha interna rutiner. Men det är inte en tillräcklig normering för en
prövning eller en omprövning av en förmån.
Avsnitt 7 HOSP-registret på internet

Region Gotland har inget att erinra mot förslaget.
Avsnitt 8 Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

Region Gotland har inget att erinra mot förslaget.
Bilaga 4 Frågeställningar för fortsatt utredning ur ett dataskydds- eller
sekretessperspektiv

Region Gotland tillstyrker utredningens förslag till fortsatta utredningar.
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Tuesday, August 10, 2021 at 13:56:12 Central European Summer Time

Ämne:
Re: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast
Datum:
onsdag 21 juli 2021 kl. 17:25:06 centraleuropeisk sommarCd
Från:
Öystein Berge
Till:
Patrik Pe2ersson, Gunnar Ramstedt
Bifogade ﬁler: image001.jpg, image001.jpg
Det är bra.
Öystein
Öystein Berge
Kvalitetschef
Region Gotland
Socialförvaltningen
Tfn 0498-204617
oystein.berge@gotland.se
From: Gunnar Ramstedt <gunnar.ramstedt@gotland.se>
Sent: Wednesday, July 21, 2021 4:00:40 PM
To: Patrik Pe2ersson <patrik.pe2ersson@gotland.se>; Öystein Berge <oystein.berge@gotland.se>
Subject: SV: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast
Hej!
Det är bra. Det är precis lagom. Jag har inga andra synpunkter.
Vänliga hälsningar
Gunnar
..................................................
Gunnar Ramstedt
Chefläkare
Telefon: 0498-26 82 65, 073-765 80 98
E-post: gunnar.ramstedt@gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland
..................................................

Från: Patrik Pe2ersson <patrik.pe2ersson@gotland.se>
Skickat: den 21 juli 2021 15:09
Till: Gunnar Ramstedt <gunnar.ramstedt@gotland.se>; Öystein Berge <oystein.berge@gotland.se>
Ämne: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast

Synpunkter?
/Patrik
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Remiss

2021-06-10
S2021/04713

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård

Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
(SOU 2021:39)

Remissinstanser

Aleris
Almega
Anhörigas riksförbund
Attendo
Barnombudsmannen
Bengtsfors kommun
Biobank Sverige
Bolagsverket
Capio
DHR (Delaktighet, handlingskraft och Rörelsefrihet)
Doktor.se
Dorotea kommun
E-hälsomyndigheten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Fagersta kommun
Falun kommun
FAMNA
Folkhälsomyndigheten
Forte
Fremia
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Föreningen Sveriges Socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Umeå
Genomic Medicine Sweden (GMS)
Gnosjö kommun
Gällivare kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Huddinge kommun
Inera AB
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
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Justitiekanslern (JK)
Kalmar kommun
Kammarrätten i Sundsvall
Karolinska Universitetssjukhuset
Kommunal
KRY
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Linköpings kommun
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Läkemedelsverket
Malmö kommun
Min Doktor
Mora kommun
Motala kommun
Munkfors kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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Nationellt kompetenscenter Anhöriga
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Orust kommun
Patientnämnden i Stockholms län
Patientnämnden-Etiska nämnden i Västernorrlands län
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Praktikertjänst
Privattandläkarna
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne

4 (8)

Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Riksförbundet gode män och förvaltare
Ronneby kommun
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sandvikens kommun
Skara kommun
Skånes universitetssjukhus (SUS)
Socialstyrelsen
SPF Seniorerna
Staffanstorp kommun
Statens medicinsk-etiska råd
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Stiftelsen Forska!Sverige
Stockholms kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Swedish Medtech
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Läkaresällskapet
Svenskt demenscentrum
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Standardiseringsförbund
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Synskadades riksförbund
Sävsjö kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Teknikföretagen
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Tjänstetandläkarna
Torsby kommun
Universitets- och högskolerådet
Uppsala kommun
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet
Vimmerby kommun
Vingåker kommun
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Åre kommun
Örebro kommun
Östersund kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 8 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/04713 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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.

Cecilia Halle
Ämnesråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/921
28 juli 2021

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Remiss av SOU 2021 36 Godemän och förvaltare - en översyn
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande
(bilaga).

Ärendebeskrivning

Region Gotland har inbjudits att senast den 8 oktober 2021 lämna synpunkter på
SOU 2021:36 Godemän och förvaltare – en översyn.
Överförmyndarnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter till
regionstyrelseförvaltningen. Nämndens synpunkter har beaktats i
regionstyrelseförvaltningens utarbetade förslag till remissyttrande (se bilaga).
Regionstyrelsen föreslås att för Region Gotlands räkning anta förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

Synpunkter från överförmyndarnämnden 2021-06-29
https://regeringen.se/remisser/2021/05/remiss-av-sou-202136-gode-man-ochforvaltare--en-oversyn/

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L2@regeringskansliet.se
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1 september 2021

Justitiedepartementet

Remiss av SOU 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn
-

Ju2021/01883

Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:36 Godemän och
förvaltare – en översyn får anföra följande
Inledning

Inledningsvis gör Region Gotland bedömningen att det är en välkommen och
efterlängtad utredning med flertalet väl genomarbetade och bra förslag. Utredningen
är omfattande och har lämnat ett stort antal förslag, där Region Gotland ställer sig
positiv till merparten av förslagen.
Ett stort antal förslag i utredningen är dock helt avhängiga att en central aktör utses
där en ny statlig myndighet med ett övergripande ansvar på området inrättas. Region
Gotland ser därför i dagsläget vissa svårigheter med att fullt ut tillstyrka dessa, i
grunden positiva förslag, då det ännu är osäkert huruvida en sådan central aktör
kommer att inrättas och på vilket sätt den i sådana fall kommer att utformas. Med
detta sagt får Region Gotland avge följande synpunkter på utredningens förslag.
6.4.1 Ökad översyn för huvudmannen, 6.4.2 Huvudmannen ska informeras om
överförmyndarens granskning

Förslaget avstyrks.
Region Gotland ser positivt på utredningens ambition att öka huvudmännens insyn i
ställföreträdarens uppdrag och löpande arbete, men bedömer att utredningens förslag
riskerar att försvåra rekrytering av ställföreträdare, något som redan idag är ansträngt.
Region Gotland ser att det är av största vikt att fokusera på att behålla, rekrytera och
utbilda ställföreträdare, vilket befaras bli svårare om kravet på ställföreträdare ökar.
Region Gotland kan konstatera att det sedan länge har skett en utveckling med ett
växande antal äldre personer och fler psykiskt sjuka ute i samhället, vilket har
inneburit en ökning av antalet huvudmän med behov av mer långtgående stöd.
Generellt har detta inneburit att ställföreträdarna har fått ett större ansvar och att
överförmyndarna i dagsläget har tillsyn över både fler och mer komplicerade ärenden
än förut. Det ligger även i farans riktning att förslagen kommer att öka arbetsbördan
för tjänstemännen ytterligare både administrativt och inom tillsynsområdet, vilket
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riskerar att förlänga handläggningstider och i allmänhet urholka de positiva
stödinsatser för ställföreträdare som i övrigt föreslås i utredningen.
Redan med befintlig lagstiftning finns goda möjligheter för den enskilde
huvudmannen och för överförmyndare att bilda sig en uppfattning om hur
ställföreträdarskapet fortlöper, genom den årliga redogörelse som lämnas in och via
de relativt täta kontakter som tjänstemännen har med flertalet av ställföreträdarna.
11.4.1 Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska avgränsa
ställföreträdarens uppdrag

Förslaget tillstyrks.
Region Gotland ser positivt på förslaget att avgränsa uppdraget för gode män och
förvaltare till att omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Region Gotland
ser positivt på att modernisera språkbruket och göra det mer kompatibelt med
närliggande lagstiftning. Dock ser regionen med förvåning på att just begreppet god
man inte har varit föremål för granskning under utredningen. Begreppet är visserligen
väl etablerat, men Region Gotland anser att det i dagens moderna samhälle borde
finnas ett bättre och mer könsneutralt begrepp.
16.5.1 Tydligare krav på ställföreträdarens redovisning

Förslaget avstyrks.
Region Gotland menar att det vore betungande att göra det obligatoriskt för
ställföreträdare att lämna in en årsberättelse. Region Gotland anser det tillräckligt att
utveckla den redan befintliga redogörelseblanketten för att fylla det eventuella behov
av ytterligare information som kan finnas.
Det råder dock delade meningar huruvida dagens redogörelseblankett borde vara
föremål för vitesföreläggande. Region Gotland vill understryka att
redogörelseblanketten måste vara lättförståelig och att frågorna bör begränsas till det
som bedöms som vital information.
Om redogörelsen blir för omfattande är risken överhängande att det blir ännu
svårare att rekrytera och behålla ställföreträdare, som redan i dag känner att
arbetsuppgifterna är krävande och betungande.
Region Gotland kan också konstatera att handläggningstiderna kommer att öka
drastiskt som en effekt av ytterligare pålagor på ställföreträdarna.
Slutligen kan konstateras att det snarare är en resursbrist och bristfällig möjlighet att
inhämta uppgifter på ett smidigt sätt från allsköns aktörer som hindar en mer
långtgående tillsyn än vad som sker idag.
17.5.2 En tidsgräns för granskning ska införas

Förslaget avstyrks.
Region Gotland bedömer att dagens lagstiftning är fullt tillräcklig och ger
huvudmannen goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter på ett betryggande och
rimligt sätt.
Förvaltningslagens bestämmelser stadgar redan idag att överförmyndarnämnden ska
underrätta huvudmannen om väsentliga förseningar i ärendet och ger också
huvudmannen rätt att själv eller med hjälp av sin ställföreträdare skriftligen begära att
myndigheten fattar beslut i ärendet.
20.7.1 Överförmyndarnämnden ska bli den obligatoriska organisationsformen

Förslaget avstyrks.
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Region Gotland anser att det rimligen bör falla inom den kommunala kompetensen
att avgöra huruvida verksamheten ska organiseras genom en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Det är, som utredningen lyfter fram, av central betydelse att
överförmyndaren är organiserad på ett sätt som ger förutsättningar för hög
rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. Denna bedömning ska, med fördel, göras
av den egna kommunen, som känner sin egen kommun bäst.
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och ringa storlek behov av att anpassa sin
verksamhet efter den kompetens som finns tillgänglig och skapa den bästa lösningen
utifrån de förutsättningar som finns i regionen. Eftersom kompetens och kvalitet hos
nämnd och kansli kan skifta över tid och förändringarna kan vara svåra att förutse är
det av största vikt att den kommunala självstyrelsen inte inskränks i denna fråga
framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi vill även betona att vi har begränsade
möjligheter till samverkan med andra kommuner i dagsläget och anser även därför att
frågan om nämnd som obligatorisk organisationsform borde beslutas lokalt.
22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken

Förslaget tillstyrks.
Region Gotland är positiv till att överförmyndaren får en ökad beslutanderätt. I
dagsläget är merparten av godmanskapen inte tvistiga och det tyngsta
utredningsansvaret ligger redan på överförmyndarnämnden att utföra.
Region Gotland vill dock påpeka att den eventuella vinst av en smidigare
handläggning riskerar att helt utebli för det fall det inte sker en resursöverföring från
stat till kommun, då överförmyndarnämndens handläggning och administration
genom förslaget kommer att öka avsevärt i omfattning. Det är också av central vikt
att det sker en adekvat kompetensöverföring från tingsrätterna till
överförmyndarverksamheterna, för att värna rättssäkerheten på ett fullgott sätt.
25.7.1 Ett nationellt ställföreträdarregister ska inrättas, 26.5.1 E-legitimation och
anpassade digitala tjänster för huvudmän

Förslagen tillstyrks.
Region Gotland välkomnar förslaget att upprätta ett nationellt ställföreträdarregister.
Det är av yttersta vikt att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna digitalisera
överförmyndarverksamheterna och rusta dessa för dagens moderna och allt mer
digitala samhälle. Region Gotland menar att ett nationellt ställföreträdarregister är
absolut nödvändigt för att uppnå detta.
Region Gotland vill dock framhålla betydelsen av att en centralt ansvarig aktör är
personuppgiftsansvarig för registret.
Region Gotland välkomnar också utredningens positiva inställning till de förslag som
lämnats i betänkandet SOU 2019:14, innebärande att en säker statlig e-legitimation,
tillgänglig för alla, ska tas fram. Region Gotland ser att fördelarna med en säker
statlig e-legitimation långsiktigt kommer att underlätta för de huvudmän som idag
känner av det digitala utanförskapet.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill Region Gotland påpeka att även om regionen uppskattar och
ser positivt på den utredning som gjorts hade Region Gotland önskat en än mer
omfattande utredning, som sett över hela lagstiftningen kring
överförmyndarfrågorna. Den nu genomförda utredningen ger förslag som mer lappar
och lagar, men som inte på ett grundligt och adekvat sätt tagit itu med den obsoleta
och omoderna lagstiftning som fortfarande gäller.
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Region Gotland vill också trycka lite extra på det merarbete som regionen ser att
lagförslagen kommer innebära för överförmyndarnämnderna, och att det därför är av
största vikt att finansiering och kompetensöverföring säkras, för att
överförmyndarnämnderna ska ha en chans att hänga med i utvecklingen och ta på sig
ett större ansvar med bibehållen rättssäkerhet. Enligt SKR´s beräkningar bör de
faktiska kostnaderna för kommunerna landa på ungefär 393 miljoner kronor årligen
om samtliga av utredningens förslag genomförs. Detta är kostnader som
kommunerna behöver bli garanterade kompensation för.
Avslutningsvis ser Region Gotland att det finns en del lagtekniska otydligheter som
behöver ses över och förtydligas i propositionen, t.ex. gällande förslaget att det av lag
uttryckligen ska framgå att godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) ska
upphöra om huvudmannen inte längre samtycker och samtycke är en förutsättning
för anordnande (11 kap. 19 § FB). Här ställer sig regionen frågande till hur
lagförslaget ska tolkas, är det ställföreträdarskapet som sådant, alltså formen, som ska
upphöra i detta fall, eller kan man tolka det som att det även gäller situationer när
huvudmannen inte längre samtycker till just den specifika ställföreträdaren?
Det finns flertalet exempel på liknande otydligheter genomgående i hela utredningen
och dess lagförslag, där Region Gotland ser att det är av stor vikt att i proposition
och lagkommentarer på ett adekvat och tydligt sätt förtydliga hur
överförmyndarnämnderna ska tolka respektive lagparagraf.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Överförmyndarnämndens kansli

Tjänsteskrivelse

ÖFN 2021/51
29 juni 2021

Maria Askerlund

Överförmyndarnämnden

Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36
Förslag till beslut

•

Överförmyndarnämnden godkänner förslaget på synpunkter gällande
betänkandet Gode män och förvaltare-en översyn SOU 2021:36

Betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare-en översyn

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden välkomnar utredningen om gode män och förvaltare och bedömer
betänkandet som genomarbetat och tillstyrker majoriteten av förslagen. Vi vill dock påpeka
att ett stort antal lagförslag presenterade i utredningen är avhängiga bildandet av en ny
myndighet. För att vi ska kunna tillstyrka majoriteten av förslagen anser vi att det är helt
avgörande att en centralt ansvarig aktör utses för att det också ska bli möjligt att genomföra
en genomtänkt reformering av lagstiftningen och överförmyndarverksamheten i enlighet
med utredningens förslag.
Överförmyndarnämnden är också mycket positiv till förslaget till att upprätta ett nationellt
ställföreträdarregister och i anslutning även positiv till att utredningen stödjer utvecklandet av
en statlig e-legitimation. Förslagen är en ofrånkomlig del i den pågående digitaliseringen av
verksamhetsområdet och kommer även långsiktigt att främja de huvudmän som idag känner
av det digitala utanförskapet.
Överförmyndarnämnden avstyrker de förslag som handlar om att ålägga både ställföreträdare
och tjänstemän att informera och redovisa uppgifter till huvudmännen löpande i form av
årsberättelse och underrättelser. Förslagen innebär rejäla kostnadsökningar för Region
Gotland som i nuläget är en kommun med ökande behov av ställföreträdare,
rekryteringsproblem och en åldrande befolkning. Sammanfattningsvis ser
överförmyndarnämnden generellt positivt på att förstärka huvudmännens ställning men
förslagen riskerar att motverka snarare än se till att huvudmännen får den hjälp de behöver.
Överförmyndarnämnden avstyrker även förslaget om att göra överförmyndarnämnd till
obligatorisk organisationsform. Region Gotland har på grund av sin geografiska position och
storlek behov av att anpassa sin verksamhet efter den kompetens som finns tillgänglig och
skapa den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns. Överförmyndarnämnden
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anser därför att det är helt avgörande att den kommunala självstyrelsen inte inskränks i denna
fråga.

Synpunkter på betänkandets förslag
6.4.1 Ökad insyn för huvudmannen och 6.4.2 Huvudmannen ska informeras om
överförmyndarens granskning
Överförmyndarnämnden avstyrker förslagen om att ställföreträdarna ska hålla huvudmannen
löpande informerad om uppdraget och därefter redovisa informationen i den obligatoriska
årsberättelsen på heder och samvete. Vi bedömer att kraven är för högt ställda på en syssla
som i grunden är ideell och de höjda kraven riskerar bland annat att försvåra den redan
ansträngda rekryteringsprocessen.
Vi anser att det är långt mer nödvändigt att fokusera på att hålla kvar, rekrytera och utbilda
ställföreträdare vilket kommer att försvåras om kraven på framförallt ställföreträdare höjs
markant. Särskilt kännbart och många gånger onödigt krånglig blir också situationen för de
ställföreträdare som hjälper en anhörig och sällan tar ut något arvode och denna grupp utgör
trots allt cirka femtio procent av det totala antalet ställföreträdare i verksamheten.
Vi konstaterar vidare att det sedan länge har skett en utveckling med ett växande antal äldre
personer och fler psykiskt sjuka ute i samhället vilket har inneburit en ökning av antalet
huvudmän med behov av mer långtgående stöd. Generellt har detta inneburit att
ställföreträdarna har fått ett större ansvar och att överförmyndarna i dagsläget har tillsyn över
både fler och mer komplicerade ärenden än förut. Förslagen kommer att öka arbetsbördan
för tjänstemännen ytterligare både administrativt och inom tillsynsområdet vilket riskerar att
förlänga handläggningstiderna och i allmänhet urholka de positiva stödinsatser för
ställföreträdare som föreslås i utredningen.
Till sist anser vi att det redan i dagsläget finns gott om möjligheter för verksamheten att bilda
sig en uppfattning om hur ställföreträdarskapet sköts, dels genom den redogörelse som
årligen lämnas in och granskas och dels genom den relativt täta kontakt som tjänstemännen
har med många av ställföreträdarna.
Vi vill också framhålla att nuvarande lagstiftning på området väl täcker de rättigheter som
huvudmannen har, däremot kan det finnas anledning att öka informationen om de
existerande rättigheterna vilket är i linje med utredningens förslag att förstärka information
och utbildning generellt inom området.
Sammanfattningsvis är vi positiva till att förbättra insynen för huvudmännen generellt men
anser att ovan nämnda förslag underskattar de konsekvenser som förslagen innebär.
11.4.1 Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska avgränsa
ställföreträdarens uppdrag
Överförmyndarnämnden tillstyrker förslaget att avgränsa uppdraget som god man eller
förvaltare av begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter. Vi ställer oss positiva till
att modernisera språkbruket och göra det kompatibelt med närliggande lagstiftning men
anser att det är anmärkningsvärt att begreppet god man inte har varit föremål för granskning
under utredningen.
Begreppet är visserligen etablerat men symboliserar vem det är man kan lita på och vem man
vänder sig till om man behöver hjälp. Vi anser därför att begreppet god man är på gränsen
till oanvändbart i dagens samhälle och borde ersättas med ett könsneutralt begrepp för att ge
en fullgod och uppdaterad beskrivning av vad en god man är.
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16.5.1 Tydligare krav på ställföreträdarens redovisning
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget om att göra det obligatoriskt att lämna in en
årsberättelse. Överförmyndarnämnden anser att det borde räcka med att utveckla den redan
existerande redogörelseblanketten för att fylla eventuellt behov av ytterligare information.
Det råder dock delade meningar huruvida dagens redogörelseblankett borde vara föremål för
vitesföreläggande. Vi vill dock understryka att blanketten måste vara lättfattlig och att
frågorna bör begränsas till det som bedöms som vital information. Om redogörelsen blir för
omfattande blir det ännu svårare att rekrytera gode män och vi riskerar också att de
ställföreträdare som redan känner att arbetsuppgifterna är för krävande i dagsläget inte längre
vill vara kvar. Vi konstaterar också att handläggningstiderna kommer att öka dramatiskt som
en effekt av ytterligare pålagor på ställföreträdarna. Slutligen konstaterar vi att det snarare är
en resursbrist och möjligheten att inhämta uppgifter på ett smidigt sätt från diverse aktörer
som hindar en mer långtgående tillsyn än vad som sker idag.
17.5.2 En tidsgräns för granskning ska införas
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget. Vi ifrågasätter starkt nyttan med att skicka ut
information löpande som i många fall inte efterfrågas och som i vissa fall kan missförstås
eller uppfattas som oroande för huvudmannen. Förvaltningslagens bestämmelser föreskriver
redan idag att överförmyndarnämnden ska underrätta huvudmannen om väsentliga
förseningar i ärendet och ger också huvudmannen rätt att själv eller med hjälp av sin
ställföreträdare skriftligen begära att myndigheten fattar beslut i ärendet. Vi bedömer att
dagens lagstiftning ger huvudmannen goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter på ett
betryggande och rimligt sätt.
20.7.1 Överförmyndarnämnden ska bli den obligatoriska organisationsformen
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget. Region Gotland har på grund av sin geografiska
position och storlek behov av att anpassa sin verksamhet efter den kompetens som finns
tillgänglig och skapa den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns i regionen.
Eftersom kompetens och kvalitet hos nämnd och kansli kan skifta över tid och
förändringarna kan vara svåra att förutse är det av största vikt att den kommunala
självstyrelsen inte inskränks i denna fråga framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi vill även
betona att vi har begränsade möjligheter till samverkan med andra kommuner i dagsläget och
anser även därför att frågan om nämnd som obligatorisk organisationsform borde beslutas
lokalt.
22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken
Överförmyndarnämnden är positiv till att överförmyndaren får en ökad beslutanderätt. I
dagsläget är merparten av godmanskapen inte tvistiga och det tyngsta utredningsansvaret
ligger redan på överförmyndarnämnden att utföra. Det är dock viktigt att påpeka att den
eventuella vinsten av en smidigare handläggning helt kan utebli om det inte sker en
resursöverföring från stat till kommun eftersom handläggning och administration kommer
att öka avsevärt hos överförmyndarnämnden. Det är också centralt att överse att det sker en
kompetensöverföring från tingsrätterna till överförmyndarverksamheten vid behov.
25.7.1 Ett nationellt ställföreträdarregister ska inrättas 26.5.1 E-legitimation och
anpassade digitala tjänster för huvudmän
Överförmyndarnämnden välkomnar förslaget till att upprätta ett nationellt
ställföreträdarregister. Det är av yttersta vikt att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna
digitalisera överförmyndarverksamheterna och därför är det ohållbart framgent att inte ha
tillgång till ett nationellt ställföreträdarregister. Vi vill dock framhålla betydelsen av att en
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centralt ansvarig aktör är personuppgiftsansvarig för registret. I anslutning välkomnar vi
också förslaget till att utredningen ställer sig positiva till att ta fram en säker statlig elegitimation. Vi anser att fördelarna med en säker statlig e-legitimation långsiktigt även
kommer att främja de huvudmän som idag känner av det digitala utanförskapet.

Datum/ort ______________________
________________________________
Ordförande Gunnel Lindby

Skickas till
Lisa Etzner, kommunjurist
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Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
Kanslirådet Kristin Nordansjö
08-405 24 16
kristin.nordansjo@regeringskansliet.se

Remiss Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
Remissinstanser

1. Arbetsgivarverket
2. Arvika kommun
3. Barnombudsmannen
4. Barnrättsbyrån
5. Blekinge tingsrätt
6. Borgholms kommun
7. Burlövs kommun
8. Demensförbundet
9. Diskrimineringsombudsmannen
10. Domstolsverket
11. Ekonomistyrningsverket
12. Enköpings kommun
13. Familjevårdens Centralorganisation
14. Finansinspektionen
15. Fryshuset
16. Funktionsrätt Sverige
17. Föreningen Sveriges socialchefer
18. Föreningen Sveriges Överförmyndare
19. Försäkringskassan
20. Gotlands kommun
21. Gävle kommun
22. Göteborgs tingsrätt
23. Göteborgs universitet (Handelshögskolan)
24. Götene kommun
25. Halmstads tingsrätt
26. Haparanda tingsrätt
27. Helsingborgs kommun
28. Hovrätten för Västra Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

29. Integritetsskyddsmyndigheten
30. Intressegruppen för assistansberättigade
31. Journalistförbundet
32. Justitiekanslern
33. Kammarkollegiet
34. Kammarrätten i Stockholm
35. Kiruna kommun
36. Klippans kommun
37. Kronofogdemyndigheten
38. Landsorganisationen i Sverige
39. Lidingö kommun
40. Linköpings tingsrätt
41. Lunds universitet
42. Lycksele kommun
43. Länsstyrelsen i Dalarnas län
44. Länsstyrelsen i Norrbottens län
45. Länsstyrelsen i Skåne län
46. Länsstyrelsen i Stockholms län
47. Länsstyrelsen i Värmlands län
48. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
49. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
50. Länsstyrelsen i Östergötlands län
51. Malmö tingsrätt
52. Malung-Sälens kommun
53. Migrationsverket
54. Myndigheten för delaktighet
55. Myndigheten för digital förvaltning
56. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
57. Norrköpings kommun
58. Optio AB
59. Pensionsmyndigheten
60. Pensionärernas riksorganisation
61. Region Skåne
62. Region Sörmland
63. Region Västerbotten
64. Riksdagens ombudsmän
65. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
66. Riksförbundet FUB
67. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
68. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
69. Riksföreningen JAG
2 (4)

70. Rädda barnen
71. Rättviks kommun
72. Röda Korset
73. SeniorNet Sweden
74. Simrishamns kommun
75. Skatteverket
76. Skövde kommun
77. Socialstyrelsen
78. Solna tingsrätt
79. Sparbankernas Riksförbund
80. SPF Seniorerna
81. Statistiska centralbyrån
82. Statskontoret
83. Stockholms kommun
84. Strömstad kommun
85. Sundsvalls kommun
86. Svea hovrätt
87. Svenska Bankföreningen
88. Svenska institutet för standarder
89. Svensk Försäkring
90. Svensk Inkasso
91. Sveriges advokatsamfund
92. Sveriges akademikers centralorganisation
93. Sveriges Kommuner och Regioner
94. Södertälje kommun
95. Södertörns tingsrätt
96. Sölvesborgs kommun
97. Tjänstemännens centralorganisation
98. TU Medier i Sverige
99. Umeå kommun
100. Uppsala kommun
101. Uppsala universitet
102. Västerås kommun
103. Åklagarmyndigheten
104. Älmhults kommun
105. Älvsbyns kommun
106. Ångermanlands tingsrätt
107. Örebro kommun
108. Örebro tingsrätt
109. Östersunds kommun
110. Överkalix kommun
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Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet den 8 oktober 2021.
Svaret bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med
kopia till ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/01883 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet,
anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En
sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett tryckt exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-0502). Den kan laddas ner från www.regeringen.se.

Tobias Eriksson
Departementsråd
Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Regionstyrelseförvaltningen
Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34) – Börja med barnen!
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(utredare Peter Almgren). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som
ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande
insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med psykisk
ohälsa.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt.
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Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser ska säkras under hela uppväxttiden oavsett
bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
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utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
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och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar, ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara och det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning

Regionstyrelsen ställer sig överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Regionstyrelsen
avser inte att specifikt kommentera alla utredningens förslag och bedömningar utan
fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Regionstyrelsen menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
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Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill Regionstyrelsen betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Regionstyrelsen vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser Regionstyrelsen att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Regionstyrelsen stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket Regionstyrelsen ställer sig positiv till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Regionstyrelsen ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Fast vårdkontakt
Utredningen föreslår att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Regionstyrelsen anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
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rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Regionstyrelsen delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Regionstyrelsen vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Regionstyrelsen välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Regionstyrelsen delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Arbetsutskotten för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden, samt barn- och utbildningsnämnden har
beslutat att stå bakom förvaltningarnas förslag till remissvar.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Klicka här för att ange text.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad som ovan
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)Börja med barnen!
https://regeringen.se/remisser/2021/06/remissinstanser-for-borja-med-barnen-ensammanhallen-god-och-nara-vard-for-barn-och-unga-sou-202134/
Yttrande Börja med barnen!, daterad 3 september
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök
Yttrandet expedieras till Socialdepartementen enligt anvisning
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Socialdepartementet

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Sammanfattning

De förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Region Gotland instämmer
därmed huvudsakligen i utredningens förslag och bedömningar.
Region Gotland stöder förslaget om införandet av en hälsovårdsplan för alla 0-21 år,
konsekvenserna av förslaget bedöms dock stora för dagens arbetssätt och
organisering. Region Gotland anser även att utredaren för ett motsägelsefullt
resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och att den ekonomiska
konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt belyst.
Flera av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård”. Region Gotland avser inte att specifikt
kommentera alla utredningens förslag och bedömningar utan fokuserar på att lämna
synpunkter och tillägg till några av dem. Bland annat vikten av att skapa
förutsättningar för samverkan genom förändrad lagstiftning avseende möjlighet till
informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen.
Yttrande

Region Gotland ställer sig överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Region Gotland menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
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Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill Region Gotland betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Region Gotland vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser Region Gotland att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
6.3 Förslaget om nationellt hälsovårdsprogram

Region Gotland stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket Region Gotland ställer sig positiv till.
6.2 Förslaget om förtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Region Gotland ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
6.5.3 Förslaget om förstärkt lydelse i patientlagen om fast vårdkontakt

Utredningen föreslår att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Region Gotland anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
6.6 Bedömning om vägledning gällande skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Region
Gotland delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.

2 (3)

Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2021/910

6.4.5 Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn
till hälso- och sjukvård för vuxna
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Region Gotland delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Region Gotland vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Region Gotland välkomnar därför
de initiativ som finns på området, exempelvis utredningen om översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

SON AU § 91

Remissvar. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:6)

SON 2021/218

Arbetsutskottets beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämnden har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Remissvar ska
vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen senast 2021-10-03. För att
möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för svaret till
Socialdepartementet beslutade socialnämnden på sitt sammanträde 2021-06-10, §
121, att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om remissvaret. Remissvaret har
tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. För att underlätta
förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I yttrandet
(tillika tjänsteskrivelse) belyses dock många aspekter som socialnämnden vill att
remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet framåt. Dessa lämnas
vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Ia Lönngren, utvecklingsledare socialförvaltningen, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt följande:
 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18
Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
Skickas till

Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Ia Lönngren

Socialnämnden

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Förslag till beslut

 Socialnämnden föreslår att Regionstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt
eget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
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Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.

Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
2 (9)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2021/218

beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.

Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)
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Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.

Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun. Utredningen gör bedömningen att
förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i form av uteblivna kostnader).
Sammantaget gör utredningen bedömningen att förslagen är samhällsekonomiskt
lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
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I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.

Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar
Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
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omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och unga
börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs
Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt
Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
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och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland.
I utredningen lyfts ett behov av att nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring
fast vårdkontakt vilket förvaltningarna står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 210818
Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
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Skickas till
Öystein Berge kvalitetschef
Hanna Ogestad avdelningschef individ- och familjeomsorg
Therése Thomsson avdelningschef myndighetsavdelningen
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Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

HSN 2021/465

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34).
Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen senast 202110-03. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för svaret till
Socialdepartementet beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde
2021-06-15 (HSN § 89) att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om remissvaret.
Remissvaret har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. För att underlätta
förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I yttrandet
(tillika tjänsteskrivelse) belyses dock många aspekter som hälso- och
sjukvårdsnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet
framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Ia Lönngren, utvecklingsledare SOF, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021
Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) Börja med barnen!
Skickas till

Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34) - Börja med barnen!
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
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förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
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och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
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Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömning
Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
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lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs
Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt
Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
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Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad som ovan
Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) Börja med barnen!
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
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Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

BUN 2021/427

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Sammanfattning

Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
En tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden delegerade vid sitt sammanträde den 9 juni till
arbetsutskottet att besluta om remissvaret i nämndens namn. (BUN §70)
Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
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Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
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med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
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och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för barn- och elevhälsan, Maria Benczy.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Skickas till
Regionstyrelsen
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Maria Benczy, verksamhetschef elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)- Börja med barnen!
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem

Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård

Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
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Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas

För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar

Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen



Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram



Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens



Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän



Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas för barn och
unga



Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter



Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och sjukvård för
vuxna



Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga



Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän



Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram

Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
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vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
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För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
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patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Remiss
2021-06-02
S2021/04102

Socialdepartementet

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arbetsmiljöverket
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Barnens rätt i samhället (Bris)
Barnombudsmannen
Bjurholm kommun
Bodens kommun
Bollnäs kommun
Dietisternas Riksförbund
Distriktssköterskeföreningen
E-hälsomyndigheten
Flickaplattformen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Friskolornas riksförbund
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Unga rörelsehindrade
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föreningen Sveriges Socialchefer
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Malmö
Göteborgs kommun
Hammarö kommun
Härjedalens kommun
Högskolan i Skövde
Höör kommun
Idéburna skolors riksförbund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
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Kalmar kommun
Karolinska institutet
Katrineholms kommun
Kiruna kommun
Kommunal
Konkurrensverket
Kristinehamns kommun
Kumla kommun
Laholms kommun
Leksands kommun
Linköpings universitetet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Maskrosbarn
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Norrköpings kommun
Nynäshamns kommun
Partille kommun
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
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Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexspersoners rättigheter (RFSL)
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Riksföreningen för Skolsköterskor
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Röda Korset
Socialstyrelsen
Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statliga stiftelsen Allmänna barnhuset
Statskontoret
Stenungsunds kommun
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Stockholms universitet
Storumans kommun
Svensk förening för allmänmedicin
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri
Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa
Svensk Kuratorsförening
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Prematurförbundet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska skolläkarföreningen
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Elevråd
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
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Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Ungdomsråd
Södertälje kommun
Tibro kommun
Tierp kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Tjörns kommun
Umeå universitet
Unga Allergiker
Unga Hörselskadade
Unga med synnedsättning
Unga Reumatiker
UNICEF
Upphandlingsmyndigheten
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vellinge kommun
Vetenskapsrådet
Vision
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Vi unga
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västerås kommun
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Årjängs kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 3 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/04102 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 70

BUN § 70

Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

BUN 2021/427

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om
remissvaret.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Remissvar ska vara inlämnat till
Socialdepartementet av Regionstyrelsen senast 2021-10-03. För att möjliggöra
nämndernas ställningstagande som grund för svaret till Socialdepartementet föreslås
att nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om remissvaret vid sitt
sammanträde 2021-08-24. Remissvaret tas fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet
att fatta beslut om remissvaret.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/658
2 september 2021

Emma Norrby

Regionstyrelsen

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen antar remissvaret som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
(utredare Anna Nergårdh) redovisning av tilläggsuppdrag kring psykisk ohälsa.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Det finns idag ett glapp/en gråzon
mellan det befolkningen söker hälso- och sjukvård för och det som traditionellt är
hälso- och sjukvårdens uppdrag. Stöd behöver komma från olika aktörer beroende på
behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som den hälso- och
sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala
behov, och nära lokalsamhället.
Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer
därmed huvudsakligen och avser inte att specifikt kommentera utredningens alla
förslag och bedömningar utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några
av dem. Bland annat att konsekvenserna av förslaget om författningsändring bedöms
stora för dagens arbetssätt och organisering samt att den ekonomiska konsekvensen
för regioner och kommuner är otillräckligt belyst. Liksom vikten av förändrad
lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom
hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för
samverkan.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
(utredare Anna Nergårdh) redovisning av tilläggsuppdraget att utreda
förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom
primärvården för personer med psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/658

och bedömningarna i detta betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med
tidigare presenterade förslag och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår
från den målbild som tagits fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade
beslut om i november 2020. Parallellt med denna utredning har en annan utredning
gjorts under namnet, ”Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (utredare
Peter Almgren). Utredningarna har samarbetat under utredningstiden.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den hälso- och sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor,
utifrån lokala behov, och nära lokalsamhället. Det finns idag en gråzon mellan
upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd. En personcentrerad ansats medför
behov av att diskutera tolkningsföreträdet vad gäller problembeskrivning av psykiskt
mående, samtidigt som det finns behov av att förhålla sig till målsättningen enligt
hälso- och sjukvårdslagen att de med störst behov av vård ska ges företräde.
Samhället behöver hantera ytan mellan det som är traditionellt hälso- och
sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig att få hjälp med i
dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och sjukvården. Primärvården
bör därför naturligt vara brygga till civilsamhället och ha rollen att, i de fall den
enskilde varken bör eller kan få hjälp genom hälso- och sjukvårdens tjänster, men
ändå har sökt sig till vården med en viss problematik, kunna hänvisa till annan aktör
som är bättre lämpad att omhänderta problematiken.
Utredaren lämnar ett förslag på författningsändring i hälso- och sjukvårdslagen och
ett antal bedömningar. Förslaget om författningsändring avser ett förtydligande så att
det explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag och
att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022. Med primärvård avses både
regional och kommunal primärvård.
Bedömningarna samlas i en modell, ”Rätt stöd till psykisk hälsa”, i tre delar: vägen in,
organisering av primärvårdens insatser samt samverkan och samarbete. Modellen
utgörs av ett antal principer och arbetssätt som kombinerade bedöms förbättra
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på
befolkningsnivå. Därutöver lämnar utredaren ett antal bedömningar avseende hur
förutsättningar för ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt
stöd till psykisk hälsa kan skapas.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Arbetsutskotten för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden har beslutat att stå bakom förvaltningarnas
förslag till remissvar. Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott har särskilt
påpekat behovet av samordning även med statliga myndigheter, exempelvis
Försäkringskassan, samt att även arbetsgivare bör involveras. Barn- och
utbildningsförvaltningen har informerats om innehållet i remissen.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga, samverkansforum vuxna och äldre samt
revidering av regional plan för psykisk hälsa.
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Bedömning

Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer
därmed huvudsakligen. Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den
politiskt beslutade lokala färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för
omställning till ett hälsosystem för god och nära vård”. För att nämna några exempel:
systematiskt inhämta medborgares erfarenheter och åsikter, revidera uppdrag för
vårdcentraler och hemsjukvård, implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård, stärka den digitala och fysiska tillgängligheten till den primära vården samt
öka möjligheten till kontinuitet i form av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. En
av aktiviteterna för 2021-2022 är att ta fram en regiongemensam primärvårdsplan.
Utredningens bedömningar kring organisering av primärvårdens insatser genom
stegvis vård utgör goda inspel i det arbetet. Som framgångsfaktorer för
färdplansarbetet lyfts bl a involvering av medborgare och medarbetare, samverkan
och lärande på olika nivåer. I färdplanen lyfts också vikten av att ett tydligt
hälsosystem som hänger ihop och är tydligt för medborgaren, vilket även det känns
igen i utredarens resonemang. Utredarens bedömningar utgör därför goda inspel för
det fortsatta lokala arbetet. Arbetet pågår dessutom med revidering av Region
Gotlands plan för psykisk hälsa, utredningens bedömningar utgör goda inspel även i
det arbetet. Utredaren lyfter vikten av att stärka förutsättningarna för medarbetares
hälsa och att det erbjuds ändamålsenliga insatser för detta. Bedömningen går helt i
linje med Region Gotlands koncernmål om att vara en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Regionstyrelsen avser inte att specifikt kommentera alla utredningens bedömningar
utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem. Särskilt bör
nämnas förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen så att det explicit
framgår att psykisk hälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag (regional och
kommunal primärvård). Regionstyrelsen står bakom förslaget men bedömer
konsekvenserna av förslaget som stora för dagens arbetssätt och organisering, vilket
också påtalats av berörda förvaltningar/nämnder. Regionstyrelsen anser vidare att
utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och
anser att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Gällande de bedömningar som utredaren samlat i modellen Rätt stöd till psykisk
hälsa vill Regionstyrelsen bland annat påpeka vikten av förändrad lagstiftning
avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och
sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för
samverkan. Regionstyrelsen instämmer i det påpekande hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott lämnat kring behov av samordning även med statliga
myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, samt att arbetsgivare bör involveras för
att förebygga psykisk ohälsa och har inarbetat detta i förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad enligt ovan
Yttrande Rätt stöd till psykisk hälsa, daterat 2 september 2021
Remiss Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
https://regeringen.se/remisser/2021/04/remiss-av-betankandet-god-och-nara-vard--ratt-stod-till-psykisk-halsa-sou-20216/
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare
Yttrandet expedieras till Socialdepartementet enligt anvisning
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/658
2 september 2021

Socialdepartementet

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Sammanfattning

Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Region Gotland instämmer
därmed huvudsakligen i utredningens förslag och bedömningar.
Region Gotland stöder förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen,
konsekvenserna av förslaget bedöms dock stora för dagens arbetssätt och
organisering. Region Gotland anser emellertid att utredaren för ett inkonsekvent
resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och att den ekonomiska
konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt belyst.
Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård”. Region Gotland avser inte att specifikt
kommentera alla utredningens bedömningar utan fokuserar på att lämna synpunkter
och tillägg till några av dem. Bland annat vikten av att skapa förutsättningar för
samverkan genom förändrad lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning
mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen.
Liksom behov av nationellt höja befolkningens kunskap om känslor/tillstånd som är
en del av livet för att minska individers känsla av ensamhet och oro för att ”något är
fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion.
Yttrande

Kapitel 5.1 Det ska synliggöras i lag att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa

Region Gotland instämmer i utredningens beskrivning av att det idag finns ett
glapp/en gråzon mellan upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd, och att det
finns ett behov som behöver tillgodoses samt att primärvården kan och bör ha en
central roll för detta. Region Gotland ser dock ett samtidigt behov av ökad kunskap
hos befolkningen om känslor/tillstånd som är en del av livet exempelvis sorg efter en
förlust. Detta för att minska individers känsla av ensamhet och oro för att ”något är
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fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion. Region Gotland
menar att denna kunskapshöjning bör adresseras som en nationell fråga.
Region Gotland stöder förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen så att
det explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag och
att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022. Regionen ser att det fyller syftet
med att tydliggöra ansvaret på normerande nivå. Region Gotland vill samtidigt
poängtera att konsekvenserna av förslaget bedöms stora för såväl arbetssätt som
organisering av arbetet inom den primära vården, vilket utredaren också ger uttryck
för genom de bedömningar som samlas i modellen ”Rätt stöd för psykisk hälsa”.
Region Gotland anser dock att utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende
ekonomiska konsekvenser av förslaget för regioner och kommuner. Utredaren
påpekar å ena sidan att ansvaret redan åvilar huvudmännen idag. Å andra sidan pekar
utredaren, som grund för sitt förslag, på att huvudmännen idag inte tar tillräckligt
ansvar för den psykiska hälsan och att detta ansvar därför behöver förtydligas samt
att huvudmännen på olika sätt behöver stärka sitt arbete. Region Gotland anser
därför att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Kapitel 6.2 Rätt stöd till psykisk hälsa
Gällande utredningens olika bedömningar om arbetssätt och principer som samlas i
modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa” anser Region Gotland att dessa överlag är väl
överensstämmande med lokalt pågående arbete med omställning till ett hälsosystem
för god och nära vård på Gotland. De är dessutom i många fall brett tillämpbara, dvs
inte bara för arbetet med psykisk ohälsa. Region Gotland instämmer därmed
huvudsakligen i utredningens bedömningar.
Särskilt om 6.2.2 Organisering av primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Region Gotland delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård. Strukturen
för kunskapsstyrning utgår i hög grad från diagnosindelning och arbetet görs i det
hälso- och sjukvårdssystem som idag råder, risken att nuvarande ”akutsjukhuslogik”
eller den specialiserade vårdens stuprörslogik blir utgångspunkt är uppenbar.
Särskilt om 6.2.3 Samverkan och samarbete
Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för samverkan, att insatser ska
hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och behov. Detta är särskilt
viktigt för grupper med komplexa behov. Region Gotland vill därmed betona vikten
av förändrad lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan
verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen. Region
Gotland välkomnar därför de initiativ som finns på området exempelvis utredningen
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälsooch sjukvårdsverksamhet. Det finns behov av att motsvarande möjligheter för andra
utsatta grupper exempelvis barn- och unga samt personer med
missbruksproblematik.
Region Gotland delar utredarens bedömning att ett arbete för att ”utforma tekniska
lösningar på nationell nivå, där utbud från civila aktörer kan samlas och
tillgängliggöras” bör initieras av Regeringen och huvudmännen. Detta för att skapa
förutsättningar för primärvården att vara brygga till civilsamhället i enlighet med
utredningens intentioner. Plattformen bör byggas som en nationell lösning och
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utformas på ett sådant sätt att den innehåller dels information på nationell nivå
och/eller platsobundet men även medger att det lokala civilsamhället kan publicera
information kring utbud, kontaktvägar, öppettider etc. Den nya plattformen kommer
att finnas i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och civilsamhället. Region
Gotland förutspår att det därmed kommer att aktualisera flera gränssnittsfrågor som
behöver adresseras för att förslaget ska kunna realiseras exempelvis
ägandeskap/förvaltning och ansvar för kvalitetssäkring.
Avseende samverkan vill Region Gotland även påpeka behovet av samordning även
med statliga myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, samt att även arbetsgivare
bör involveras för att förebygga psykisk ohälsa.
Kapitel 6.3 Förutsättningar för Rätt stöd till psykisk hälsa
Utredningen lyfter behovet av att beakta och stärka befolkningens hälsolitteracitet för
att skapa förutsättningar för delaktighet. Region Gotland vill i sammanhanget
framhålla att en viktig grund för stärkt hälsolitteracitet är universella insatser på
”nivån” innan primärvård exempelvis av elevhälsan inom skolan.
Region Gotland vill i sammanhanget dessutom lyfta att underliggande faktorer till
psykisk ohälsa även kan handla om olika former av missbruk samt våld i nära
relationer. Det betyder också att i arbetet med psykisk hälsa så är andra
”primärvårdsnära” verksamheter av central betydelse exempelvis alkohol- och
drogrådgivning, anhörigstöd och elevhälsa exempelvis kring problematisk
skolfrånvaro.
Särskilt om 6.3.1 Strukturer för patientdelaktighet och anhörigstöd
Region Gotland anser att utredningens bedömning att huvudmännen bör utveckla
skriftliga rutiner för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del
av stödinsatser är alltför passivt. Anhöriga som grupp är centrala dels för att vara till
hjälp för den drabbade, de är också själva en riskgrupp för att drabbas av psykisk
ohälsa. Anhöriga behöver därför dels aktivt involveras och dels vara målgrupp för
preventiva insatser.
Särskilt om 6.3.2 Utbildning och kompetensförsörjning
Utbildning och kompetensförsörjning är ett av de områden som utredaren pekar ut
som centralt för att skapa förutsättningar. Region Gotland vill i sammanhanget
påpeka att för att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och
individens förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem,
ska få genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som
stöd i form av strukturer och digitala verktyg. Region Gotland vill därför särskilt lyfta
behovet av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av
framtidens hälso- och sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av
psykisk ohälsa genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare
en god grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet. Utredningen lyfter
även att psykisk ohälsa behöver mötas brett som ett samhällsfenomen, inte bara av
hälso- och sjukvården. Som en del i detta ser Region Gotland att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
3 (4)

Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2021/658

4 (4)

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

SON AU § 90

Remissvar. God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

SON 2021/217

Arbetsutskottets beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämnden har mottagit remiss av betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6). Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen
senast 2021-09-30. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för
svaret till Socialdepartementet beslutade socialnämnden på sitt sammanträde 202106-10, § 120, att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om
remissvaret. Remissvaret har tagits fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens ”Samordnad utveckling för nära vård”
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag
och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits
fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna belyser i yttrandet (tillika tjänsteskrivelse) många aspekter som
socialnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet
framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrar
ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Skickas till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
HSN-AU § 96

Sammanträdesdatum 2021-09-02

HSN-AU § 96

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

HSN 2021/464

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit remiss av betänkandet Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6). Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av
regionstyrelsen senast 2021-09-30. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande
som grund för svaret till Socialdepartementet beslutade hälso- och
sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde 2021-06-15 (HSN § 88) att delegera till sitt
arbetsutskott att besluta om remissvaret. Remissvaret har tagits fram i samarbete
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens ”Samordnad utveckling för nära vård”
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag
och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits
fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
HSN-AU § 96

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna belyser i yttrandet (tillika tjänsteskrivelse) många aspekter som hälsooch sjukvårdsnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i
arbetet framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet.
Protokollsanteckning
Peter Barnard (V) påtalar behovet av samordning även med staten, exempelvis
Försäkringskassan. Även arbetsgivare bör involveras.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Skickas till

Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/464
16 augusti 2021

Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande ska inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade
förslag och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som
tagits fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november
2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället. Det finns idag en gråzon mellan upplevda besvär och
diagnosticerade tillstånd. En personcentrerad ansats medför behov av att diskutera
tolkningsföreträdet vad gäller problembeskrivning av psykiskt mående, samtidigt som
det finns behov av att förhålla sig till målsättningen enligt hälso- och sjukvårdslagen
att de med störst behov av vård ska ges företräde. Samhället behöver hantera ytan
mellan det som är traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som
befolkningen förväntar sig att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder
sig till hälso- och sjukvården. Primärvården bör därför naturligt vara brygga till
civilsamhället.
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Utredaren lämnar ett förslag på författningsförändring i hälso- och sjukvårdslagen
och ett antal bedömningar. Bedömningarna samlas i en modell, ”Rätt stöd till psykisk
hälsa”, i tre delar: vägen in, organisering av primärvårdens insatser samt samverkan
och samarbete.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Bakgrund och sammanhang

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
femte och sista betänkande och avser redovisning av tilläggsuppdraget att utreda
förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom
primärvården för personer med psykisk ohälsa (utredare Anna Nergårdh). Utredaren
understryker att förslaget och bedömningarna i detta betänkande ska inte ska läsas
isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag och bedömningar.
Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits fram i tidigare
betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Parallellt med denna utredning har en annan utredning gjorts under namnet,
”Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (utredare Peter Almgren).
Utredningarna har samarbetat under utredningstiden. Även denna utredning har i
enlighet med sitt direktiv lämnat ett delbetänkande, benämnt ”Börja med barnen!”
Beredning av remissvar för båda dessa betänkanden har skett parallellt. Föreliggande
tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret
för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Betänkandet i korthet

Utredningens utgångspunkter

Det är sammantaget tydligt att samhället inte är tillräckligt bra på att, utifrån rådande
kunskapsläge, möta människor med psykisk ohälsa. Fokus för utredningen är hur
man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till bästa möjliga hälsa. Det
innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla samhällssektorer, inte bara hälsooch sjukvård. Stöd behöver komma från olika aktörer beroende på behov.
Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som den aktör med bäst
förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov, och nära
lokalsamhället. Detta underlättas av kontinuerliga relationer ex fast vårdkontakt/fast
läkarkontakt för att sänka trösklar till att prata om det riktigt svåra. Kartläggning visar
t ex att vid en tredjedel av suiciden har individen inte haft hälso- och
sjukvårdskontakt, samhällets kunskap är därför central. Utredningen konstaterar att
det finns en gråzon mellan upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd. En
personcentrerad ansats medför behov av att diskutera tolkningsföreträdet vad gäller
problembeskrivning av psykiskt mående, samtidigt som det finns behov av att
förhålla sig till målsättningen enligt hälso- och sjukvårdslagen att de med störst behov
av vård ska ges företräde. Samhället behöver hantera ytan mellan det som är
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traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig
att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och
sjukvården. Utredaren pekar på att regeringen vid fastställande av målen för hälsooch sjukvården uttalat att god hälsa i befolkningen förutsätter insatser av många
samhällsorgan ex hälsoupplysning av frivilligorganisationer. När hälso- och
sjukvårdens roll i välfärdsstaten fastslogs på 90-talet uttryckte regeringen vikten av att
hälso- och sjukvården, i de fall den enskilde varken bör eller kan få hjälp genom
hälso- och sjukvårdens tjänster, men ändå har sökt sig till vården med en viss
problematik, hänvisar till annan aktör som är bättre lämpad att omhänderta
problematiken. När hälso- och sjukvården kom att inkludera just hälsovård och
förebyggande insatser resonerade regeringen kring behovet av upplysning och
information från hälso- och sjukvården. Sådan upplysning och information torde
bl.a. kunna bestå i information om de möjligheter till omhändertagande som andra
aktörer, t.ex. föreningslivet, kan erbjuda i de fall en viss problematik inte kan eller ska
omhändertas inom hälso- och sjukvård. Primärvården bör därför naturligt vara
brygga till civilsamhället.
Förslag om förtydligande i lagstiftning

Utredaren föreslår ett förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) så att det
explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag (bl a
motsvarande socialtjänstlagen) och att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022.
Detta syftar till att synliggöra att psykiska vårdbehov omfattas och liksom att
synliggöra primärvårdens roll i omhändertagandet av psykisk ohälsa dels för samtliga
huvudmän, som har att förhålla sig till denna i planeringen och organiseringen av
primärvården, dels för patienter och närstående. Detta anses i sin tur skapa
förutsättningar för jämlikt omhändertagande och på sikt en förbättrad psykisk hälsa.
Det anses även öka förutsättningarna för en nära och jämlik primärvård i de delar
som avser psykisk ohälsa. Med hänsyn till det kommunala självstyret är det
fortfarande upp till respektive huvudman att i planeringen av hälso- och sjukvården
avgöra vilka psykiska vårdbehov som är vanligt förekommande och som därmed
organisatoriskt ska omhändertas i primärvården. Det är också upp till respektive
huvudman att bedöma hur de vanligt förekommande psykiska vårdbehoven bäst
tillgodoses.
Förslaget läggs mot bakgrund av att utredningen har gjort en genomgång av
regionernas förfrågningsunderlag som visar att även om de flesta
förfrågningsunderlag har ett avsnitt kring psykisk ohälsa så skiljer sig
detaljeringsgraden för hur uppdraget är beskrivet mycket åt exempelvis avseende
målgrupp, vilka insatser som ska erbjudas eller krav på särskilda kompetenser hos
vårdgivaren. Man lyfter fram att det är anmärkningsvärt att uppdragsbeskrivningarna
ofta är på en påfallande övergripande nivå vilket ger stort utrymme för tolkning. För
kommunal vård konstateras att även om psykiska behov nämns i de
förfrågningsunderlag för särskilt boende som utredningen tagit del av så är fokus på
somatiska behov. Sammantaget ses behov av tydligare strukturer och stöd för
primärvårdsverksamheternas omhändertagande av psykisk ohälsa.
Ett nationellt grunduppdrag för primärvården träder ikraft 2021-07-01 (HSL 13 a)
detta syftar till att tydliggöra för invånaren vad man kan förvänta sig av primärvården
oavsett var man bor. Paragrafen reglerar regional och kommunal hälso- och sjukvård
på primärvårdnivå utifrån HSL (elevhälsa omfattas därmed inte, då det regleras i
skollagen). Utredaren lyfter att normering/lagstiftning är en mer långsiktig form för
statlig styrning, än statsbidrag, och som även ger en bättre tydlighet och
enhetlighet/jämlik vård. Genom lagstiftningen är tanken att den som planerar,
organiserar och resurssätter primärvård får ett bättre stöd.
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Principer och bedömningar för hur rätt stöd för psykisk hälsa uppnås

Utredningen bedömer att det av flera skäl inte är lämpligt att lagstifta om hur
huvudmännen ska organisera primärvården för att möta vanligt förekommande
behov för psykisk ohälsa men att det går att identifiera principer för hur man bör
arbeta. Dessa principer lyfts därför inte som förslag (innebär förändrad lagstiftning)
utan benämns bedömningar.
Utredarens bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa samlas
under tre rubriker:


Vägen in



Organisering av primärvårdens insatser



Samverkan och samarbete

Dessa tre områden samlas under ett paraply – ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen
utgörs av ett antal principer och arbetssätt som kombinerade bedöms förbättra
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på
befolkningsnivå. För att underlätta läsning är utredarens bedömningar markerade
med ram. Därutöver lämnar utredaren ett antal bedömningar avseende hur
förutsättningar för ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt
stöd till psykisk hälsa kan skapas.
Vägen in

Det ska vara enkelt och begripligt som invånare var man vänder sig om man
behöver stöd med psykisk ohälsa. 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens
nya funktion har särskilt viktiga roller i detta avseende. Regionens primärvård ska
tillhandahålla en enkel och skyndsam väg in för den som upplever att hen behöver
stöd för sitt psykiska mående och söker sig till primärvården med anledning av
detta.
Regionerna som huvudmän behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första
linjen för psykisk ohälsa och förstärka sitt arbete för att säkerställa tillgängligheten
till första bedömning i enlighet med vårdgarantin i primärvården. Även
tillgängligheten till behandling, när relevant, behöver säkerställas. För att kunna
göra adekvata bedömningar behöver också användandet av strukturerade
bedömningsinstrument öka exempelvis i form av skattningsskalor
(överensstämmande med Socialstyrelsens utvärdering).
”Vägen in” adresserar således både när individen söker med psykisk ohälsa som
direkt sökorsak, genom att erbjuda en enkel och skyndsam väg in, som när individen
söker för andra besvär men där psykisk ohälsa är bakomliggande. Utredaren menar
att regionerna som huvudmän behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första
linjen för psykisk ohälsa och att uppdraget behöver beskrivas, ersättas och följas upp
adekvat i förfrågningsunderlag, t.ex. vad gäller kompetenssammansättning. Enskilda
verksamheter behöver sedan anpassa sina organisationer och utveckla relevanta
rutiner och kunskapsstöd för att kunna tillhandahålla en hög tillgänglighet till
medicinsk bedömning.
Vårdgarantin inom primärvården innebär:


0:an, en första kontakt samma dag - motsvarar det läge då en person, som upplever
psykisk ohälsa som man inte förmår hantera med de stöd man själv har tillgängliga, söker
sig till hälso-/ vårdcentralen för dessa besvär. God tillgänglighet och bred kompetens om
såväl fysisk som psykisk hälsa hos den som tar emot kontakten är viktiga.
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3:an, medicinsk bedömning av legitimerad profession inom tre dagar - Om primärvården
bedömt att patientens psykiska ohälsa är sådan att patienten behöver få en medicinsk
bedömning, ska detta ske inom tre dagar. Sedan 2019 omfattar vårdgarantin alla
legitimerade professioner.

Kommunens primärvård bör ha rutiner och relevanta kunskapsstöd för personalen
för att identifiera misstänkt psykisk ohälsa hos de patienter som får hälso- och
sjukvård av kommunen; inom hemsjukvård, särskilda boenden och
dagverksamheter. God kontinuitet i relationer, t.ex. genom en fast vårdkontakt,
spelar även en viktig roll i detta avseende. Utredningen bedömer vidare att den
kommunala primärvården bör utveckla rutiner för att säkerställa att när misstänkt
psykisk ohälsa identifieras ges patienten tillgång till medicinsk bedömning av
relevant kompetens inom kommunens eller regionens primärvård. I praktiken bör
det medföra arbete i psykosociala team som spänner över huvudmannagränser.
Utredaren menar att även om personer i kommun hälso- och sjukvård inte omfattas
av den lagstadgade vårdgarantin så har kommunen att ansvar för att inkludera fysiska
och psykiska vårdbehov i sin planering. På motsvarande sätt som kontrollpunkterna
0:an och 3:an i vårdgarantin hos regionerna finns det därför ett behov av att i
kommunens primärvård ha strukturer för att göra en första triagering av patientens
behov, och för dem som behöver därefter också tillhandahålla en medicinsk
bedömning av relevant kompetens. Vidare lyfter utredaren att personer i kommunal
hälso- och sjukvård som utgångsläge ofta har kognitiva nedsättningar vilket påverkar
möjligheten att kommunicera behov. Det är därmed centralt att den personal som
arbetar i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården har kompetens inom
psykisk ohälsa och hur den kan yttra sig i målgrupperna man arbetar med, så att
besvär och symtom identifieras skyndsamt.
För att tillgång till medicinsk bedömning ska finnas menar utredaren att det måste
finnas fungerande samverkansrutiner mellan kommunal primärvård och regional
primärvård, på samma sätt som för den somatiska vården. Ett verktyg för att
underlätta sådan strukturerad samverkan är individuell plan.
Angående kompetenser i primärvården (regional och kommunal) lyfter utredningen
att det finns en generellt låg kunskap om vad olika professioner kan bidra med i
arbetet med psykisk ohälsa. Såväl hos dem som har ansvar för styrning och ledning
av primärvården som hos dem som är kliniskt verksamma inom primärvård. Det ger
inte förutsättningar att organisera arbetet på effektiva sätt och i enlighet med bästa
tillgängliga kunskap t.ex. genom användande av vårdsamordnare eller organisering av
psykosociala team. Ett exempel på variationen kring den regionala primärvårdens
uppdrag och kompetenser syns i skillnaderna i vilka kompetenser som erbjuds inom
vårdgarantin.
Organisering av primärvårdens insatser

Huvudmännen bör organisera omhändertagandet av psykisk ohälsa i stegvisa och
väl sammanhängande insatser. För att säkerställa detta bör det finnas en
övergripande struktur för omhändertagande av psykisk ohälsa, beslutad på
huvudmannanivå. Strukturen bör ha ett starkt fokus på, och utgå från,
primärvården, såsom varande basen i hälso- och sjukvårdssystemet. De insatser
som omfattas bör utgå från relevanta kunskapsunderlag, såsom Socialstyrelsens
nationella riktlinjer och kunskapsstöd inom ramen för huvudmännens
gemensamma modell för kunskapsstyrning. Insatser för att säkerställa en
systematisk och kontinuerlig uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa bör utgöra en del av den fastslagna övergripande strukturen. Det finns ett
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behov av att samla och lyfta framgångsrika metoder och arbetssätt specifikt
tillämpade i primärvårdssammanhang.
Utredaren menar att det under utredningens dialoger har påpekats att trots att
primärvården redan i dag möter en stor andel patienter med psykisk ohälsa utgår
mycket av arbetssätten och synsätten från en ”akutsjukhuslogik” eller den
specialiserade vårdens stuprörslogik med isolerade vårdinsatser. Ett exempel på detta
är att den psykosociala resursen organiseras som en ”egen verksamhet i
verksamheten” istället för att integreras. Hinder och trösklar i form av stängda
tidböcker och internremisser som innebär behov av ytterligare kontaktpunkter med
patienten. Synsätten och arbetssätten behöver istället skiftas till en ansats som
handlar om sammanhållet utifrån individens fokus. Genom kliniska spår med stegvis
vård skapas som hänvisar patienterna rätt direkt ex sömnskola vid besvär innan
ytterligare behandling/medicinering.
En övergripande struktur för vilka insatser som erbjuds var och av vem behöver
finnas på huvudmannanivå, i avsikt att säkerställa rätt prioriterade resurser i enlighet
med principen om Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (LEON), och tydliggöra
uppdrag och ansvar för olika aktörer i systemet. Den övergripande strukturen kan
inte enbart vara ett strategidokument på huvudmannanivå, utan även om
förankringen ligger på huvudmannanivå måste de insatser som beskrivs vara
tillräckligt verksamhetsnära för att ge handfast vägledning i vardagen. För många
patienter är särskilt samverkan mellan primärvården och psykiatrin viktig.
Huvudmannens struktur för stegvis vård måste därför särskilt tillgodose att
förutsättningar finns för sådan samverkan.
Samverkan och samarbete

En god, nära och samordnad vård som stärker hälsan förutsätter samverkan
mellan olika aktörer. Det gäller såväl inom olika delar av huvudmännens hälsooch sjukvård som med elevhälsan, studenthälsovården, företagshälsovården och
socialtjänst. Utredningen bedömer även att samverkan med det civila samhällets
aktörer behöver stärkas. Huvudmännen behöver säkerställa att det finns strukturer
för att underlätta sådan samverkan mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter på
primärvårdsnivå och relevanta civilsamhällsaktörer. Regeringen och huvudmännen
bör överväga möjligheterna att utforma tekniska lösningar på nationell nivå, där
utbud från civila aktörer kan samlas och tillgängliggöras. Slutligen bedömer
utredningen att huvudmännen, genom Inera, bör initiera ett arbete för att utveckla
en mer strukturerad samverkan mellan 1177 Vårdguiden och olika stöd- och
hjälplinjer, avsedda att möta psykisk ohälsa.
Utredaren beskriver att dagens hälso- och sjukvårdssystem är fragmentiserat, olika
delar behöver kopplas ihop. För att skapa goda förutsättningar för en brygga mellan
hälso- och sjukvården (främst primärvården), och det civila samhället bedömer
utredningen att det behöver skapas strukturer – på makro-, meso- och mikronivå –
för att synliggöra de civila aktörerna och de insatser de kan erbjuda, samt koppla ihop
deras tjänster med de som har behov av dem. Primärvårdens verksamheter (hos såväl
region som kommun), som finns nära människor i lokalsamhället, anses ha en särskilt
god utgångspunkt för att verka som en sådan brygga till det stöd som civilsamhället
kan tillhandahålla. Utredningens dialoger pekar på att sådan samverkan i dag i alltför
hög grad är ad hoc och personberoende.
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Förutsättningar för modellen Rätt stöd till psykisk hälsa

För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt stöd
till psykisk hälsa menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, uppföljning och forskning,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering och utveckling.
Utredaren lämnar även ett flertal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar
kan skapas.
Strukturer för delaktighet


Huvudmännen behöver tillsammans med verksamheter på primärvårdsnivå utveckla metoder
för att strukturerat inkludera patienters synpunkter och erfarenheter för uppstart, utveckling
och uppföljning av verksamheten gällande psykisk ohälsa.



För att människor ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i sin vård och tillgodogöra sig
insatser från vården, behöver befolkningens hälsolitteracitet beaktas och stärkas. Utredningen
bedömer att huvudmännen bör stärka och utveckla utbudet av relevanta psykopedagogiska
insatser för psykisk hälsa.



Utredningen delar Socialstyrelsens bedömning att huvudmännen bör utveckla skriftliga rutiner
för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del av stödinsatser.

Utbildning och kompetensförsörjning


Nationella vårdkompetensrådet bör inom ramen för sitt uppdrag kartlägga behoven av
kompetensförsörjning vad gäller psykisk ohälsa i primärvården. I ett sådant arbete bör man
särskilt beakta den kommunala hälso- och sjukvårdens behov.



Huvudmännen bör säkerställa erforderlig kompetens i primärvården vad gäller psykisk ohälsa
och vid behov tillhandhålla nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.



Mot bakgrund av verksamhetens behov, och att det återkommande refereras till grundläggande
psykoterapiutbildning som kompetenskrav i huvudmännens förfrågningsunderlag, bedömer
utredningen vidare att regeringen bör överväga att utreda om det finns behov av att
standardisera och kvalitetssäkra utbildningen.



För att kunna stödja andra människor till hälsa måste också goda förutsättningar finnas för den
egna hälsan. Därför bör huvudmännen särskilt beakta att det erbjuds ändamålsenliga insatser
till stöd för medarbetarnas hälsa.

Uppföljning och forskning


I betänkandet God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39) gjorde vi bedömningen
att en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå brådskande bör byggas
upp. Utan en sådan saknas möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt följa och utvärdera
omställningen mot en god och nära vård. Bedömningen kvarstår och är av lika stor betydelse
för att kunna följa den psykiska ohälsan såväl som den fysiska. Utredningen vill därmed
understryka vikten av det utredningsarbete som görs av Socialstyrelsen om möjligheter för
uppgiftsinsamling på primärvårdsnivå, vilket ska redovisas i februari 2021.



Utredningen bedömer slutligen också att det är av stort vikt att primärvårdens arbete med
psykisk ohälsa blir belyst i det förslag på indikatorer för att följa omställningen till en god och
nära vård som utvecklas av Socialstyrelsen.



Möjligheterna till forskning inom primärvården gällande psykisk ohälsa bör stärkas. Genom att
stärka forskningen i primärvården ökar kunskapen och det blir möjligt att i större utsträckning
erbjuda ändamålsenliga och effektiva insatser. Att finansiera forskning i primärvård är en
fortsatt utmaning, och insatser bör göras, på såväl statlig som huvudmannanivå, för att på olika
sätt stimulera denna.

Evidensbaserade kunskapsstöd


För att tillhandahålla ändamålsenliga insatser är det av största vikt att befintliga
kunskapsunderlag ger ett gott stöd för att möta såväl fysisk som psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa
bör tydligare uppmärksammas i kommande översyner av Socialstyrelsens riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Detta avseende såväl effekten av
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levnadsvanor på den psykiska hälsan, som vikten av hälsosamma levnadsvanor för dem med
samtidig psykisk ohälsa.


Ett arbete med ett nationellt kunskapsstöd avseende stressrelaterade besvär och
utmattningssyndrom bör initieras av Socialstyrelsen, även om kunskapsläget vad gäller
behandlingar är bristfälligt, i syfte att ge förutsättningar för mer jämlik vård i hela landet samt
möjlighet till strukturerad uppföljning och forskning av de insatser som ges hos huvudmännen.



Utifrån ökad kunskap om interventioner vid lindrig depression bör övervägas att vid kommande
översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom särskilja
insatser vid lätt respektive måttlig depression. Detta också för att underlätta för huvudmännen i
den lokala organiseringen av insatser.



Såväl regionens som kommunens primärvård bör ha tillgång till relevanta kunskapsstöd,
utformade utifrån primärvårdskontext, för att triagera, bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa. Utredningen bedömer att arbetet med regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning, och de insatsprogram som där tas fram, kan utgöra sådana kunskapsstöd.



Utredningen bedömer vidare att standardiserade vårdförlopp, med avsikt att inkludera såväl
primärvård som annan hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan möta behovet av kunskap i
eller inför mötet mellan individ och personal.

Finansiering


Framtida statliga satsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa bör ha en ramstruktur som
tydligt adresserar de olika nivåerna av arbete med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården, i
syfte att inte enbart beakta delarna utan helheten. De bör därför omfatta såväl specialiserad
psykiatri som primärvård (regional och kommunal), och samordningen dem emellan.
Utredningen bedömer att detta är centralt för att säkerställa att delar av finansiella medel och
utvecklingsarbete tar sikte på arbetet med psykisk ohälsa i såväl kommunernas som
regionernas primärvård. Och att sådant utvecklingsarbete kan bedrivas med viss långsiktighet.
Utredningen bedömer också att det är önskvärt att än mer samla de olika satsningarna på
hälso- och sjukvårdens arbete mot psykisk ohälsa.

Utveckling


Regeringen bör initiera två till tre utvecklingsarbeten som syftar till att utveckla modeller för hur
primärvården inom ett geografiskt län – såväl den regionala som den kommunala primärvården
i samverkan – kan skapa metoder och strukturer för ett stegvis integrerat omhändertagande av
psykisk ohälsa i primär-vården. Modellerna bör även inkludera gränssnittet till specialiserad
psykiatri samt andra aktörer såsom det civila samhället i linje med den modellen Rätt stöd till
psykisk hälsa. Utvecklingsarbetena bör pågå under tre år och ha såväl strukturerad uppföljning
som forskning av oberoende aktör knuten till sig från start.

Bedömning

Utredaren slår, i linje med tidigare betänkanden, tydligt fast att primärvården är basen
i hälso- och sjukvården. Förvaltningarna stöder förslaget om förändrad lagstiftning
för att tydliggöra att primärvårdens grunduppdrag avser såväl fysisk och psykisk
ohälsa och ser att det fyller syftet med att tydliggöra ansvaret på normerande nivå.
Förvaltningarna vill samtidigt poängtera att konsekvenserna av förslaget bedöms
stora för såväl arbetssätt som organisering av arbetet inom den primära vården, vilket
också kommer igen i de bedömningar som utredningen lyfter. I enlighet med vad
utredaren anger krävs exempelvis att den hälso- och sjukvårdspersonal som möter
individen har kompetens att, på samma sätt som vid fysiska besvär, identifiera besvär
som är kopplade till psykisk ohälsa. Utredaren pekar också på att både regionen och
kommunen behöver stärka tillgängligheten utifrån vårdgarantin såväl i form av
tillgång till fler professioner i primärvården som att personer i kommunal hälso- och
sjukvård får tillgång till kvalificerad bedömning motsvarande vårdgarantin dvs av
legitimerad personal utifrån behov.

8 (11)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/464

Förvaltningarna anser dock att utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende
ekonomiska konsekvenser av förslaget för regioner och kommuner. Utredaren
påpekar å ena sidan att ansvaret redan åvilar huvudmännen idag. Å andra sidan pekar
utredaren, som grund för sitt förslag, på att huvudmännen idag inte tar tillräckligt
ansvar för den psykiska hälsan och att detta ansvar därför behöver förtydligas samt
att huvudmännen på olika sätt behöver stärka sitt arbete. Förvaltningarna anser
därför att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Gällande utredningens olika bedömningar om arbetssätt och principer anser
förvaltningarna att dessa överlag är väl överensstämmande med lokalt pågående
arbete med omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland. De är
dessutom i många fall brett tillämpbara, dvs inte bara för arbetet med psykisk ohälsa.
Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen. För att nämna några exempel: systematiskt inhämta medborgares
erfarenheter och åsikter, revidera uppdrag för vårdcentraler och hemsjukvård,
implementera första linjens digitala hälso- och sjukvård, stärka den digitala och
fysiska tillgängligheten till den primära vården samt öka möjligheten till kontinuitet i
form av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. En av aktiviteterna för 2021-2022 är
att ta fram en regiongemensam primärvårdsplan. Utredningens bedömningar kring
organisering av primärvårdens insatser genom stegvis vård utgör goda inspel i det
arbetet. Som framgångsfaktorer för färdplansarbetet lyfts bl a involvering av
medborgare och medarbetare, samverkan och lärande på olika nivåer. I färdplanen
lyfts också vikten av att ett tydligt hälsosystem som hänger ihop och är tydligt för
medborgaren, vilket även det känns igen i utredarens resonemang. Utredarens
bedömningar utgör därför goda inspel för det fortsatta lokala arbetet. Arbetet pågår
dessutom med revidering av Region Gotlands plan för psykisk hälsa, utredningens
bedömningar utgör goda inspel även i det arbetet. Förvaltningarna avser inte att
specifikt kommentera alla utredningens bedömningar utan fokuserar på några av
dem:
Utredningen lyfter behovet av att beakta och stärka befolkningens hälsolitteracitet för
att skapa förutsättningar för delaktighet. Med hälsolitteracitet avses individens
förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller
förbättra hälsa. Förvaltningarna vill i sammanhanget påpeka att en viktig grund för
stärkt hälsolitteracitet är universella insatser på ”nivån” innan primärvård exempelvis
av elevhälsan inom skolan. Förvaltningarna också betona vikten av att hälso- och
sjukvård har en personcentrerad ansats: att utgångspunkten i mötet med vården är
vad individen upplever som ett problem och har motivation att göra. Det är likaledes
viktigt att se till vilka reella förutsättningar individen har, och arbeta för att stärka
dessa, för att skapa grund för delaktighet. För att det personcentrerade
förhållningssättet att utgå från individen och individens förutsättningar, kunna se
helheten och identifiera underliggande problem, ska få genomslag krävs såväl särskild
kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i form av strukturer och digitala
verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet av att lärosätena har i uppdrag
att i utformning av utbildningen av framtidens hälso- och sjukvårdsmedarbetare dels
spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa genom kompetens kring detta och
särskilt ger framtidens medarbetare en god grundkompetens i det personcentrerade
förhållningssättet.
Utredningen lyfter även att psykisk ohälsa behöver mötas brett som ett
samhällsfenomen, inte bara av hälso- och sjukvården. Kartläggning visar t ex att vid
en tredjedel av suiciden har individen inte haft hälso- och sjukvårdskontakt,
samhällets kunskap är därför central. Som en del i detta ser förvaltningarna att det
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vore relevant att lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans
framtida medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Utredningen konstaterar att det finns en gråzon mellan upplevda besvär och
diagnosticerade tillstånd. Att samhället behöver hantera ytan mellan det som är
traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig
att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och
sjukvården samt att primärvården därför naturligt bör vara brygga till civilsamhället.
Förvaltningarna känner väl igen beskrivningen av att det idag finns ett glapp/gråzon
och att det finns ett behov som behöver tillgodoses samt att primärvården kan och
bör ha en central roll för detta. Förvaltningarna ser dock ett samtidigt behov av ökad
kunskap hos befolkningen om känslor/tillstånd som är en del av livet exempelvis
sorg efter en förlust. Detta för att minska individers känsla av ensamhet och oro för
att ”något är fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion.
Förvaltningarna menar att denna kunskapshöjning bör adresseras som en nationell
fråga. I utformningen av vad rollen som brygga innebär är det viktigt att säkerställa
att det inte byggs en ny ”övergång” där individer riskerar att hamna i kläm, utan att
utgångspunkten är ett hälsosystem som hänger ihop och stärker individens
förutsättningar för hälsa. Utredaren pekar särskilt på civilsamhället som central aktör.
Därtill finns potentiellt stora vinster med stärkt samverkan med aktörer som handhar
sysselsättningsinsatser.
För att skapa förutsättningar för primärvården att vara brygga till civilsamhället i
enlighet med utredningens intentioner ser förvaltningarna behov av att Regeringen
och huvudmännen initierar ett arbete för att ”utforma tekniska lösningar på nationell
nivå, där utbud från civila aktörer kan samlas och tillgängliggöras”. Plattformen bör
byggas som en nationell lösning och utformas på ett sådant sätt att den innehåller
dels information på nationell nivå och/eller platsobundet men även medger att det
lokala civilsamhället kan publicera information kring utbud, kontaktvägar, öppettider
etc. Den nya plattformen kommer att finnas i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård
och civilsamhället. Förvaltningarna förutspår att det därmed kommer att aktualisera
flera gränssnittsfrågor som behöver adresseras för att förslaget ska kunna realiseras
exempelvis ägandeskap/förvaltning och ansvar för kvalitetssäkring.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård. Strukturen
för kunskapsstyrning utgår i hög grad från diagnosindelning och arbetet görs i det
hälso- och sjukvårdssystem som idag råder, risken att nuvarande ”akutsjukhuslogik”
eller den specialiserade vårdens stuprörslogik blir utgångspunkt är uppenbar.
Förvaltningarna vill i sammanhanget psykisk ohälsa dessutom lyfta att underliggande
faktorer även kan handla om olika former av missbruk samt våld i nära relationer.
Det betyder också att i arbetet med psykisk hälsa så är andra ”primärvårdsnära”
verksamheter av central betydelse exempelvis alkohol- och drogrådgivning,
anhörigstöd och elevhälsa exempelvis kring problematisk skolfrånvaro.
Förvaltningarna anser att utredningens bedömning att huvudmännen bör utveckla
skriftliga rutiner för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del
av stödinsatser är alltför passivt. Anhöriga som grupp är centrala dels för att vara till
hjälp för den drabbade, de är också själva en riskgrupp för att drabbas av psykisk
ohälsa. Anhöriga behöver därför dels aktivt involveras och dels vara målgrupp för
preventiva insatser.
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Utredaren lyfter vikten av att stärka förutsättningarna för medarbetares hälsa och att
det erbjuds ändamålsenliga insatser för detta. Bedömningen går helt i linje med
Region Gotlands koncernmål om att vara en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Förvaltningarna vill betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet till
informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för samverkan,
att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och behov. Detta
är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför de initiativ
som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor som rör
personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det
finns behov av att motsvarande möjligheter för andra utsatta grupper exempelvis
barn- och unga samt personer med missbruksproblematik.
Förvaltningarna vill även framhålla att ambitionen kring samordning innebär att den
komplexitet som idag ligger hos individen och dennes anhöriga flyttas till hälso- och
sjukvården. Denna ambition behöver organisationen dels ha i åtanke genom en insikt
att all förändring inte nödvändigtvis kommer att upplevas förenklande internt och
dels behövs ändamålsenlig intern strukturer och system som stödjer exempelvis
möjlighet till tydliga och enkla vägar in för medarbetare.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arjeplogs kommun
Barnens rätt i samhället (Bris)
Barnombudsmannen
Danderyds kommun
Distriktssköterskeföreningen
E-hälsomyndigheten
FAMNA
Finska Pensionärernas Riksförbund
Finspångs kommun
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Funktionsrätt Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Föreningen Sveriges Socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Växjö
Gotlands kommun
Gävle kommun
Hiv-Sverige
Hjo kommun
Huddinge kommun
Håbo kommun
Härryda kommun
Inera AB
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Justitiekanslern
Jönköpings kommun
Karolinska institutet
Kommunal
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KRY International AB
Kungsbacka kommun
Linköpings universitet
Linneuniversitetet
Lunds universitet
Läkemedelsverket (LV)
Malmö kommun
Mind
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Mölndals kommun
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Nationella nätverket för samordningsförbund
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
Neuro
Nora kommun
Nordmalings kommun
Norrtälje kommun
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Regelrådet
Region Blekinge
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Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)
Riksförbundet PensionärsGemenskap
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Rättviks kommun
Röda Korset
Shedo
Sjukhusläkarna
SKPF Pensionärerna
Skövde kommun
Socialstyrelsen
Sollefteå kommun
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Statskontoret
Stockholms kommun
Suicide Zero
Svedala kommun
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
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Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenskt Demenscentrum
Sverigefinska Pensionärer
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Säffle kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Vetenskapsrådet
VISION
WONSA
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västra Götalandsregionen
Älvkarleby kommun
Örebro universitet
Örkelljunga kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 30 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/00866 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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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.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, betankande@elanders.com
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva
fastigheter
Förslag till beslut



Att föreslå regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Miljöpartiet har, genom en motion till regionfullmäktige, yrkat att en övergripande
plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem tas fram för
Visborgsområdet.
Olika energifrågor kopplade till stadsdelen behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet
för Visborg som i strukturplanens fördjupningsdel.
Regionstyrelsen har beslutat vilka hållbarhetsmål som ska gälla för stadsdelen. Bland
dessa sammanlagt 25 mål inom de prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp
och samspel och identitet återfinns inga mål direkt kopplade till energisystem. Beslutet
tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de frågor Region Gotland har
rådighet över när det gäller utförande och kommande tjänster i stadsdelen.
För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk.
Det nystartade Energicentrum, i samarbete med stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg
och ovannämnda aktörer, kommer sannolikt få en viktig roll i utvecklingen av
stadsdelens energisystem när det gäller teknik och miljöprestanda.
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Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har, genom en motion från Wolfgang Brunner till regionfullmäktige (§
27, 2021-02-22), yrkat att en övergripande plan för ett robust, energieffektivt och
klimatanpassat energisystem tas fram för Visborgsområdet. Motionen menar, med
stöd i Region Gotland nyantagna regionala utvecklingsstrategi för Gotland (RF §
2/2021), att ”Visborgsområdet kommer under en lång tid framöver vara Region
Gotlands viktigaste utvecklingsprojekt. En helt ny stadsdel ska ta form, där regionens
klimat- och hållbarhetsmål från RUS 2040 ska förverkligas. En hel del av dessa
perspektiv finns redan med i de planeringsunderlag som tagits fram. Ännu saknas
dock”, menar motionen, ”en övergripande plan för hur Visborgs energisystem ska
utformas”.
Bedömning

Motionen har vissa likheter med en av punkterna i en tidigare motion, behandlad i
regionfullmäktige hösten 2020, Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande
på Gotland (RF § 171, 2020-10-26). I den motionens första yrkande, att det tas fram en
strategi för det framtida byggandet, fanns punkten c) ”där det vid all nybyggnation inom
Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart och robust energisystem
som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel med solelproduktion,
energilagring och laddning av elfordon”.
När det gäller denna motions yrkande, att det tas fram en övergripande plan för ett
robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem för Visborgsområdet, vill
regionstyrelseförvaltningen återvända till det resonemang förvaltningen anförde i
tjänsteskrivelsen inför den förra motionens behandling, RS 2019/1328:
”Vägen till byggandet av ett framtida hållbart och förnybart energisystem för
samhället kommer att ställa krav på förändringar och nytänkande i många delar
av samhället. Detta förslag är intressant, ambitionerna som presenteras är goda
och kan i sin helhet eller till delar komma att bli del i de energilösningar som
framgent kommer att tillämpas vid utvecklingen av de båda nya stadsdelarna.
Det är emellertid problematiskt att ha ambitionen att i detalj styra vilken teknik
som olika byggföretag ska välja för att klara de uppställda klimat- och
energimålen, särskilt som det kan förutsättas att de enskilda byggföretagen
också arbetar för att uppfylla såväl egna som nationella klimatmål. Den
kommande och delvis redan pågående teknikrevolutionen och utvecklingen av
energisystemen måste ges möjlighet att växa fram underifrån och bör, för att
bli framgångsrik, inte försöka styras av politiska direktiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det utöver Region Gotlands
lagstadgade energiplan och den av länsstyrelsen fastställda regionala energi- och
klimatstrategin inte är lämpligt med politiska beslut i syfte att styra mot
specifika teknikval när det gäller energitillförsel eller -styrning.”
Resonemanget stärks av det faktum att regionstyrelsen redan fattat beslut kring vilka
konkreta mål som ska gälla för stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 (RS § 18) om sammanlagt 25 mål inom de
prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet. I den
tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet, nämns överhuvudtaget inte
energifrågorna. Beslutet tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de
frågor Region Gotland har rådighet över när det gäller utförande och kommande
tjänster i stadsdelen. Olika energifrågor kopplade till stadsdelen finns dock med och
behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet för Visborg som i strukturplanens
fördjupningsdel (RF 2016-04-25 (§§ 61-62).
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För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk. Dessa aktörer måste – som alla andra – förhålla sig
till det faktum att Gotland av regeringen är utsett till pilotlän för omställningen till ett
helt förnybart energisystem. Precis som motionären tar upp, anger också den
nyantagna regionala utvecklingsstrategin för Gotland en riktning på energiområdet
inom prioriteringen ”Gå före i klimat- och energiomställningen”.
För konsultativ hjälp finns för de som så önskar numera det nystartade Energicentrum i
Region Gotland regi. Ekonomiskt stöd finns att söka från flera källor. Sannolikt
kommer ett nära samarbete uppstå mellan Energicentrum, stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg och olika aktörer när det gäller stadsdelens teknik och
miljöprestanda på energiområdet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

RF § 171 Motion. Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande,
2020-10-26.
RF § 50 Nya motioner. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter.
2021-03-29.
RS 2021/549. Motion. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter.
regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-08-31.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF-reg
Energicentrum
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Motion från Miljöpartiet de gröna

Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter
Ur Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland:
Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått
nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är en hävstång för ett
konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt,
genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser.
Visborgsområdet kommer under en lång tid framöver vara Region Gotlands viktigaste
utvecklingsprojekt. En helt ny stadsdel ska ta form, där regionens klimat- och hållbarhetsmål från RUS
2040 ska förverkligas. En hel del av dessa perspektiv finns redan med i de planeringsunderlag som
tagits fram. Ännu saknas dock en övergripande plan för hur Visborgs energisystem ska utformas.
Den tekniska utvecklingen inom
energiområdet skapar helt nya
förutsättningar för lokal
produktion, lagring och
konsumtion av energi. Smart
styrning och integrering skapar
robusthet och bidrar även till att
kapa energiförbrukningstoppar
åt GEAB.

Inspirationsbild

Här gäller det för Region
Gotland att tillsammans med
GEAB och teknik- och
byggföretag ta fram en
övergripande plan för
utformningen av Visborgsstadens smarta energisystem.
En sådan plan måste redan finnas med i ett inledande skede så att nödvändiga komponenter och
funktioner integreras på ett ändamålsenligt sätt i övrig planering.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de gröna
-

Att en övergripande plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat
energisystem tas fram för Visborgsområdet.

Wolfgang Brunner
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1964
31 augusti 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Från och med nästa år blir det obligatoriskt med klimatdeklarationer för de flesta nya
byggnader som beställs av/byggs av byggföretag.
Miljöpartiet (Lisbeth Bokelund m.fl.) har i en motion till regionfullmäktige (§ 27,
2021-02-22), yrkat att ”berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
De flesta administrativa och kommunikativa uppdrag kring de nya reglerna innehas
av Boverket. Kommunerna ska begära in ett kvitto från byggföretagen, att
klimatdeklarationen är godkänd av Boverket, inför utfärdandet av slutbesked.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden anser att det ingår i
förvaltningarnas grunduppdrag att hålla sig à jour med lagstiftning och regelverk på
alla för förvaltningarna relevanta områden.
Ärendebeskrivning

Riksdagen tog 22 juni 2021 beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration
för byggnader. I korthet måste många byggföretag lämna in en klimatdeklaration med
uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan
byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i
bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och
bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked.
Miljöpartiet (Lisbeth Bokelund m.fl.) har i en motion till regionfullmäktige (§ 27,
2021-02-22) yrkat att ”berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
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Boverket ansvarar för såväl kommande föreskrifter till lag och förordning som
mottagande av digitalt ifyllda klimatdeklarationsformulär i ett
klimatdeklarationsregister som är under utveckling. Boverket har också i uppdrag att
underlätta införandet av de nya reglerna. Myndigheten kommer, enligt Boverket
själva, bistå alla aktörer i byggsektorn med information och praktiska verktyg.
Boverket kommer även att vara tillsynsmyndighet för klimatdeklarationerna och
granska kvaliteten.
Regionstyrelseförvaltningen remitterade motionen till tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden 2021-03-11. Båda nämnderna har lämnat svar, TN § 120, 2021-0519 respektive MBN § 116, 2021-05-25.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ansluter sig till den bedömning som både
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort i sina tjänsteskrivelser.
Att hålla sig à jour med förändringar när det gäller lagstiftning och tillhörande
regelverk på samhällsbyggnadsområdet i stort, inklusive byggandet av bostäder och
andra typer av byggnader och anläggningar, ingår i förvaltningarnas grunduppdrag.
Både när det gäller de fall Region Gotland upplåter mark för byggande genom
markanvisning och när Regionen bygger i egen regi. Bedömer ansvariga chefer att det
behövs utbildningsinsatser för personalen när staten aviserar ny lagstiftning eller nytt
regelverk på området, kommer sådan utbildning också att genomföras.
Som framgår av ovan, är Boverket ansvarig nationell myndighet för information till
branschen, databasvärd för specifika klimatdata för byggprodukter och också
mottagare av byggföretagens klimatdeklarationer. Kommunernas roll inskränker sig,
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, till att inkräva kvitto från byggföretaget att
klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Vidare ska
nämnden kunna upplysa om vilka nya byggnader som kräver klimatdeklaration och
vilka som inte gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att ”det i
motionen föreslagna uppdraget till förvaltningarna om särskilda utbildningsinsatser
för implementering av de nya reglerna för klimatdeklaration för byggnader bedöms
för samhällsbyggnadsförvaltningens del vidlyftigare än vad den föreslagna
lagstiftningen kräver”.
Eftersom motionen endast har ett yrkande, görs ingen bedömning kring motionens
övriga resonemang. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar dock, precis som
motionärerna, att det först när det införs kravnivåer kring byggnaders
klimatbelastning, och helst då under hela livscykeln, som dagens byggregler (som
fokuserar energiförbrukning under drift) med stor sannolikt kommer få en kraftigt
ökad styreffekt mot mindre klimatbelastande byggnader. Den kommande
lagstiftningen kan sägas vara förberedande för att införa sådana kravnivåer.
Både tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden ansåg motionen besvarad med
respektive förvaltnings tjänsteskrivelse (TN § 120, 2021-05-19 respektive MBN §
116, 2021-05-25).
Med stöd av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige likaledes, att motionen i och med denna tjänsteskrivelse får anses
besvarad.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
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Beslutsunderlag

RF § 27 Motion inkommen från Lisbeth Bokelund (MP) m. fl. Ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. 2021-02-22
TN § 120 Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader, 2021-05-19.
MBN § 116 Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader, 2021-05-25.
RS 2020/1964. Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande
av byggnader. regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-08-31

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TN-reg
MBN-reg
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Till: Regionfullmäktige
2020-12-14

MOTION: Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader.
Bggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, utsläpp som kraftigt
måste minskas om Sveriges mål att bli utsläppsneutralt 2045 ska nås. Den 1/1 2021
presenterar Boverket en ny lag avseende kravet på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Klimatdeklarationen blir ett viktigt verktyg för att uppmuntra byggbranschen till
tidiga beräkningar av klimatpåverkan. Lagen träder i kraft 1/1 2022.
Från Boverkets hemsida:
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en
klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid
uppförande.
LIVSCYKELANALYS (LCA)
Klimatdeklarationen ska omfatta
klimatpåverkan av
• råvaruförsörjning i produktskedet
• transport i produktskedet
• tillverkning i produktskedet
• transport i
byggproduktionsskedet
• bygg- och installationsprocessen i
byggproduktionsskedet.
LCA Saint-Gobain

Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta
klimatpåverkan vid all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden
för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer
livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt
och glädjande, men det ställer också nya krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt
ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i
Region Gotlands arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen
riktar till byggherrarna ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja
denna process och hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en
klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad
klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den
gotländska byggproduktionssektorn.

1

Vi yrkar:
- Att berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.

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

----------------------------------------Ola Matthing (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2021/1026
27 april 2021

Gunnar Gustafsson

Miljö- och byggnämnden

Remissvar: Motion till Regionfullmäktige från Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. med förslag om särskilda utbildningsinsatser för implementering av ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till beslut
• Miljö- och byggnämnden beslutar avstyrka att motionen antas.

Sammanfattning

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya
byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny
byggnad har. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Lagen planeras
träda i kraft den 1 januari 2022. Ännu finns inga beslutade regler. Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. föreslår med anledning härav i en motion till Regionfullmäktige att ”berörda
förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.
Bakgrund

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya
byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny
byggnad har. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Lagen planeras
träda i kraft den 1 januari 2022. Ännu finns inga beslutade regler. Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. föreslår med anledning härav i en motion till Regionfullmäktige att ”berörda
förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
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Av motionen framgår bl.a. följande
”Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta klimatpåverkan vid
all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt och glädjande, men det ställer också nya
krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands
arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna ibland
annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och hjälpa byggherrar att
leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den gotländska byggproduktionssektorn.”
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.
Av lagförslaget kan bl.a. följande utläsas.
En byggnads livscykel kan delas upp i:
1. byggskede,
2. användningsskede och
3. slutskede.
Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från
byggskedet. Byggskedet kan delas in i ett produktskede och ett byggproduktionsskede.
1.
Produktskedet omfattar:
1. utvinning av råvaran,
2. transporter av råvaror, och
3. tillverkning av produkten.
Byggproduktionsskedet omfattar:
1. transporter av byggprodukter och
2. bygg- och installationsprocessen
Det är momenten i produkt- respektive byggproduktionsskedet som ska beräknas
och redovisas i en klimatdeklaration.
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Klimatdeklarationen ska göras per byggnad och den ska omfatta byggnadens:
1. samtliga bärande konstruktionsdelar,
2. hela byggnadens klimatskärm och
3. alla icke-bärande innerväggar.
Markarbeten, installationer och fast inredning i byggnaden omfattas inte av reglerna. Enligt Boverkets förslag till föreskrifter så ingår inte heller invändiga ytskikt i klimatdeklaration.
Kravet på klimatdeklaration kommer, med ett antal undantag, att gälla för nya bygglovspliktiga byggnader, inte vid om- eller tillbyggnader. Undantag för kravet på klimatdeklaration föreslås gälla byggnader av följande typer eller byggnader med följande egenskaper:
1. Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst
två år.
2. Industribyggnader och verkstäder.
3. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
4. Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter.
5. Byggnader för totalförsvaret.
6. Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.
7. Byggnader där byggherren är privatperson och denne uppför byggnaden privat.
Varje enskild byggnad, som ska klimatdeklareras, ska ha en egen klimatdeklaration. Ett projekt där flera byggnader ingår kan således resultera i flera klimatdeklarationer.
Det är byggherren som har ansvaret för att deklarationen upprättas och registreras
hos Boverket.
Byggherren ansvarar för att:
1. planera hur arbetet med klimatdeklarationen ska läggas upp,
2. registrering av klimatdeklarationen sker i Boverkets klimatdeklarationsregister, och
3. spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år.
För att kommunen ska kunna ge slutbesked behöver byggherren uppvisa ett kvitto
på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register.
Boverket ansvarar för tillsyn av klimatdeklarationerna.

Bedömning

Av det ovan anförda framgår att den formella roll som den nya lagen lägger på Miljöoch byggnämnden i hanteringen av den föreslagna klimatdeklarationen inskränker sig
till att inkräva kvitto från byggherren att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Vidare ska nämnden kunna upplysa om vilka nya byggnader som kräver klimatdeklaration och vilka som inte gör det.
Det i motionen föreslagna uppdraget till förvaltningarna om särskilda utbildningsinsatser för implementering av de nya reglerna för klimatdeklaration för byggnader
bedöms för Samhällsbyggnadsförvaltningens del vidlyftigare än vad den föreslagna
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lagstiftningen kräver. Bedömningen är att motionens ambition är att göra förvaltningens uppdrag större än vad lagförslaget formellt sett kräver. Om detta är avsikten
bör uppdraget åtföljas av motsvarande resurser som krävs för att genomföra uppdraget.
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se, RS 2020/1964
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 120

TN § 120

Motion. Ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader

TN 2021/721
TNAU § 106

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses besvarad.

Miljöpartiet de gröna har i en motion yrkat med anledning av ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, ” Att berörda förvaltningar snarast
möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå
Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.”
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en
klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet
av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en
minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Klimatdeklarationen ska
omfatta klimatpåverkan av, råvaruförsörjning i produkt skedet , transport i produkt
skedet, tillverkning i produkt skedet , transport i byggproduktionsskedet , bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Vidare säger Miljöpartiet de gröna att Region Gotland har i Visborgsområdet ett
ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är
viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands arbete och
blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna
ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och
hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av
en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till
minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande
inom den gotländska byggproduktionssektorn
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att införande av krav på klimatdeklarationerna är bra för
att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt
styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthuseffekten. Den nya lagstiftningen är
under framtagandet och det råder ännu många osäkerheter hur den skall tillämpas
fullt ut. Att teknikförvaltningen skall arrangera internutbildningar med syftet att
hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i
kraft 1/1 2022, kommer att lösas genom att teknikförvaltningen noga följer
utvecklingen i framtagandet av den nya lagen, genom att trendspana i olika forum.
Teknikförvaltningen kommer så fort det finns tillgängligt att delta i seminarier och
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 120

utbildningar som berör den nya lagen. Möjligheten för teknikförvaltningen att
arrangera egna internutbildningar är i dagsläget begränsad då kunskapen är under
uppbyggnad inom förvaltningen.
Teknikförvaltningen kommer att avvakta Boverkets föreskrift gällande
lagens omfattning och hur den skall appliceras i produktions- och förvaltningsskedet.
På Boverkets hemsida finns följande information att utläsa, ”Föreskrifterna ska
förtydliga reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av
byggnader. Förslag till föreskrifter har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 12
mars 2021. Boverket går nu igenom remissynpunkterna och gör de förändringar som
behövs. Därefter kommer förslaget till föreskrifter skickas på EU anmälan.
Förhoppningsvis kan sedan föreskrifter beslutas sista kvartalet 2021 för att kunna
träda ikraft samtidigt som lag och förordning, det vill säga den 1 januari 2022.
Boverket säger också att ”vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om
kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas
upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer
inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret
ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och
informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.
”Branschorganisationer får även kontinuerligt utskick från Boverket via e-post, med
korta nyheter och information om befintlig vägledning. Branschen är även engagerad
i utvecklingen av vägledning och stöd genom att med utvalda representanter delta
och föra dialog i fokusgrupper som Boverket bjudit in till.”
Teknikförvaltningens bedömning är att Boverkets arbete med att fram föreskrifterna
som reglerar hur lagen om klimatdeklarationer ska tillämpas är tillräcklig för att
byggherrarna skall kunna möta den nya lagen.
Barn- och genusperspektiv
Införandet av klimatdeklarationer är en viktig del att för framtiden minska
växthusgasutsläppen.
Landsbygdsperspektiv
Det är ingen skillnad på lagkravet om man söker bygglov i staden eller på
landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är för tidigt att säga hur detta påverkar ekonomin.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses besvarad.
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Tekniska nämnden

Svar Motion - Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny
lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses
besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har i en motion yrkat med anledning av ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, ” Att berörda förvaltningar
snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1
2022.”
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en
klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet
av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en
minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Klimatdeklarationen ska
omfatta klimatpåverkan av, råvaruförsörjning i produkt skedet , transport i produkt
skedet, tillverkning i produkt skedet , transport i byggproduktionsskedet , bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Vidare säger Miljöpartiet de gröna att Region Gotland har i Visborgsområdet ett
ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är
viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands arbete och
blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna
ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och
hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av
en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till
minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande
inom den gotländska byggproduktionssektorn
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att införande av krav på klimatdeklarationerna är bra för
att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt
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styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthuseffekten. Den nya lagstiftningen är
under framtagandet och det råder ännu många osäkerheter hur den skall tillämpas
fullt ut. Att teknikförvaltningen skall arrangera internutbildningar med syftet att
hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i
kraft 1/1 2022, kommer att lösas genom att teknikförvaltningen noga följer
utvecklingen i framtagandet av den nya lagen, genom att trendspana i olika forum.
Teknikförvaltningen kommer så fort det finns tillgängligt att delta i seminarier och
utbildningar som berör den nya lagen. Möjligheten för teknikförvaltningen att
arrangera egna internutbildningar är i dagsläget begränsad då kunskapen är under
uppbyggnad inom förvaltningen.
Teknikförvaltningen kommer att avvakta Boverkets föreskrift gällande
lagens omfattning och hur den skall appliceras i produktions- och förvaltningsskedet.
På Boverkets hemsida finns följande information att utläsa, "Föreskrifterna ska
förtydliga reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av
byggnader. Förslag till föreskrifter har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 12
mars 2021. Boverket går nu igenom remissynpunkterna och gör de förändringar som
behövs. Därefter kommer förslaget till föreskrifter skickas på EU anmälan.
Förhoppningsvis kan sedan föreskrifter beslutas sista kvartalet 2021 för att kunna
träda ikraft samtidigt som lag och förordning, det vill säga den 1 januari 2022.
Boverket säger också att ”vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om
kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas
upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer
inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret
ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och
informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.
”Branschorganisationer får även kontinuerligt utskick från Boverket via e-post, med
korta nyheter och information om befintlig vägledning. Branschen är även engagerad
i utvecklingen av vägledning och stöd genom att med utvalda representanter delta
och föra dialog i fokusgrupper som Boverket bjudit in till.”
Teknikförvaltningens bedömning är att Boverkets arbete med att fram föreskrifterna
som reglerar hur lagen om klimatdeklarationer ska tillämpas är tillräcklig för att
byggherrarna skall kunna möta den nya lagen.
Barn- och genusperspektiv
Införandet av klimatdeklarationer är en viktig del att för framtiden minska
växthusgasutsläppen.
Landsbygdsperspektiv
Det är ingen skillnad på lagkravet om man söker bygglov i staden eller på
landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är för tidigt att säga hur detta påverkar ekonomin.
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