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Kommentar

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2022-01-04 (Dnr 201-19-2022, Dnr 201-20-2022 )
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Berne Appelqvist (MP)
Karin Sutare, (MP), Stånga Sutarve 835, 623 60 STÅNGA
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Tina Benthammar (--)
Lennart Modig Kihlberg (SD), Jungmansgatan 29, 621 51 Visby.
Ersättare i regionfullmäktige efter Lennart Modig Kihlberg (SD)
Clas Strid (SD), Djuplundavägen 35 B, 621 50 Visby.

Listan uppdateras löpande
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BESLUT
2022-01-04
Dnr: 201-19-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Karin Sutare
Avgången ersättare: Berne Appelqvist
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Karin Stephansson
Ylva Hammar
Ola Matthing
Wolfgang Brunner

Ersättare
1. Karin Gardell
2. Karin Sutare *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför underskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén

Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Karin Sutare, Stånga Sutarve 835, 623 60 Stånga
Miljöpartiet de gröna via e-post: gotland@mp.se

Bevis
2022-01-04

201-19-2022

Karin Sutare
STÅNGA SUTARVE 835
623 60 STÅNGA

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
4 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2022-01-04
Dnr: 201-20-2022

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Lennart Modig Kihlberg
Ny ersättare: Clas Strid
Avgången ledamot: Tina Benthammar
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Lars Engelbrektsson
Hilda Frick
Håkan Lilja
Reber Kala Min Shareef

1. Clas Strid *

Lennart Modig Kihlberg *

1. Clas Strid *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför underskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ledamot: Lennart Modig Kihlberg, Jungmansgatan 29, lgh 1202, 621 51 Visby
Ny ersättare: Clas Strid, Djuplundavägen 35 B, 621 50 Visby
Sverigedemokraterna via e-post: lars.engelbrektsson@sd.se

Bevis
2022-01-04

201-20-2022

Clas Strid
DJUPLUNDAVÄGEN 35 B
62150 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
4 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Sverigedemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Bevis
2022-01-04

201-20-2022

Lennart Modig Kihlberg
JUNGMANSGATAN 29 LGH 1202
62151 VISBY

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
4 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Sverigedemokraterna
Kommun: Gotland
Valkrets: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-24

RS § 366

Ekokommunpriset 2021 – regionens interna
miljöpris

RS 2021/1467
AU § 292

Regionstyrelsens beslut
x

Ekokommunpris år 2021 går till vatten- och avloppsavdelningen på
teknikförvaltningen, med motivering enligt nedan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ekokommunpriset delas år 2021 ut för tjugonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen som mottagare av 2021 års Ekokommunpris på
10 000 kronor med följande motivering:
”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller slamhanteringen
vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen varit centrala i arbetet med att
nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark
på Gotland.”
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för samhällsplanering.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-24

RS § 366 forts
RS 2021/1467
AU § 292

Till årets pris nominerades en kandidat, Vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen, för deras arbete med att skapa en hållbar återföring av växtnäring.
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till
uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och
hygieniskt sätt.
För att hantera avloppsvattnet från det allmänna nätet har Gotland cirka 30 reningsverk och cirka 1 000 km avloppsrör, vilket motsvarar sträckan från Stockholm till
Haparanda. I reningsverket tar det 10–24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende
på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 6 100 000 m3 avloppsvatten varje år
(2020).
När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.
Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet,
däremot, ger idag både biogas och jordliknande gödsel för åkermark.
Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i
avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare
än att rena vattnet. Därför är så kallat uppströmsarbete så viktigt, vilket innebär att
Region Gotland arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det
aldrig hamnar avloppsvattnet.
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit.
Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet.
Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande
för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen, jordbruket, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. För att bli Revaq-certifierat
behöver reningsverket bedriva ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete. Arbetet
inom VA-avdelningen har letts av grupp bestående av Linda Bohman, Jonas
Lindström, Bengt-Olof Grahn och Kent Nordberg.
Slutligen kan framhållas att återföring av växtnäring i slam behövs för att kretsloppet
ska slutas i ett hållbart samhälle. Många av de viktigaste näringsämnen som behövs
för att vi ska kunna producera mat, exempelvis fosfor, tillvaratas. Gödsling av slam
ökar markens mullhalt och bördighet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-24

RS § 366 forts
RS 2021/1467
AU § 292

Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att arbetet med att Revaqcertifiera slammet från reningsverket i Visby är ett tydligt och bra exempel på att ta
miljöansvar för hållbar utveckling, att förverkliga målsättningarna för Gotland som
ekokommun och cirkulär ekonomi i praktiken. Från att ha transporterat omkring
2 500 ton slam varje år till fastlandet sjönk volymen till under en tiondel 2020. Med
två månader kvar till årsskiftet, är prognosen för 2021 är att allt slam från reningsverket i Visby återförs till åkermark runt om på Gotland.
Nomineringen innehåller fakta som visar att kraven på årsvisa miljönyckeltal och att
miljöarbetet kommunicerats internt och externt (bland annat genom seminarier på
Almedalsveckan) också är uppfyllda. Regionstyrelseförvaltningens föreslår därför
regionstyrelsen att utse vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen som
mottagare av 2021 års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller slamhanteringen
vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen varit centrala i arbetet med att
nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark
på Gotland.”
Ärendets behandling under mötet

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

Nominering ”Vatten- och avloppsavdelningens hållbara återföring av växtnäring till
Ekokommunpriset 2021”, 2021-09-30
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Skickas till
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen - Vatten- och avloppsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2021/1467
27 oktober 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2021 – regionens interna miljöpris
Förslag till beslut

Ekokommunpris år 2021 går till vatten- och avloppsavdelningen på
teknikförvaltningen, med motivering enligt nedan.
Sammanfattning

Ekokommunpriset delas år 2021 ut för tjugonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse vatten- och
avloppsavdelningen på teknikförvaltningen som mottagare av 2021 års
Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller slamhanteringen
vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen varit centrala i arbetet med att
nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark
på Gotland.”
Ärendebeskrivning

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999, § 217, att inrätta ett Ekokommunpris
på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året.
2002 ändrades reglerna, KS § 27, till att priset även kan delas ut till en arbetsplats
inom kommunens förvaltningar som
•
•
•

har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur det går
från år till år med miljöarbetet samt
har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 295, att priset ska delas ut vartannat år.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1467

Ekokommunpriset delas senaste gången ut 2019, då projektgruppen för Sävehuset
inom teknikförvaltningens projektavdelning vann. 2021 delas därför priset ut igen, nu
för tjugonde gången.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts
genom nyhetsnotis under september månad på regionens intranät med länk till
prisets webbsida. Till beredningsgruppen inkom en nominering till 2021 års pris.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för samhällsplanering.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Till årets pris nominerades en kandidat, Vatten- och avloppsavdelningen på
teknikförvaltningen, för deras arbete med att skapa en hållbar återföring av
växtnäring.
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till
uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och
hygieniskt sätt.
För att hantera avloppsvattnet från det allmänna nätet har Gotland cirka 30
reningsverk och cirka 1 000 km avloppsrör, vilket motsvarar sträckan från Stockholm
till Haparanda. I reningsverket tar det 10–24 timmar att rena avloppsvattnet,
beroende på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 6 100 000 m3
avloppsvatten varje år (2020).
När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.
Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet,
däremot, ger idag både biogas och jordliknande gödsel för åkermark.
Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i
avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare
än att rena vattnet. Därför är så kallat uppströmsarbete så viktigt, vilket innebär att
Region Gotland arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det
aldrig hamnar avloppsvattnet.
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit.
Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet.
Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1467

för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen,
jordbruket, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. För att bli Revaq-certifierat
behöver reningsverket bedriva ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete. Arbetet
inom VA-avdelningen har letts av grupp bestående av Linda Bohman, Jonas
Lindström, Bengt-Olof Grahn och Kent Nordberg.
Slutligen kan framhållas att återföring av växtnäring i slam behövs för att kretsloppet
ska slutas i ett hållbart samhälle. Många av de viktigaste näringsämnen som behövs
för att vi ska kunna producera mat, exempelvis fosfor, tillvaratas. Gödsling av slam
ökar markens mullhalt och bördighet.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att arbetet med att Revaqcertifiera slammet från reningsverket i Visby är ett tydligt och bra exempel på att ta
miljöansvar för hållbar utveckling, att förverkliga målsättningarna för Gotland som
ekokommun och cirkulär ekonomi i praktiken. Från att ha transporterat omkring
2 500 ton slam varje år till fastlandet sjönk volymen till under en tiondel 2020. Med
två månader kvar till årsskiftet, är prognosen för 2021 är att allt slam från
reningsverket i Visby återförs till åkermark runt om på Gotland.
Nomineringen innehåller fakta som visar att kraven på årsvisa miljönyckeltal och att
miljöarbetet kommunicerats internt och externt (bland annat genom seminarier på
Almedalsveckan) också är uppfyllda. Regionstyrelseförvaltningens föreslår därför
regionstyrelsen att utse vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen som
mottagare av 2021 års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller slamhanteringen
vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen varit centrala i arbetet med att
nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark
på Gotland.”

Beslutsunderlag

− Nominering ”Vatten- och avloppsavdelningens hållbara återföring av
växtnäring till Ekokommunpriset 2021”, 2021-09-30
− Ekokommunpriset 2021 – regionens interna miljöpris,
regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-10-28

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

TN-reg

TKF/VA
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Nominera Vatten- och avloppsavdelningens hållbara återföring av växtnäring till
Ekokommunpriset 2021.
Arbetsgruppen: Linda Bohman, Jonas Lindström, Bengt-Olof Grahn och Kent Nordberg
Bakgrund:
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena
avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.
För att hantera avloppsvattnet från det allmänna nätet har vi på Gotland ca 30 reningsverk och ca 1000 km
avloppsrör, vilket motsvarar sträckan från Stockholm till Haparanda. I reningsverket tar det 10-24 timmar att rena
avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 6 100 000 m3 avloppsvatten varje år (2020).
Det motsvarar lika mycket vatten som skulle behövas för att fylla 10 Globen.
När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.
Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och ett
jordlikande gödsel för åkermark.
Uppströmsarbete innebär att vi arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i
vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.
Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud
taget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att rena vattnet.
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar
återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade
reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan
vattentjänstbranschen, jordbruket, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln.
För att bli Revaq-certifierat behöver reningsverket bedriva ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete.
Återföring av växtnäring i slam behövs för att kretsloppet ska slutas i ett hållbart samhälle. Många av de
viktigaste näringsämnen som behövs för att vi ska kunna producera mat, exempelvis fosfor, tillvaratas.
Gödsling av slam ökar markens mullhalt och bördighet.

Nominering:
Region Gotlands avloppsreningsverk i Visby har varit certifierat sen våren 2017 (certifikat bifogas) och har ett nära
och gott samarbete med Lantbrukarnas riksförbund och Hushållningssällskapet på Gotland för att få ut certifierat
slam på gotländsk åkermark.
Visby ARV tillverkar 2 500 – 3 000 ton slam på år och under de första 3 åren (2017-2019) gick ca 350 ton till
åkermark och resterande fraktades till fastlandet. Aktivt arbeta tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet har
gjort att under 2020 gick allt till åkermark och samma gäller för 2021 enligt prognosen. Under 2021 finns numera en
”kölista”, efterfrågan är större än producerat. Den totala slamkostnad är även halverad.

Avdelningen deltog även i årets Almedalsvecka under Region Gotlands programpunkt hållbar vatten och avlopp med
seminariet Återföring av avloppsslam till åkermark från ett Revaq-certifierat avloppsverk i
Visby https://almedalsveckanplay.info/62985 . Här uppmärksammas det viktiga uppströmsarbete för att
möjligheten finns för certifieringen och bevara certifieringen!
Via Instagram konto @gotlandvattenochavlopp gör avdelningen löpande inlägg för ett hållbart samhälle på Gotland,
syfte med kontot är kontinuerlig uppmärksamma hållbar vattenanvändning, klimat och uppströmsarbete.

Måluppfyllelse:
Region Gotlands miljöpolicy
Antagen av regionfullmäktige 13 oktober 2015.
•

Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som ekokommun ska konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i
samtliga våra verksamheter. Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.

•

Vi ska i våra verksamheter erbjuda invånare och näringsliv på Gotland, infrastruktur och metoder som leder till att Gotland blir ett
ekologiskt hållbart samhälle till år 2025.

•

Vi ska bidra till att uppnå vårt övergripande mål ett hållbart samhälle på Gotland, genom egna miljöförbättrande åtgärder och goda
exempel på miljöarbete.

•

Miljökrav enligt lagstiftningen ska klaras med god marginal i alla egna bolag och förvaltningar samt hos upphandlade entreprenörer.

•

Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.
Verksamheten vatten och avlopp bidra med hållbar återföring av växtnäring, är cirkulär ekonomi och det är definitiv
att ta miljöansvar för hållbar utveckling och förverkliga Gotland som ekokommun. Att återföra växtnäring är
en miljöförbättrande åtgärd, se även nedan material Cirkulär ekonomi i praktiken. Under ”Jordbruket är beroende
av kretslopp” kunna det likaväl ha varit en lantbrukare på Gotland istället för Hallstavik.

Cirkulär ekonomi i praktiken från Svenskt Vattens hemsida.
I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och
Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.
Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I
kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och
återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir
över.
Här kan du läsa eller ladda ned broschyren "Cirkulär ekonomi i praktiken" och via denna länk kan du
se kortfilmen om cirkulär ekonomi.
Region Gotlands mål för ekologisk hållbarhet:
7. Gotlands klimatavtryck ska minska
- slutar kretsloppet
- minskar transporter
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemet
- att återföra slam till åkermark för ett slutet kretslopp är hållbar val.
VISION för VA-försörjning 2030
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens gränser för tillgång på sötvatten
och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten möter
sociala och ekonomiska intressen. Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där dricksvatten, spillvatten och dagvatten är
fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Antagen av RF 2017-12-18, §232
Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands vattenresurser Region Gotland, boende,
besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands vattenresurser
18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska eftersträvas.
Återföring till åkermark är kretslopp.

Priset:
Prispengarna ska användas till förstärkning av uppströmsarbetet, att öka kunskapen hos Gotlands boende, besökare
och verksamheter att i toaletten ska endast kastas toapapper. Bara tre saker i toan: Kiss – Bajs och toapapper!
Öka kunskapen via fokusgrupper, studiebesök och kampanj.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1302
16 november 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av långsiktig finansiell planering
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till långsiktiga
finansiella mål på det sätt som beslutas i kommande beslut om ny styrmodell.

Sammanfattning

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska regionens
långsiktiga finansiella planering. Syftet med granskningen är att belysa hur regionen
långsiktigt planerar ekonomin mot bakgrund av de omfattande investeringar som ska
genomföras kommande år.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionen saknar en sammanhållen
långsiktig finansiell strategi. Analyser och prognoser görs, men på kortare sikt än vad
man kan kalla långsiktig även om utblickar och simuleringar görs för flera tunga
kostnadsposter och dess påverkan på de finansiella målen. De analyser och
prognoser som görs återfinns i olika dokument. Genom att samla ihop delar av dessa
skulle en långsiktig finansiell strategi kunna skapas och bli tydlig.
Granskningen visar att det trots stora investeringsbehov kan skapas utrymme genom
att effektivisera i driften. En jämförelse med vad verksamhet kostar i andra
kommuner och regioner visar att det finns potentiella besparingar på omkring 250
miljoner kronor.
Efter genomförd granskning lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen:
-

Utforma, utifrån de prognoser som görs, en sammanhållen och långsiktig
finansiell strategi där regionens finansiella mål får en tydlig styreffekt på drift
och investeringar. D.v.s. låt de finansiella målen ligga fast över tid och
utforma dem bilda grunden till en strategi för att bibehålla och stärka nivån
på dem.
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Identifiera och påskynda effektiviseringsprojekt i de verksamheter där det
bedöms genomförbart. Det skulle avsevärt minska risken att de framtida
planerade investeringarna inverkar menligt på regionens ekonomi och de
finansiella målen.

Yttrande med redovisning av åtgärder

Regionstyrelseförvaltningen anser att rekommendationen om att utforma en
sammanhållen finansiell strategi där de finansiella målen får en tydlig styreffekt för
drift och investeringar ska följas. De finansiella målen beslutas enligt Region
Gotlands styrmodell i samband med att regionfullmäktige fastställer styrkortet i
början av varje mandatperiod. Nuvarande finansiella mål gäller därmed för samma
tidsperiod som övriga övergripande mål det vill säga perioden 2020-2023. Målområde
ekonomi ingår som ett av sex målområden i styrkortet. Just nu pågår en översyn av
Region Gotlands styrmodell. I uppdragsdirektivet från 2021-01-27 beslutades att
regionstyrelseförvaltningen även ska se över om detta sätt att arbeta med finansiella
mål är ändamålsenligt utifrån kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.
Uppdraget kommer att redovisas under våren 2022.
Regionfullmäktige beslutar varje år i samband med budgeten om särskilda direktiv till
nämnderna. I regionfullmäktiges direktiv framgår att de finansiella målen inom
målområde ekonomi utgör grundläggande restriktioner för drift- och
investeringsverksamheten. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de
ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen.
Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och
verksamhetens inriktning och omfattning.
En statlig utredning om effektiv ekonomistyrning har i höst lämnat sitt betänkande
till regeringen. I utredningen som kallas En god kommunal hushållning föreslås att
fullmäktige för varje mandatperiod ska besluta om ett tioårigt program för god
kommunal hushållning som omfattar det som revisorerna efterfrågar. Ändringarna i
kommunallagen föreslås träda ikraft 1 jan 2023.
Regionstyrelseförvaltningen anser att rekommendationen att identifiera och påskynda
effektiviseringsprojekt är ett uppdrag som regionstyrelsen genom regionfullmäktiges
beslut om Effektiviseringsprogram 2020-2022 (RS 2019/955) arbetar med. I
programmet identifierades ursprungligen sju områden inom vilka effektivisering
skulle ske. Ursprunget till val av områden var bland annat konstaterat högre
kostnader jämfört med riket. I revisorernas rapport nämns att det finns potentiella
kostnadsbesparingar på omkring 250 mnkr. Det är en nivå som årligen redovisas och
analyseras i det underlag som tas fram till regionens budgetberedning.
Bedömning

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

-

Missiv. Granskning av ”Långsiktig finansiell planering” Regionens revisorer
2021-09-16
Revisionsrapport. Granskning av långsiktig finansiell planering, KPMG 202109-16

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1302

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer

3 (3)

Region Gotland
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Regionstyrelsen
Regionfullmäktige för kännedom

Granskning av ”Långsiktig finansiell planering”
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska regionens långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att belysa hur regionen planerar ekonomin långsiktigt mot bakgrund
av de omfattande investeringar som ska genomföras kommande år. Befolkningen beräknas öka
och med den ökade driftkostnader för verksamheterna utöver investeringarna. För att klara
detta, med bibehållen nivå på de finansiella målen, krävs en långsiktig finansiell strategi och
noggrant utformade finansiella planer.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionen saknar en sammanhållen långsiktig finansiell strategi. Analyser och prognoser görs, men på kortare sikt än vad man
kan kalla långsiktig, även om utblickar och simuleringar görs för flera tunga kostnadsposter och
dess påverkan på den finansiella målen. De analyser och prognoser som görs återfinns i olika
dokument. Genom att samla ihop delar av dessa skulle en långsiktig finansiell strategi kunna
skapas och bli tydlig.
Prognoser görs men de bildar inte något konkret och dokumenterat underlag för en långsiktig
finansiell strategi.
Vi ser också i vår granskning att det trots stora investeringsbehov kan skapas utrymme genom
att effektivisera i driften. Regionstyrelseförvaltningens jämförelser med vad verksamhet kostar i
andra kommuner och regioner visar att det finns potentiella kostnadsbesparingar på omkring
250 mnkr. Detta skulle kunna bidra till att underlätta finansieringen av investeringarna och ändå
öka möjligheterna till att uppfylla regionens finansiella mål.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

-

Utforma, utifrån de prognoser som görs, en sammanhållen och långsiktig finansiell
strategi där regionens finansiella mål får en tydlig styreffekt på drift och investeringar.
D.v.s. låt de finansiella målen ligga fast över tid och utforma dem bilda grunden till en
strategi för att bibehålla och stärka nivån på dem.

-

Identifiera och påskynda effektiviseringsprojekt i de verksamheter där det bedöms genomförbart. Det skulle avsevärt minska risken att de framtida planerade investeringarna inverkar menligt på regionens ekonomi och de finansiella målen.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2021-12-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland

Mats Ågren, ordförande

Granskning av långsiktig
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Rapport
Region Gotland
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1

Sammanfattning
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska regionens
långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att belysa hur regionen planerar ekonomin långsiktigt mot
bakgrund av de omfattande investeringar som ska genomföras kommande år.
Befolkningen beräknas öka och med den ökade driftkostnader för verksamheterna
utöver investeringarna. För att klara detta, med bibehållen nivå på de finansiella målen,
krävs en långsiktig finansiell strategi och noggrant utformade finansiella planer.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionen saknar en
sammanhållen långsiktig finansiell strategi. Analyser och prognoser görs, men på
kortare sikt än vad man kan kalla långsiktig, även om utblickar och simuleringar görs
för flera tunga kostnadsposter och dess påverkan på den finansiella målen. De
analyser och prognoser som görs återfinns i olika dokument. Genom att samla ihop
delar av dessa skulle en långsiktig finansiell strategi kunna skapas och bli tydlig.
Prognoser görs men de bildar inte något konkret och dokumenterat underlag för en
långsiktig finansiell strategi.
Vi ser också i vår granskning att det trots stora investeringsbehov kan skapas utrymme
genom att effektivisera i driften. Regionstyrelseförvaltningens jämförelser med vad
verksamhet kostar i andra kommuner och regioner visar att det finns potentiella
kostnadsbesparingar på omkring 250 mnkr. Detta skulle kunna bidra till att underlätta
finansieringen av investeringarna och ändå öka möjligheterna till att uppfylla regionens
finansiella mål.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

-

Utforma, utifrån de prognoser som görs, en sammanhållen och långsiktig
finansiell strategi där regionens finansiella mål får en tydlig styreffekt på drift
och investeringar. D.v.s. låt de finansiella målen ligga fast över tid och
utforma dem bilda grunden till en strategi för att bibehålla och stärka nivån på
dem.

-

Identifiera och påskynda effektiviseringsprojekt i de verksamheter där det
bedöms genomförbart. Det skulle avsevärt minska risken att de framtida
planerade investeringarna inverkar menligt på regionens ekonomi och de
finansiella målen.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska regionens långsiktiga
finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Region Gotland har ett omfattande investeringsbehov under de kommande tio åren.
Sammanlagt är de regionala investeringsönskemålen omkring sex miljarder kronor från
år 2022 till 2031. För bara tekniska nämnden har investeringsbehov identifierats till en
summa om fyra miljarder kronor.
Dagens totala låneskuld uppgår till 500 miljoner kronor och har legat kring den nivån i
många år. För att genomföra samtliga investeringar där det identifierats ett behov
bedöms det att regionen behöver öka låneskulden till omkring två miljarder kronor.
Antalet invånare i Region Gotland beräknas öka de kommande tio åren från nuvarande
drygt 60 000 invånare till uppemot 65 000 invånare 2030. Det ökar skatteintäkterna
men även kostnaderna för investeringar och verksamheter. Åldersgrupper som tillhör
skolåldern prognostiseras öka, liksom åldersgruppen över 80 år. Även invånare i
yrkesaktiv ålder ökar, men inte lika mycket. De ökade skatteintäkterna som kommer
genom en ökad befolkning ska finansiera de ökade driftkostnaderna för ökade volymer
i verksamheterna. Därför krävs en långsiktig finansiell strategi och noggrant utformade
finansiella planer.
Med anledning av ovanstående drar regionens revisorer slutsatsen, i sin riskanalys, att
regionens långsiktiga finansiella planering behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om regionen har en
långsiktig finansiell planering och om den tar tillräckliga hänsyn till de demografiska
förändringar som väntas de närmast kommande tio åren. Inom ramen för det
övergripande syftet ska följande frågor besvaras:
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Tas det fram långtidsprognoser över regionens ekonomi?
-

Med vilken tidshorisont?
Görs det framskrivningar av balansräkning, resultaträkningar,
kassaflödesanalyser m.m.?

— I de långtidsprognoser som finns, beaktas:
-

Befolkningstillväxt och demografiska förändringar?
Skatteintäkter? Och hur prognostiseras dessa?
Pensionskostnader?
Ökade behov av omsorg?
Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, infrastruktur m.m.?
Försäljning av tillgångar?
Upplåning och räntekostnader?
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— Har Region Gotland finansiella målsättningar på längre sikt? Hur arbetar RS och
nämnder för att nå de finansiella målen?

— Är regionens budgetprocess och styrmodell integrerad med regionens långsiktiga
finansiella planering? I vilken mån finns det långsiktiga finansiella mål och hur
påverkar de budgetprocess och styrmodell? Beaktar budgetprocessen och
styrmodellen regionens befolkningstillväxt och förändringar i demografi på ett
ändamålsenligt sätt?

 Tas ändamålsenliga finansiella nyckeltal fram? Sker jämförelse med jämförbara
regioner/kommuner?
Syftet är även att kontrollera huruvida berörda regelverk efterlevs.
Granskningen riktas in mot specifika områden och förhållanden och hur dessa beaktas
i den finansiella planeringen.
Granskningen har avsett förhållandena vid granskningstidpunkten 2021.

2.2

Revisionskriterier
Granskningen kommer att utgå ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag som berör området. Vidare kommer vi att bedöma om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Fastställda styrdokument inom regionen
Granskningen berör i första hand regionstyrelsen som övergripande ansvarig för
regionens ekonomi.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
-

Intervjuer med tjänstepersoner på regionstyrelseförvaltningen.
Insamling av relevanta dokument.
Insamling av ekonomisk information.
Analyser
Skriftlig och muntlig avrapportering.

Rapporten är faktakontrollerad av regionens ekonomichef samt finans- och
redovisningschef.
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Resultat av granskningen

3.1

Genomförda externa analyser
För att utforma och besluta om en långsiktig finansiell strategi behövs det prognoser
baserade på olika antaganden under samma period som strategin avser. Region
Gotland har gjort långtidsprognoser över regionens ekonomi från tid till annan.
Regionstyrelseförvaltningen har bl.a. tagit hjälp av SKR 1 som har gjort en analys med
ett 10-årsperspektiv. Den senaste uppdateringen gjordes 2015-2016. Analysen var
omfattande och fokuserade bl.a. på regionens balansräkning vilket speglar
utvecklingen av regionens finansiella ställning över tid.
En särskild analys av pensionsåtaganden gjordes av Söderberg & Partners 2018 och
presenterades i en rapport 2018-11-20. Analysen sträcker sig fram till 2062. I rapporten
konstateras att regionens pensionskostnader förväntas öka löpande i reala termer med
drygt 27% över 30 år samtidigt som den likviditetsmässiga belastningen för regionen
avseende pensionsutbetalningar ökar med drygt 60% över samma tid. Söderberg &
Partners påpekar att detta riskerar att på sikt urholka regionens årsresultat och
investeringslikviditet. Sett till nuvarande pensionsmedelsförvaltning täcker den 6 % av
den totala pensionsskulden och därför förväntas regionen inte nå en full konsolidering
av pensionsskulden förrän omkring år 2062. Då förväntas majoriteten av den
likviditetsbelastning som förmånsbestämda pensioner medför vara utbetalda. En stor
del av pensionsskulden utgörs av pensioner intjänade före år 1998 och redovisas som
en ansvarsförbindelse och påverkar sålunda inte direkt regionens balansräkning
(soliditeten). Den delen av pensionsskulden finansieras istället av skatter från framtida
skattebetalare, vilket belastar det ekonomiska resultatet.
Söderberg & Partners slår fast att nuvarande pensionsmedelsförvaltning som täcker
6% av den totala pensionsskulden inte räcker och föreslår därför tre strategier för att
åtgärda detta. Det handlar om avsättningar till pensionsmedel på 50 mnkr per år i fem
år, 200 mnkr per år i fem år samt en löpande avsättning till pensionsmedel
motsvarande årets intjänade pensioner tillsvidare. De olika strategierna som
presenteras i rapporten medför olika årtal då en fullständig konsolidering förväntas
uppnås. Strategierna har såväl fördelar som nackdelar vilka presenteras i rapporten.
Rapporten går också igenom faktorer som påverkar pensionsskuldens storlek. Det
handlar i huvudsak om finansiella risker av olika slag men också antaganden om
förväntad återstående livstid för pensionstagarna.
Regionen har även anlitat revisionsbyrån PWC att göra en långsiktig finansiell analys
som sträcker sig fram till 2027. Det resulterade i en rapport daterad april 2019. PWC:s
analys grundar sig till stor del på prognoser av demografiska förändringar. Med
demografisk förändring avses såväl antal invånare som ålderssammansättningen av
befolkningen vilket påverkar vilka behov befolkningen kan antas ha och därmed
kostnaderna för den kommunala och regionala servicen. Slutsatserna i rapporten är att
kostnaderna prognosticeras öka mer än intäkterna fram till år 2027. Gapet mellan
intäkterna och kostnaderna förväntas motsvara en skattehöjning på 5,83% 2027. Om
1

Sveriges kommuner och regioner
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skattesatsen ska kunna hållas oförändrad innebär detta ett behov av effektiviseringar i
verksamheterna på i genomsnitt 1,13 procent per år.
I analysen ingår framskrivning av kassaflöde, resultatnivåer, balansräkning,
nettokostnadsandel samt en analys av ett urval finansiella nyckeltal såsom t.ex.
soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar och skuldsättning per invånare.
Rapporten ifrågasätter tre av fyra av regionens dåvarande finansiella mål:
1) Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
Målet bedömdes skulle klaras av.
2) Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Målet ifrågasattes. Om målet ska uppfyllas skulle det med en oförändrad
skattesats behövas en årlig effektivisering av verksamheterna med 1,13%,
vilket skulle motsvara ca 50 miljoner kronor.
3) Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.
Målet ifrågasattes. Om målet är en resultatnivå om 2% behövs en
effektivisering med 1,13% årligen.
4) Soliditeten ska vara minst 45 procent.
Målet bedömdes inte kunna uppfyllas. Med planerade investeringar och med ett
resultat på 2% skulle soliditeten ligga kring 42% under perioden.

3.2

Genomförda egna analyser
Regionen gör inte någon fullständig och långsiktig finansiell analys och prognos själv. I
intervjuer hänvisas till de i föregående avsnitt genomförda analyserna. Dock har
regionstyrelseförvaltningen och hela koncernledningsgruppen medverkat när
långtidsprognoser har tagits fram. Vad regionstyrelseförvaltningen själva gör, inte minst
med tanke på de investeringsplaner som finns framåt, är att kartlägga behovet av
investeringar och dess påverkan på kassaflödet. Det görs även prognoser på
avskrivningar samt analyser av sambandet mellan resultatnivå och investeringsnivå.
Den tidshorisont regionstyrelseförvaltningen arbetar med är tre år framåt vad avser
balansräkning, resultaträkning och kassaflöde. I samband med det görs även
simuleringar med olika antaganden som kan påverka de finansiella målen. Avseende
soliditet görs prognoser på upp till 10 år, där antaganden om pensionskostnader och
investeringsvolymer påverkar. Sådana simuleringar med koppling till regionens
beslutade finansiella mål presenteras även för politiken.

3.3

Vad beaktas i långtidsprognoserna?
Det är många faktorer som påverkar långtidsprognoserna. Bland det viktigaste är
demografiska förändringar, d.v.s. antal invånare och dess ålderssammansättning.
Regionstyrelseförvaltningen gör befolkningsprognoser med hjälp av Statisticon.
Prognoser på skatteutvecklingen baseras på SKR:s skatteprognoser för landets
kommuner och regioner. Regionstyrelseförvaltningen justerar dock ner
6
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

skatteprognoserna från SKR då SKR:s prognoser bedöms vara för positiva för Region
Gotland.
Pensionskostnader är svåra att prognosticera på egen hand och här används
regionens upphandlade pensionsadministratör, för närvarande Skandia.
Ökade behov av omsorg är delvis beroende av den demografiska utvecklingen men
även av statliga reformer och beslut. Regionen har resursfördelningsmodeller för flera
av regionens verksamheter, men har valt att inte inkludera dessa i de prognoser som
görs. Det skulle kunna göras enligt regionstyrelseförvaltningen.
Även investeringsplaner beaktas. De betyder mycket för den finansiella utvecklingen.
Dels storleken på planerna, dels finansieringen av investeringarna. Behoven av
investeringar finns inom flera verksamheter och omfattar förskolor, skolor,
omsorgsboenden, infrastruktur m.m. Planerna görs för 10 år framåt. Sådana har hittills
upprättats i två år.
Försäljning av tillgångar tas det hänsyn till. Potentiella försäljningar är dock svåra att
bedöma storleken på. Det finns inlagt i prognoserna med låga belopp då regionen
redan har sålt tillgångar och det inte finns så mycket kvar att sälja, enligt
regionstyrelseförvaltningen. Utöver detta, menar regionstyrelseförvaltningen, är det inte
ekonomiskt försvarbart att finansiera driftkostnader med försäljning av tillgångar.
Hur upplåning och räntekostnader påverkar analyseras och känslighetsanalyser görs.
Då det är svårt att förutse ränteutvecklingen görs en plan på tre år framåt. Försök till att
förutse låneskulden fram till 2030 har ändå gjorts. Två olika scenarier har tagits fram.
Det ena bygger på de belopp som återfinns i nämndernas investeringsplaner. Ingen
bearbetning eller prioritering har gjorts av regionstyrelsen i detta scenario. Då skulle
låneskulden fram till 2030 öka från nuvarande ca 0,5 mdkr till 1,9 mdkr. Regionens
soliditet skulle då minska till knappt 40%. Den sammanlagda investeringsvolymen
skulle uppgå till ca 6 mdkr.
I ett alternativt scenario har den årliga investeringsvolymen minskats till högst 500
miljoner kronor per år vilket skulle innebära att den sammanlagda investeringsvolymen
skulle uppgå till ca 5 mdkr. Låneskulden skulle öka från nuvarande ca 0,5 mdkr till
drygt 1 mdkr istället för 1,9 mdkr. Soliditeten skulle då bli drygt 43% år 2030 istället för
knappa 40%.

3.4

Investeringsplaner 2022-2032
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett dokument som övergripande
presenterar regionens investeringsplaner för perioden 2022-2032. Det är en
sammanställning av nämndernas identifierade investeringsbehov. Vi redogör här
översiktligt för innehållet i sammanställningen.
Investeringsplaner upprättas för en tioårsperiod. Det beslutades av regionfullmäktige i
november 2018. Syftet är att ge en bild av regionens kommande behov på lite längre
sikt baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden.
Planen ligger med som ett underlag till den fortsatta hanteringen av strategisk plan och
budget.
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I planen konstateras att nämndernas investeringsbehov är omfattande de kommande
åren. I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora investeringar att krävas i
grundskola, förskola och äldreomsorg. Flera stora utredningar om lokalbehovet på
Visby lasarett och i primärvården pågår. Sannolikt, står det i planen, kommer stora
investeringar att krävas även i sjukvårdslokaler framåt. Det finns även ett
inriktningsbeslut om att påbörja byggandet av en simhall före 2025.
Inom den taxefinansierade verksamheten har stora behov av VA-investeringar för att
säkra Gotlands vattenförsörjning identifierats, men även för att reinvestera i de
befintliga anläggningarna och att förnya ledningsnätet.
För 2021 är investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudgeten beslutad till 866
mnkr och för 2022 till 487 mnkr. Totalt sett överstiger de identifierade behoven av
investeringar det investeringsutrymme som ges av regionens ekonomiska resultat,
avskrivningsutrymme och avsättningar. Den summan är 420 mnkr per år under
perioden. Det förutsätter att resultatet varje år i genomsnitt hamnar på minst 100 mnkr.
För samtliga år är de identifierade behoven över 500 mnkr förutom 2024 som uppgår
till knappt 500 mnkr. För 2021 och 2025 är de identifierade behoven av nämnderna
närmare 900 mnkr.
De nämnder som är påverkade av den demografiska utvecklingen har använt
befolkningsprognosen som grund för bedömningen av nya behov. Främst gäller det
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har främst identifierat investeringsbehov inom IT, måltidsverksamhet
samt kultur- och fritidsverksamhet. Rörande måltidsverksamhet handlar
investeringarna till del om att sänka driftkostnaderna med hjälp av ny teknik och
lokaler. Avseende kultur- och fritidsområdet pågår ett antal utredningar/planer och
förstudier rörande t.ex. badhus. Ett antal andra mindre investeringar har också lyfts
fram.
Sammantaget är bedömningen att investeringsbehoven för regionstyrelsen i låg grad
påverkas av den demografiska utvecklingen.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden finansieras dels av skatt, dels av taxor. Störst investeringbehov
finns inom den taxefinansierade verksamheten. Det uppges i planen att det totala
investeringsbehovet inom VA uppgår till 2,5 mdkr fram till 2032. Det bedöms inte kunna
finansieras fullt ut av taxor och därför behöver omfattande prioriteringar att behöva
göras om investeringsprogrammets ambitionsnivå ska bibehållas. Några konkreta
planer på vilka prioriteringar som är tänkbara kan vi inte se. Men här lär det krävas
omfattande underlag för politiken för att utifrån konsekvensbeskrivningar kunna
prioritera vilka investeringar som ska göras och vilka som kan vänta. Några mål om full
avgiftstäckning av VA kan vi inte se. Om VA-investeringarna inte kan finansieras med
avgifter fullt ut innebär det att den skattefinansierade verksamheten trängs undan.
Även den skattefinansierade verksamheten behöver investeringar. Det rör sig främst
om infrastruktur men också investeringsbehov i regionens fastigheter för att regelverk
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och målsättningar avseende ventilation, energiförbrukning m.m. ska kunna
genomföras.
Sammantaget bedöms att den demografiska utvecklingen inte direkt påverkar
investeringsbehovet under de närmaste åren.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov handlar främst om lokaler. En
detaljerad investeringsplan har tagits fram för perioden 2022-2026 och alltså inte för
hela 10-årsperioden.
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov påverkas direkt av demografiska
förändringar men även av uppdraget kring skolorganisationen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska starta en utredning om hur lokalbehoven
för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. Det finns behov att
göra något med lokalerna för vuxenutbildningen eftersom lokalerna inte är anpassade
och funktionella för dagens verksamhet.
Bedömningen är att investeringsbehovet är direkt påverkat av den demografiska
utvecklingen.
Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbehov utgår från plan för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland 2019-2028 och bostadsförsörjningsplan för bostad med särskild
service 2020-2028.
Fram till 2029 bedöms behovet av platser för särskilt boende öka med 216 platser.
Utifrån en långsiktig befolkningsprognos kommer ytterligare utbyggnader att behöva
ske.
Bostad med särskild service SoL och LSS beräknas behöva 20 lägenheter ytterligare
samt sex platser i gruppboende.
Socialnämndens behov är direkt kopplade till den demografiska utvecklingen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringsbehoven består främst av lokaler. Under de kommande tio åren är det två
stora huvudområden där investeringar i lokaler blir omfattande. Det avser sjukhuset
och primärvården och då främst i Visby. Avseende investeringarna i Visby sjukhus har
ännu inga konkreta investeringsplaner arbetats fram. Nämnden räknar med att behöva
bedriva en del av verksamheten i paviljonger under hela planeringsperioden.
Huruvida den demografiska utvecklingen påverkar investeringsbehovet nämns det
ingenting om.

3.5

Beredningsunderlag till strategisk plan och budget 2022-2024
Varje år tar regionstyrelseförvaltningen inför budgetarbetet fram ett beredningsunderlag
till strategisk plan och budget. Den senaste är daterad 2021-04-26 och avser perioden
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2022-2024. Beredningsunderlaget utgör en del av planeringsunderlaget för
upprättande av Strategisk plan och budget 2022-2024. Regionstyrelseförvaltningen gör
utifrån ekonomiska prognoser, befolkningsprognosen och olika antaganden en
bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under
planperioden. Befolkningsprognosen bygger på prognoser från Statisticon.
Beredningsunderlaget är ett omfattande dokument (84 sidor) men kan inte anses vara
av karaktären långtidsprognos, dock inte mindre viktigt för det.
Dokumentet behandlar områden som t.ex. regeringens bedömning av den
samhällsekonomiska utvecklingen. Tidigare regeringspropositioner har varit mer
långsiktiga men har nu ett mer kortsiktigt perspektiv, fyra år framåt, vilket försvårar
planeringsförutsättningarna för landets kommuner och regioner. Regeringens prognos
omfattar sysselsättningsgrad, BNP-utveckling, löneutveckling, inflation etc. Som
komplement till regeringens prognoser presenteras även SKR:s prognoser som en
jämförelse.
Andra områden som ingår i beredningsunderlaget är en prognos över den
demografiska utvecklingen. Den sträcker sig fram till 2030 fördelat på regionens
geografiska delområden. Mest beräknas befolkningsökningen bli i Visby Söder med en
prognostiserad ökning med 2 536 invånare.
I beredningsunderlaget konstateras att kostnaderna inom förskola, skola och
gymnasieskola är höga och har så varit under flera år. Kostnaderna för individ- och
familjeomsorg och somatisk specialistvård konstateras vara mycket högre än riket. För
de primärkommunala verksamheter som är förhållandevis dyra konstateras att det i
Region Gotlands verksamheter finns utrymme för effektiviseringar. Det framgår även
att kostnaderna för hälso- och sjukvård är i jämförelse med strukturellt liknande
regioner höga. Det är dock svårt att jämföra Region Gotland med andra kommuner och
regioner. Dels är Region Gotland en ö, dels finns det egentligen inte
befolkningsmässigt underlag för att ha ett akutsjukhus med de kostnader som ett
sådant för med sig. Sammantaget för hela regionens verksamheter bedöms ändå att
det finns en effektivitetspotential på omkring 250 mnkr.

3.6

Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland
Alla regioner i landet har en regional utvecklingsstrategi. Det styrs av ”Förordning
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete”. Syftet med regional utvecklingsplanering är att
det ska vara ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet och att skapa en samlad bild över
regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. Den regionala utvecklingsstrategin
ska uppdateras minst en gång varje mandatperiod.
Vårt Gotland 2040 är Gotlands regionala utvecklingsstrategi. Även om den inte har ett
direkt samband med den långsiktiga finansiella planeringen bildar den ändå ett gott
underlag för denna. I strategin formuleras ett antal områden som innebär såväl
utmaningar för regionen som möjligheter. Region Gotland har pekat ut några
övergripande samhällsutmaningar i den regionala utvecklingsstrategin.
-

Demografisk utveckling
Klimat, miljö och energi
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- Social sammanhållning
- Globalisering
- Digitalisering
Vi känner igen ämnesområdena från övriga dokument som beskrivits i denna rapport.
Beroende på hur regionen hanterar och bemöter samhällsutvecklingen finns alltså
också möjligheter att påverka den finansiella situationen i regionen.

3.7

Finansiella mål
Av regionfullmäktige beslutade finansiella mål har förändrats över tid. De finansiella
målen beslutas normalt för en mandatperiod i taget. Vi kan dock se att de har ändrats
inom nuvarande mandatperiod. De finansiella målen för innevarande verksamhetsår är:
1) Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.
2) Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden.
3) Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Målet om att ha ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden innebär
en tillfällig sänkning från 2 procent på grund av den pågående pandemin.
I de olika analyser och prognoser som gjorts av extern part och
regionstyrelseförvaltningen lyfts det fram att för att klara av att hålla de finansiella
målen på längre sikt än mandatperioden krävs effektiviseringar i verksamheterna.
Ansvaret för de finansiella målen ligger på regionstyrelsen. Nämnderna är involverade i
begränsad utsträckning. Det är regionstyrelsen som föreslår regionfullmäktige att
fastslå budgetar och om nämnderna håller sina budgetar bidrar de till att de finansiella
målen blir uppfyllda.

3.8

Region Gotlands styrmodell
Regionen använder sig sedan några år tillbaka av en målstyrningsmodell, liknande ett
styrkort. Syftet med modellen är att skapa en balans mellan olika målområden men
ändå med fokus på de enskilda målen. Regionfullmäktige beslutar, utifrån regionens
vision, de övergripande mål som gäller för hela mandatperioden. Förvaltningarna tar
under mandatperioden årligen fram verksamhetsplaner som ska stå i samklang med
målen i styrkortet och med en beskrivning över hur verksamhetsplanerna bidrar till att
uppfylla målen i styrmodellen.
Bilden nedan är hämtad ifrån Region Gotlands hemsida och beskriver schematiskt
styrmodellen. Till modellen finns förklarande texter om vad de olika komponenterna
innebär.
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Modellen utgår från regionens vision som konkretiseras i fem olika visionsmål.
Modellen pekar också på verksamheternas koppling till samhället. Visionsmålen är
följande:
1) Minst 65 000 invånare bor på Gotland
2) Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
3) Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
4) Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
5) Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
Sex målområden, tre för vart och ett av perspektiven ”samhälle” och ”verksamhet”, har
definierats och till varje målområde finns ett antal mål som nämnderna och
förvaltningarnas ska förhålla sig till när de beslutar om och skriver sina
verksamhetsplaner.
I målområdet ”ekonomi” framhålls att Region Gotlands verksamhet ska vara
ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Detta innebär att
kommande generationer ska ges förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och
välfärd. Regionen ska inte använda mer resurser än de som finns och regionen ska
inte sätta sig i skuld till framtiden. Det i sin tur betyder, enligt modellen, att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Medel ska
dessutom avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det ska
finnas tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
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intäktsminskningar. Det trycks också på att samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt och att nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Till målområdet ”ekonomi” finns tre konkreta mål. Det är desamma som av fullmäktige
beslutade finansiella målen, d.v.s. budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaderna, resultatet ska uppgå till minst 1 procent av nettokostnaderna och
regionens ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Styrmodellen revideras för närvarande och detta beräknas vara klart till våren 2022.
Hur långt detta arbete har kommit har vi inte tagit del av. Vi upplever dock att
nuvarande modell är komplicerad och inte fullt ut får eftersträvade effekter.

4

Analys, slutsats och rekommendationer
Att planera regionens finansiella ställning långsiktigt är värdefullt av flera anledningar.
Det ger bl.a. möjligheter att i god tid parera för händelser som annars skulle bli
betydligt svårare att hantera och kräva större insatser när väl händelserna dyker upp
på kortare sikt. För att klara av de kommande årens belastning på ekonomin, med
bibehållen nivå på de finansiella målen, krävs en långsiktig finansiell strategi och
noggrant utformade finansiella planer.
I sammanhanget är de finansiella målen oerhört viktiga då de i hög grad, om de
uppnås, ger det finansiella utrymmet för reformer och satsningar som politiken vill
genomföra. Region Gotlands finansiella mål har en tydlig koppling till såväl regionens
resultaträkning som balansräkning och är på så sätt mycket styrande. Möjligheterna till
att påverka utfallet av resultaträkningen ligger främst på kostnadssidan. Intäkter i form
av skatter, avgifter samt riktade och generella statsbidrag är svårare att påverka,
åtminstone i det korta perspektivet. Inte desto mindre viktigt är det att göra så träffsäkra
prognoser som möjligt av intäkterna då de naturligtvis påverkar hur mycket verksamhet
och investeringar som regionen kan tillåta sig att genomföra.
Att skriva fram resultaträkning och balansräkning på längre tid ställer vi oss tveksamma
till om det ger någon nytta. Ju mer detaljerat man gör prognoser desto mer fel kan
smyga sin in. Vi anser att regionstyrelseförvaltningen har fokuserat på rätt saker i sina
långsiktiga prognoser, saker som betyder något för uppfyllandet av regionens
finansiella mål, d.v.s. i hög grad investeringsnivåer. Investeringar innebär ekonomiska
åtaganden för långa perioder framåt och därför är det oerhört viktigt att simulera olika
investeringsnivåer och räntenivåer, precis som regionstyrelseförvaltningen gör.
Region Gotlands styrmodell betraktar vi som integrerad med den finansiella
planeringen och budgeten och det handlar främst om målen kring ekonomin som är
desamma som av fullmäktige beslutade finansiella mål. Någon större långsiktighet kan
vi dock inte se då budgeten planeras för en mandatperiod i taget.
De stora investeringar som regionen ser behov av framåt innebär, enligt flera av de
analyser som regionstyrelseförvaltningen och externa aktörer har gjort, att de
finansiella målen riskerar att inte uppnås. Bedömningen grundar sig på investeringar
på sex miljarder kronor och är ännu inte beslutade. Nuvarande soliditetsmål är 45
procent och regionens låneskuld ca 0,5 mdkr och beräknas öka till 1,9 mdkr de
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närmaste åren fram till 2031, om nämndernas behovsframställan ska genomföras. I
flera år har ränteläget i Sverige och i övriga världen varit historiskt låga. Ingen vet om
det kommer att fortsätta så. Oavsett om räntorna inte stiger innebär upplåningen att
räntekostnaderna nästan fyrdubblas och därmed även ränterisken. Om räntorna skulle
öka blir effekten högre. Detta är man från regionstyrelseförvaltningens sida medveten
om och regionstyrelseförvaltningen gör löpande analyser över hur förändringar i
upplåning och räntenivåer kan komma att påverka regionens ekonomi. För närvarande
är ingen strategi formulerad. Regionstyrelseförvaltningen påpekar dock att det finns en
finanspolicy för Region Gotland och att regionstyrelseförvaltningen utifrån denna
arbetar med räntesäkring.
I regionens styrmodell understryks generationsperspektivet i tal om investeringar och
dess finansieringar. Ett generationsperspektiv innebär att varje generation ska stå för
sina egna kostnader. Det innebär t.ex. ett övervägande om hur mycket investeringar
som ska genomföras och framför allt hur de ska finansieras. Ett mål om hypotetiskt 100
procent egenfinansiering innebär att tidigare generationer har sparat ihop till dagens
investeringar som kommer nuvarande och kommande generationer till gagn. Omvänt,
ett mål om fullständig finansiering via lån innebär att kommande generationer får betala
för dagens generation. Region Gotland har lagt sig någonstans mittemellan – 45
procent soliditet. Vi tar inte ställning till om detta är en rimlig nivå men vi uppmanar att
när sådana mål sätts beakta just generationsperspektivet. Regionens mål om 45
procent soliditet blir enligt de analyser och prognoser vi i denna granskning tagit del av
svårt att uppnå med de identifierade investeringsbehov som gjorts. För att bibehålla
soliditetsmålet om 45 procent gäller det att begränsa investeringsnivån till högst
500 mnkr årligen.
Avseende nuvarande styrmodell som är under omarbetning bedömer vi den som så
komplicerad att den är svår att följa. Det finns idag, trots att fullmäktige tar beslut om
kostnadssänkningar när en nämnd rapporterar underskott, en låg mål- och
budgetföljsamhet av flera nämnder utan att det föranleder några åtgärder från
regionstyrelsen. En verkningsfull målstyrning bedömer vi därmed saknas., d.v.s. det
vidtas inga åtgärder löpande rörande styrning av och i nämnderna för att uppnå målen.
Målen avläses i huvudsak i samband med delårsrapport 2 och i årsredovisningen. Det
är för sent och för sällan och tid för korrigeringar blir mindre.
Sammanfattande svar på revisionsfrågorna är att det inte tas fram någon heltäckande
långsiktig prognos över regionens ekonomi. Till viss del görs prognoser på längre tid
men i huvudsak, om vi talar om resultaträkning, balansräkning och kassaflöde görs
inga framskrivningar. Det görs för tre år framåt. Samma sak gäller för de
resursfördelningsmodeller som regionen har, t.ex. för utbildningsverksamheten. Det
görs simuleringar för delar av ekonomin men vi kan inte se att det finns någon beslutad
långsiktig finansiell strategi som är baserad på de prognoser som görs.
Framskrivningar av resultaträkning, balansräkning och kassaflöde är användbart, men
inte i det längre perspektivet. Det är tillräckligt, anser vi, att tillsammans med andra
prognoser och analyser som regionstyrelseförvaltningen gör, att göra detta på tre års
sikt.
I de prognoser som trots allt görs tar regionstyrelseförvaltningen fram ett relativt
omfattande material. Befolkningsprognoser och demografiska förändringar beaktas.
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Här tar regionstyrelseförvaltningen hjälp av Statisticon. Likaså tar
regionstyrelseförvaltningen del av SKR:s skatteprognoser. Investeringsplaner görs för
10 år framåt men kopplas då inte till resultat- och balansräkningarna som inte skrivs
fram på samma sätt.
Potentiella försäljningar identifieras och regionen har historiskt sålt mycket tillgångar.
Regionstyrelseförvaltningen är försiktiga med att budgetera för försäljningar då man
menar att försäljning inte är ett hållbart sätt att finansiera löpande verksamhet. Detta är
ett förhållningsätt som vi helt och fullt håller med om.
Jämförelser med andra kommuner och regioner görs. Dessa jämförelser pekar på att
det troligen finns effektiviseringsmöjligheter i regionens verksamheter på uppemot 250
miljoner kronor, menar regionstyrelseförvaltningen. Det finns dock av naturliga skäl
svårigheter att jämföra rakt av med kommuner och landsting då Region Gotland
förutom att vara både kommun och region dessutom är en ö med ett akutsjukhus som
egentligen inte har befolkningsunderlaget för att kunna bedrivas effektivt. En strävan att
uppnå denna effektivisering på 250 mnkr skulle avsevärt minska belastningen på
regionens ekonomi och möjliggöra önskade investeringar utan att äventyra uppfyllelsen
av regionens finansiella mål. Att inte ha högre kostnader för verksamheterna än
nödvändigt är något av en självklarhet men en kraftfull satsning på effektiviseringar
skulle kunna utgöra en del av en strategi för att klara av de stora investeringar som
kommer att göras, utan att regionens ekonomi belastas allt för mycket och med
bibehållna finansiella mål.
Det finns mycket som beaktas i regionens finansiella planering. Vår bedömning är att
regionen har god kontroll på vad som påverkar ekonomin. Det finns flera dokument
som riktar blickarna framåt. Flera av de tyngsta ekonomiska frågorna är utredda och
prognosticerade. Några beskrivs i denna rapport såsom t.ex. egna och externa
analyser och prognoser, investeringsplaner 2022-2032, Beredningsunderlag till
strategisk plan och budget 2022-2024 och den regionala utvecklingsstrategin. Det
saknas dock ett samlat dokument för en långsiktig finansiell planering. Efter
genomläsning av dokumenten bedömer vi ändå att det finns en röd tråd, de hänger
ihop och de finansiella målen beaktas i hög grad.
Prognoser till trots, det vi inte kan se är en formulerad finansiell strategi med
långsiktiga mål och som gärna bör påverkas av regionens finansiella mål och i
samklang med dessa.
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4.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

-

Utforma, utifrån de prognoser som görs, en sammanhållen och långsiktig
finansiell strategi där regionens finansiella mål får en tydlig styreffekt på drift
och investeringar. D.v.s. låt de finansiella målen ligga fast över tid och
utforma dem bilda grunden till en strategi för att bibehålla och stärka nivån på
dem.

-

Identifiera och påskynda effektiviseringsprojekt i de verksamheter där det
bedöms genomförbart. Det skulle avsevärt minska risken att de framtida
planerade investeringarna inverkar menligt på regionens ekonomi och de
finansiella målen.

Datum som ovan
KPMG AB

Göran Acketoft

Mats Lundberg

Certifierad kommunal revisor

Certifierad kommunal revisor,
uppdragsledare

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Syftet med regional handlingsplan psykisk hälsa är att
säkerställa att Region Gotlands arbete med psykisk
hälsa utgår från aktuella kunskapsunderlag och analyser så väl regionalt som nationellt. Planen syftar också
till att lyfta fram och samla de aktiviteter som förvaltningarna var och en, eller tillsammans i samverkan,

behöver prioritera för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Planen är ett komplement och
ett stöd till respektive förvaltnings verksamhetsplan.
Planen ersätter Region Gotlands tidigare handlingsplan psykisk hälsa som löpte ut 2021.

Genomförande
Målen i handlingsplanen är långsiktiga och ska ses
som en målbild att sträva mot. De kortsiktiga målen
är formulerade i aktiviteter och ska vara möjliga
att genomföra under de tre år handlingsplanen
ska gälla. Det är flera områden som kräver en bred
gemensam förflyttning. Dessa områden kan förvaltningarna med fördel jobba med på flera plan, både i
det lilla, som utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen och i större samverkansaktiviteter flera för-

valtningar tillsammans. Samverkansledningen har
ansvar för att samordna och prioritera bland större
aktiviteter som behöver ske i samverkan. Respektive
förvaltning har ansvar för att göra planen känd för
medarbetarna. Samverkansledarna fungerar som
stöd i implementeringsprocessen där det behövs.
Samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa
ansvarar för uppföljning och revidering av handlingsplanen en gång per år eller vid behov.
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Definitioner psykisk hälsa

Psykiska
besvär

Psykisk hälsa
Psykisk
ohälsa

Psykiska sjukdomar
och syndrom
Psykiatriska
tillstånd
Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
tagit fram en modell för att beskriva och tydliggöra
begrepp inom området psykisk hälsa. Modellen börjar
i det överordnade paraplybegreppet psykisk hälsa som
har dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk
ohälsa. Psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa är
olika dimensioner och inte varandras motsatser.

Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan
exempelvis personer som inte har någon psykisk ohälsa
uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande. På samma sätt
kan personer med psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt
välbefinnande. Psykisk ohälsa delas in i psykiska besvär
och psykiatriska tillstånd beroende på om den psykiska
ohälsan uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos.

Psykiatriska tillstånd delas i sin tur in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Läs mer här: https://skr.se/download/18.1c90461a17cda637a4363ded/1636721711698/PM_Begrepp-inom-omradet-psykisk-halsa-TA.pdf
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Jämlik hälsa
Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och
kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och
samhälle. De olika faktorer som påverkar en persons hälsa
kan illustreras i regnbågsmodellen för hälsans bestämningsfaktorer, se bild nedan. För att uppnå en god och
jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor.
Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans
bestämningsfaktorer
Den psykiska hälsan i Sverige är ojämlikt fördelad.
Ojämlikheten börjar redan under småbarnsåren och
fortsätter in i ålderdomen. Ojämlikhet i psykisk hälsa beror bland annat på att grupper med olika socioekonomisk
position i samhället har olika förutsättningar för hälsa.
Risken att bli utsatt för faktorer som påverkar hälsan
negativt och tillgång till resurser som är viktiga för hälsan
varierar mellan olika grupper. De olika riskfaktorerna och
resurserna är sammankopplade, förstärker varandra och
Regnbågsmodellen för hälsans
bestämningsfaktorer

samspelar genom hela livet. Psykisk hälsa är därmed både
en förutsättning för och ett resultat av individens resurser,
exempelvis utbildning, arbete och försörjning.
Den psykiska hälsan är också ojämnt fördelad utifrån
diskrimineringsgrunderna kön, födelseland, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Under tidig barndom
är den psykiska ohälsan vanligast bland pojkar men
i puberteten förändras detta mönster, där är flickor
och unga kvinnor överrepresenterade och uppvisar en
snabbare ökning i ohälsa. I vuxen ålder har kvinnor en
betydande överrisk för sjukskrivningar generellt och för
psykisk ohälsa specifikt. Samtidigt är det mer än dubbelt
så många män än kvinnor som tar sitt liv varje år. Psykisk
ohälsa är vanligare i vissa grupper, till exempel bland
transpersoner och personer med annan än heterosexuell
läggning, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa
unga vuxna och ensamstående mödrar. Personer med

funktionsnedsättning rapporterar också oftare att de har
psykisk ohälsa, och den psykiska hälsan har blivit sämre
bland unga med funktionsnedsättning. Även födelseland
spelar roll. De som är födda i Sverige och Norden uppger
nedsatt psykiskt välbefinnande i lägre utsträckning än de
som är födda i övriga världen.
Insatser för att få ett mer inkluderande samhälle har
positiv effekt eftersom otrygghet och kränkningar är
viktiga faktorer för ojämlikheter i psykisk ohälsa. Strukturella faktorer såsom familjepolitik kan göra skillnad för
ojämlikheter i psykisk hälsa. Skolan, som når alla barn
och unga, spelar en viktig kompensatorisk roll för att
minska ojämlikheterna i psykisk hälsa och förbättra förutsättningarna för de som är mest utsatta. En god, jämlik
och jämställd hälsa är det första målet i Region Gotlands
utvecklingsstrategi (RUS), Vårt Gotland 2040.
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Gotlänningars psykiska hälsa
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är
en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och
livsvillkor. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.
I sammanställningen av Hälsa på lika villkor som
gjorts av Region Gotland konstateras att resultatet för
olika hälsoutfall, levnadsvanor och sociala faktorer inte
skiljer sig i stort mellan Gotland och övriga riket. I de fall
där det finns skillnader mellan Gotland och övriga riket,
utjämnas dessa skillnader vid en jämförelse då Gotland
jämförs med en annan jämförbar kommungrupp.
Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i landet, främst
bland unga vuxna. Störst är ökningen bland unga kvinnor. På Gotland liksom i riket i övrigt, är det vanligare
med psykisk ohälsa bland flickor och kvinnor än bland
pojkar och män. På gruppnivå finns även ökad risk för
hälsoproblem och sjukdom (inklusive psykisk ohälsa)
för personer med en utsatt situation i samhället som
exempelvis den som har kort utbildning, låg inkomst,
funktionsnedsättning, identifierar sig med HBTQI+
och personer som tillhör andra minoritetsgrupper.
De viktigaste bestämningsfaktorerna till ojämlikheter
i psykisk hälsa bland vuxna är kopplade till sysselsättning
och ekonomi. Hälften av alla sjukskrivningar på Gotland
beror på psykisk ohälsa. Nästan var tredje ungdom som
börjar gymnasiet på Gotland tar inte examen.
Var fjärde ungdom på Gotland som gått gymnasiet
varken studerar eller är etablerad på arbetsmarknaden
efter 2 år. Cirka ett av tio barn på Gotland lever i familjer
med en utsatt ekonomisk situation.

Fysisk aktivitet har främjande och förebyggande effekter
när det gäller psykisk hälsa. En stor del av befolkningen
på Gotland rör sig mindre än rekommenderat.
I snitt 11 personer dör i suicid varje år, de flesta är
medelålders eller äldre. Cirka 150-170 personer gör
suicidförsök. Cirka 60 personer vårdas varje år på sjukhus
p.g.a. självskada (där suicidförsök ingår). Det är vanligare
bland yngre än bland äldre personer.
Region Gotland har hösten 2021 i samarbete med
Uppsala Universitet sammanställt rapporten ”Hur
mår ungdomar på Gotland?”
Rapporten presenterar statistik om ungdomars mående,
psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor.
I rapporten finns resultat från enkäten Liv och Hälsa
Ung som genomfördes i årskurs 7-9 och år 1-3 på gymnasiet i alla högstadie- och gymnasieskolor på Gotland,
under vårterminen 2021. Den innehåller också bland
annat statistik om ungdomars levnadsvanor utifrån den
elevhälsoenkät som ungdomar i årskurs 8 och år 1 på
gymnasiet besvarar inför hälsosamtal, i skolor som drivs
i Region Gotlands regi.
35% av ungdomar i högstadiet och gymnasiet på
Gotland har enligt enkäten totalt bra psykisk hälsa. Det
vill säga att de har högt psykiskt välbefinnande samtidigt
som de saknar symtom på psykiska besvär.
14 % av ungdomar i högstadiet och gymnasiet på
Gotland har enligt enkäten totalt dålig psykisk hälsa. Det

vill säga att de har symtom på psykiska besvär samtidigt
som de har lågt till måttligt psykiskt välbefinnande.
Det är vanligare bland tjejer än bland killar.
Samtidigt som de flesta ungdomar i högstadiet och
gymnasiet på Gotland uppger att de mår bra (65%) finns
det tydliga skillnader mellan olika grupper. Det är vanligare att killar anger att de mår bra än att tjejer gör det.
I rapporten bekräftas HBTQI+-personers utsatthet
för psykisk ohälsa. Det är vanligare att dessa ungdomar
bedömer att de har psykisk ohälsa och att de anger att de
upplever otrygghet, i jämförelse med ungdomar som inte
identifierar sig med hbtqi+. I alla årskurser på högstadiet
och i alla år på gymnasiet på Gotland finns det ungdomar med transerfarenhet, annan sexuell läggning än
heterosexuell eller som är osäkra på sin könsidentitet eller
sexuella läggning.
Det är även vanligare att ungdomar som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning anger att de mår dåligt än
att ungdomar som inte har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning anger det. Det är även vanligare att elever
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ogiltig
frånvaro, upplever större stress på grund av skolprestationer samt har underkänt i flera ämnen.
Läs mer på: https://www.gotland.se/folkhalsostatistik
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God och nära vård
Runt om i hela Sverige pågår ett omställningsarbete som
benämns God och nära vård. Syftet är att säkerställa att
medborgare erbjuds en god, nära och samordnad vård
som stärker hälsan.
Svensk hälso- och sjukvård kom till i en annan tid med
andra utmaningar än vad systemet ska kunna hantera i
dag. Då var de flesta utmaningarna i sjukvården av akut
karaktär, andelen äldre i befolkningen var betydligt
mindre och andelen patienter med konstaterade kroniska
sjukdomar färre. En annan anledning till omställningen
är en ökad skillnad i hälsa mellan grupper i befolkningen.
Utöver detta har våra levnadsvanor förändrats. Sämre
levnadsvanor innebär risk för både fysisk och psykisk
ohälsa. Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär
levnadsvanor som inte främjar hälsa hos befolkningen att
belastningen på vården och omsorgen ökar. Hälso- och
sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården ska arbeta
för att förebygga ohälsa men i praktiken har vård och
behandling ofta gått före förebyggande arbete och rehabilitering. Det pågår en demografisk utveckling som innebär
att färre arbetsföra behöver ta hand om fler. Dagens system
är inte resursmässigt hållbart att upprätthålla. Behovet av
omställning handlar därför även om samhällets förmåga
att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Med God och nära vård ska fokus flyttas från sjukdom
och behandling till hälsofrämjande och förebyggande
insatser nära invånarna, flytta vården från sjukhusen
och närmare medborgaren. Primärvården ska vara navet
och samspela med övrig vård och omsorg. Den närmsta
vården är den som medborgaren kan ge sig själv, egenvården. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans
med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom
vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka
till fler. Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna
samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs. För en
omställning till nära vård behöver både våra synsätt och
arbetssätt förändras och utvecklas.

Nära vård (SKR)
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God och nära vård

Temaområden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en
målbild som syftar till att medborgaren på Gotland ska må så bra som
möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”. För att konkretisera de övergripande större förflyttningarna som behöver göras har även en
gemensam färdplan för Region Gotlands omställning till God och nära vård
tagits fram. Färdplanen är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar
på de övergripande och större förflyttningarna. Målbilden är utformad för
att visa riktningen och möjliggöra att även andra utvecklingsarbeten utanför
färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet.

Arbetet med handlingsplanen bedrivs bl. a i relation till Region Gotlands färdplan för omställningen till god och nära vård. Handlingsplanen psykisk hälsa
kommer att utgå från de temaområden som tagits fram i färdplanen; involvera
medborgare, fokus på hälsa och förebyggande insatser, stärka egen kraft och förmåga
och samordnade insatser nära mig. I handlingsplanen har också ledning, styrning
och organisation lagts till.
Temaområderna är:

HÄLSA
Stöd för att
främja hälsa

Mitt
Liv

Samordnade
insatser
nära mig

Egen kraft
och förmåga

Fokus på hälsa och
förebyggande insatser

Stärka egen kraft
och förmåga

Samordnade insatser
nära individen

GENOM

LIVET

Goda vanor
i vardagen

Involvera
medborgare

Ledning, styrning
och organisation

H EL A
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Huskurer psykisk hälsa

Vad är ”Huskurer för psykisk hälsa”?
Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa
genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi
håller oss friskare och når vår fulla potential. Det är allmänt känt att träning, frukt och grönt stärker vår fysiska
hälsa. Det är däremot inte lika känt hur vi stärker vår
psykiska hälsa.

Vår psykiska hälsa kan beskrivas som grunden till vårt
välbefinnande och påverkas mycket av våra tankar och
känslor som leder till val vi gör, hur vi beter oss och vad vi
tänker om oss själva.
Detta är fem huskurer som beskriver hur du stärker
dig själv med enkla knep. Samtliga huskurer baseras på
forskning om psykisk hälsa och välmående.

Trots att huskurerna är generella, alltså råd som alla
människor skulle må bra av att följa, kan huskurerna anpassas utifrån olika förutsättningar, behov och situationer.
Läs mer på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/
huskurer-for-psykisk-halsa/
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MindShift Guldhjärnan
Mind//Shift
Under Almedalsveckan 2019 gick ett 20-tal organisationer från hela landet samman och
arrangerade ett event under fyra dagar, med fokus på området psykisk hälsa. Detta blev starten
för MindShift som nu växt till en nationell rörelse med flera regionala föreningar. MindShift
Gotland är en sådan förening där Region Gotland har en plats i styrelsen. Syftet med MindShift Gotland är att agera plattform åt olika projekt för att främja psykisk hälsa och att skapa
förutsättningar för nya typer av tvärfunktionell samverkan.

Projekt Guldhjärnan
Huvudfokus för MindShift Gotlands verksamhet är i dagsläget det som kallas Projekt Guldhjärnan. Syftet med projektet är att sprida kunskap om psykisk hälsa och metoden som används
är utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA), eller Första hjälpen till psykisk
hälsa på svenska. Målet med projektet är att utbilda tio procent av Gotlands befolkning.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
Första hjälpen till psykisk hälsa är en utbildning, likt första hjälpen vid fysisk skada, där det
handlar om att identifiera psykisk ohälsa, ge stöd i svåra stunder och inte minst att hjälpa en
drabbad person att komma till rätt instans så att hen kan få professionell hjälp. Att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom bidrar också till att minska fördomar och stigmatisering.
En av aktiviteterna i Region Gotlands handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, som berör
regionens alla nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser, är att utbilda medarbetare i Första
hjälpen till psykisk hälsa. Utöver detta erbjuds även utbildningar till allmänhet och privata
aktörer samt föreningar inom ramen för MindShift Gotland. Utbildningsprogrammet har
ursprungligen utvecklats i Australien och drivs idag i Sverige från Karolinska Institutet.
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1. Fokus på hälsa och förebyggande insatser
MÅL

Vi har metoder för att identifiera de
allra yngsta barnen i riskzon och
erbjuder familjerna tidiga och
samordnade insatser.

Alla barn ska ha tillgång till jämlika förutsättningar för en god hälsa
och till tidigt stöd. Tillgången till tidiga insatser behöver stärkas. De
allra minsta barnen är särskilt sårbara eftersom de är helt beroende av
föräldrarna för sin utveckling och sitt välbefinnande. Ju tidigare stöd
till barn och familjer med extra behov sätts in, desto större är chansen
att förebygga att problem växer sig stora. Genom att erbjuda stöd
i tidig ålder eller vid tidiga tecken på att ett barn inte mår bra kan
lidandet för enskilda barn minskas och psykisk hälsa främjas.
Det finns potential för utveckling av en strukturerad samverkan
mellan verksamheter som arbetar med tidiga insatser till barn och
unga. En viktig utgångspunkt för samverkan är att gemensamt definiera vilka barn som idag riskerar att inte bli upptäckta eller få stöd
och hjälp i tid och definiera uppdrag och ansvar i relation till dessa
barn. Det kan till exempel handla om små barn med svårigheter som
inte får sin rätt till stöd i vardagen tillgodosett. Det kan också handla
om barn som växer upp i utsatta miljöer med missbruk/beroende,
psykisk ohälsa eller våld i familjen.
För barn i förskola finns ingen motsvarighet till den elevhälsa som
finns i skolan. Det medför en risk för att yngre barn inte får det stöd
de behöver. Förstärkt samverkan mellan förskola, BVC, socialtjänst
med flera är nödvändigt både för att förstå barnets behov och hitta
lösningar utifrån en helhetssyn på barnet. Bättre samverkan leder till
tidigare upptäckt, bättre bedömningar av vilket stöd som behövs och
bättre kvalitet och kontinuitet i de insatser som erbjuds.

Aktiviteter
•		 Kunskapshöjande insatser till berörd personal för
att identifiera små barn och deras familjer som har
behov av stöd.
•		 Skapa strukturerade arbetssätt och rutiner för
samverkan, så att de yngsta barnens behov
identifieras tidigt och att barnet och familjen
erbjuds adekvat stöd.
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MÅL

Alla barn och unga ges goda
förutsättningar till en bra skolgång
och fullföljer gymnasiet med
godkända betyg.

Forskning har visat att skolan har stor betydelse för den psykiska hälsan
hos barn och unga, där svaga skolprestationer påverkar den psykiska
hälsan och den psykiska hälsan påverkar skolprestationerna.
Skolan är en viktig arena för främjande och förebyggande insatser
bland barn och unga. Mående, hälsa och lärande går hand i hand. I
Skolan arbetar man med att utveckla goda lärmiljöer. Elevhälsan inom
Region Gotland arbetar med ett eget program som kallas stadig grund
Det är en hälsofrämjande satsning för att uppnå ett likvärdigt elevhälsoarbete i alla Region Gotlands grundskolor. Programmet innehåller
teman som känslor, relationer och levnadsvanor.
I de gotländska skolorna arbetar man också med de evidensbaserade
programmen Youth Aware of Mental health (YAM) och PAX Good
Behavior Game (PAX), vilka båda syftar till att främja psykisk hälsa.
Att gå ut skolan med godkända betyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska eller förhindra psykisk ohälsa hos barn och
unga. Grunden för att gå ut skolan med godkända betyg är att vara
närvarande och ta del av undervisningen.
Skolfrånvaro är ett växande problem, såväl lokalt som nationellt.
Vanligast förekommande är frånvaron på högstadiet och gymnasiet,
men man kan se tendenser att det kryper ned i åldrarna. Skolfrånvaro
kan bero på flera olika faktorer och vissa grupper har större risk än
andra. Det är viktigt att tidigt identifiera och agera när närvaroproblem
uppmärksammas. Barn och unga med närvaroproblem behöver ofta
stöd från olika verksamheter för att klara sin skolgång. Samverkan över
förvaltningsgränserna kring främjande av närvaro och förbyggande av
närvaroproblem är nödvändigt för att få goda resultat i arbetet.

Aktiviteter
•		 Inrätta en samordnad ledningsgrupp, bestående
av chefer från skola, elevhälsa, första linjen och
habiliteringen, med uppdrag att i samverkan leda
skolfrämjande utvecklingsarbete.
•		 Skapa arbetssätt för tidiga insatser i samverkan,
i syfte att ge ett samordnat stöd utifrån en
helhetssyn på barnet.

Indikatorer
•		 Elever i årskurs 4 och 8 som skattar att de mår bra
eller mycket bra, andel (%).
•		 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%).
•		 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor.
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MÅL

I Region Gotlands verksamheter
ska HBTQI+ - personer känna sig
trygga och respektfullt bemötta

HBTQI+-personer har en sämre psykisk hälsa än personer som inte
identifierar sig med det. Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt
välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer
jämfört med heterosexuella. Bland unga transpersoner, 15–19 år, har
över hälften övervägt att ta sitt eget liv det senaste året. Det är fem
gånger vanligare bland transpersoner i Sverige att ha övervägt att ta sitt
eget liv jämfört med genomsnittet i befolkningen.
Ungdomsrapporten ”Hur mår ungdomar på Gotland?” är en rapport
om gotländska ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor
och levnadsvanor. I rapporten framkommer att 57% av ungdomarna
med transerfarenhet själva bedömer att de har psykisk ohälsa jämfört
med 10% av killarna och 25% av tjejerna. Det är också vanligare att
gotländska ungdomar som identifierar sig med HBTQI+ upplever
otrygghet i skolan, har högre frånvaro, och är underkända i fler än två
ämnen i skolan.
Den högre psykiska ohälsan kan kopplas till utsatthet för fördomar,
diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet, så kallad minoritetsstress.
Även vardagliga, mer eller mindre subtila negativa händelser kan bidra
till minoritetsstress.
HBTQI+ är ett samlingsbegrepp som innefattar homosexuella,
bisexuella , transpersoner, personer som har queera uttryck och
könsidentiteter. Intersex innefattar många olika kroppstillstånd där
den kroppsliga utvecklingen och/eller hormoner inte stämmer överens
med normativa idéer kring hur en kvinnlig eller manlig kropp förväntas se ut eller fungera. Pluset lägger vi till för att inkludera andra
sexuella minoriteter och identiteter.

Aktiviteter
•		 Kunskapshöjande insatser till medarbetare i
berörda förvaltningar kring bemötande och
HBTQI+-personers livsvillkor.
•		 Utbilda särskilda HBTQI+- utbildare i de största
förvaltningarna för att säkerställa kontinuitet i
kompetens.
•		 Samverka regionalt och nationellt för att öka
förutsättningarna för god och jämlik hälsa för
HBTQI +-personer.

Indikatorer
• Antal medarbetare som fått
kunskapshöjande insatser på HBTQI+-området.
• Antal särskilda HBTQI+-utbildare
i Region Gotland.
• Statistik från Liv och hälsa ung 2024
gällande HBTQI+-elevers mående,
livsvillkor och levnadsvanor.
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MÅL

Medborgare på Gotland har
god kunskap och ges jämlika
förutsättningar till att vara fysiskt
aktiva i syfte att främja en god
psykisk hälsa.

Att röra på sig är inte bara bra för kroppen, utan påverkar också hur vi
mår psykiskt. Fysisk aktivitet bidrar till bättre sömn, bättre koncentration och minne, ökad känsla av lust och glädje samt ökad förmåga
att hantera stress. Studier har visat att fysisk aktivitet även har positiv
inverkan på självkänslan och självuppfattningen, vilket i sin tur påverkar vårt välbefinnande. Fysisk aktivitet är effektivt mot depression
och har endast positiva biverkningar. Ändå används behandlingsalternativet sällan i praktiken. Det finns också vetenskaplig evidens för att
fysisk aktivitet både förebygger och reducerar risken för depression,
ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom.
Därmed är fysisk aktivitet en verksam ”medicin” både som förebyggande och behandling av psykisk ohälsa genom hela livet. I den vuxna
befolkningen (16-84 år) på Gotland är det cirka 1 av 3 som inte kommer upp i den lägsta rekommenderade nivån av fysisk aktivitet.
Enligt en rapport från folkhälsomyndigheten 2021 rapporterar
barn som är fysiskt aktiva bättre psykisk hälsa. Detta samband bekräftas också i elevhälsosamtal med gotländska ungdomar. I samma
elevhälsosamtal framkommer att det är 6 av 10 av de gotländska
ungdomarna som inte uppnår den rekommenderade nivån av fysisk
aktivitet. Tre av de vanligaste faktorerna till att barn och ungas förutsättningar för fysisk aktivitet begränsas är att vara tjej, att ha en eller
flera funktionsnedsättningar eller att leva i socioekonomisk utsatthet.

Aktiviteter
•		 I det dagliga arbetet inom Region Gotlands
verksamheter främja fysisk aktivitet och sträva
efter att ge jämlika förutsättningar till fysisk
aktivitet på individ- och gruppnivå.
•		 Samordnade kommunikationsinsatser till både
medborgare och medarbetare för ökad kunskap om
sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.
•		 Kunskapsstöd och samordning till förvaltningarna
i syfte att främja arbetet med en aktiv arbetsplats.

Indikatorer
•		 Indikatorer angående fysisk aktivitet från
		folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor.
•		 Indikatorer angående fysisk aktivitet från enkät i
samband med elevhälsosamtal i åk 4, åk 8 och åk
1 på gymnasiet.
•		 Indikatorer angående fysisk aktivitet från Region
Gotlands medarbetarenkät.

13.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2022-2024 – Region Gotland

MÅL

Anhöriga uppmärksammas
och får den information och
det stöd de behöver

Närmare en femtedel av Sveriges vuxna befolkning ger vård eller stöd
till någon de står nära. Att ge anhörigomsorg kan under vissa omständigheter vara en positiv och berikande erfarenhet och alla anhöriga
har inte behov av stöd för egen del. Att vara anhörig kan dock innebära
stora påfrestningar med negativa konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, ekonomi och livskvalitet. Fler kvinnor än män upplever
att anhörigskapet är fysiskt eller psykiskt påfrestande. För ett barn som
växer upp som anhörig kan situationen innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser som påverkar
barnets mående, utveckling, skolgång och sociala relationer.
2018 genomförde Linnéuniversitetet en undersökning riktad till
ungdomar i åldern 15-17 år. I denna undersökning uppger 23% av
ungdomarna att de ger hjälp, stöd eller vård till någon familjemedlem,
vän eller annan närstående.
Anhöriga är beroende av att välfärdens insatser till den enskilde
fungerar. Det är en förutsättning för att deras egna insatser ska vara
frivilliga och inte för omfattande. Många anhöriga önskar också att den
information och kunskap de har beaktas, och att de insatser de gör uppmärksammas. Anhöriga kan ha behov av stöd för egen del, exempelvis
information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att identifiera anhöriga och
socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till anhöriga. Både socialtjänst
och hälso- och sjukvård är också skyldiga att beakta barns behov av
information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen
som barnet varaktigt bor tillsammans med har allvarliga svårigheter
eller avlider. Skolan har också en viktig roll att uppmärksamma barn
som kan behöva stöd i sitt anhörigskap.

Aktiviteter
•		 Återkommande kunskapshöjande insatser för
berörda medarbetare om anhörigas situation och
risk för psykisk ohälsa.
•		 Skapa rutiner i berörda verksamheter för att
identifiera anhöriga i alla åldrar.
•		 Skapa former för strukturerad samverkan mellan
verksamheter som möter anhöriga inom Region
Gotland och brukar- och anhörigorganisationer.

Indikatorer
•		 Antal vuxna individer som får stöd som anhöriga
		 i socialförvaltningens olika verksamheter.
•		 Antal barn som får anhörigstöd inom
		socialförvaltningen.
•		 Antal medarbetare i Region Gotland som
		 fått utbildning i anhörigperspektivet.
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MÅL

Äldre personer ska få ett gott
och jämlikt stöd för att främja sin
psykisk hälsa

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska
sjukdomar. Många gånger ses symtom på psykisk ohälsa som en del av
åldrandet och uppmärksammas varken av den äldre personen själv, av
anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om
det som ett folkhälsoproblem. Depressioner hos äldre personer visar
ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga. De flesta
äldre med psykiatriska tillstånd kontaktar inte vården, och bara 1020% av äldre med depression får rätt behandling. Social gemenskap,
fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för
att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Utmaningen när det
gäller det förebyggande arbetet ligger i att identifiera äldre personer
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, och att skapa förutsättningar för att motverka negativa konsekvenser av sociala förändringar och försämrad hälsa och funktionsförmåga. Grupper av äldre
personer som löper större risk att få psykisk ohälsa är äldre kvinnor,
ensamboende och ogifta äldre, äldre med låg socioekonomisk position, äldre som bor i särskilt boende, äldre som är mer socialt isolerade
och äldre med fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Aktiviteter
•		 Säkra medarbetares kompetens och arbetssätt för
att främja och identifiera psykisk hälsa hos äldre.
•		 I samverkan mellan Region Gotland och ideella
organisationer utveckla sociala arenor för äldre.
•		 Bilda ett nätverk av representanter från
verksamheter inom Region Gotland och
relevanta ideella organisationer för främjande
av äldres hälsa.

Indikatorer
• Folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel.
• Antal medarbetare som är utbildade i första hjälpen
psykisk hälsa för äldre.
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MÅL

Målet i handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 är att se en
nedåtgående trend i antalet suicid.

Aktiviteter och
indikatorer
Länk handlingsplan suicidprevention 2020-2025:

Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och kan ses som
en psykologisk olyckshändelse till följd av alltför många påfrestande
faktorer. Suicid ska således inte betraktas som ett medvetet val, utan
snarare som att individen inte ser någon annan väg för att ta sig ur en
ohållbar livssituation.
Under de senaste tio åren har i snitt elva personer per år avlidit i
suicid på Gotland. Ytterligare 150-170 personer beräknas varje år göra
suicidförsök. Kvinnor gör fler suicidförsök än män, medan fler män
avlider i suicid. Nationellt beräknas att omkring 70% av alla suicid
görs av män, vilket också gäller för Gotland. På Gotland, liksom i
andra landsbygdskommuner, är suicid något vanligare jämfört med
snittet i riket. På Gotland står suicid för var tredje dödsfall i åldern
10-24 år, var femte dödsfall i åldern 25-39 år och var tionde dödsfall i
åldern 40-59 år.
Sedan 2008 finns en långsiktig och politiskt beslutad nollvision
för suicid, både på Gotland och nationellt. I syfte att stärka det
suicidpreventiva arbetet på Gotland har Region Gotland tagit fram
en handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, som ersätter det
tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete.

https://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/
doc/content/21617
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2. Stärka egen kraft och förmåga
MÅL

Unga vuxna ges goda
förutsättningar till ett självständigt
liv genom egen försörjning.

Det finns kopplingar mellan psykisk hälsa och arbetsmarknad som
går åt båda hållen då en trygg arbetssituation kan bidra till ett ökat
psykiskt välmående likväl som att en god psykisk hälsa kan underlätta
den enskildes möjligheter till sysselsättning. Sysselsättningsåtgärder
kan därmed ses som hälsofrämjande och hälsoåtgärder som sysselsättningsfrämjande. Samverkan mellan aktörer med uppdrag inom
arbetsmarknad respektive hälsa behöver ske för ytterligare positiva
utfall på såväl individ- som samhällsnivå.
Gruppen unga är en särskilt utsatt grupp. För att stärka ungas
etablering och minska risken att de är utanför arbete och studier under
lång tid, behövs kunskap om vilka unga som riskerar att under lång
tid varken arbeta eller studera. Lång tid utan sysselsättning leder till
utanförskap och ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa, som i sin
tur medför svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Ungdomsarbetslösheten på Gotland har gått upp under pandemin.
Totalt uppgår antalet aktuella på Arbetsförmedlingen i denna åldersgrupp till över 350 unga.
Andelen unga på Gotland som varken arbetar eller studerar, uppgår
till cirka 8%, vilket är i nivå med riket. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ligger högre på Gotland vid en jämförelse med liknande
kommuner. Antalet unga i åldern 18-24 år är 25% av samtliga hushåll.
För att unga ska komma ut på arbetsmarknaden är det viktigt med
goda relationer och upparbetade strukturer till näringslivet. Region
Gotland är Gotlands största arbetsgivare och ska bidra med att vara en
inkluderande arbetsgivare. Projektet Norma har arbetat för att chefer
och HR- personal ska få ökad kompetens, ökad förståelse för fördelar
med ett inkluderande synsätt och ledarskap

Aktiviteter:
•		 Utveckla ett samordnat och/eller integrerat
arbetssätt över förvaltningsgränserna för
att kunna erbjuda ett nära stöd till unga
vuxna som står utanför den reguljära
arbetsmarknaden.
•		 Samtliga Region Gotlands förvaltningar
har i uppdrag att öka antalet arbetsplatser
för personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden.

Indikatorer
•		 Andel unga i sysselsättning.
•		 Andel unga hushåll som får
		 ekonomiskt bistånd.
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MÅL

Region Gotland har en god
digital tillgänglighet för främjande
av psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett område där digitalisering och e-hälsa kan göra
stor skillnad. Det handlar både om att behandla och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa men också om att människor som mår
bra ska kunna bibehålla sitt psykiska välbefinnande och förebygga
besvär. Digitala insatser passar inte alla, men upplevs av många som
mer flexibla och tillgängliga än traditionella fysiska insatser. Digitala
lösningar innebär dessutom möjlighet till resurseffektivare arbetssätt,
vilket krävs för att möta befolkningens ökande behov av vård och stöd
för psykisk ohälsa.
Att utgå ifrån att individen är både digital och fysisk kräver ett ändrat
synsätt. Det är en transformation från en fysisk verksamhetsutveckling till en digital verksamhetsutveckling, där traditionell IT är en
integrerad del. Utvecklingen ska ske i dialog med användarna och
anpassas efter användarnas behov.
Idag är det svårt för individen att navigera mellan olika typer av stöd
gällande psykisk hälsa och det behövs samordning både nationellt och regionalt. För att veta hur det digitala utbudet bör se ut i den egna verksamheten, behöver vi ha kunskap om varandra och i möjligaste mån använda
befintligt utbud, regionalt och nationellt, för att inte skapa sidospår.
Digitalisering gällande psykisk hälsa är en fråga för alla Region Gotlands
verksamheter som har i uppdrag att främja psykisk hälsa. Digitaliseringen ger goda förutsättningar att minska organisatoriska mellanrum.
I nationell samverkan pågår utveckling av första linjens digitala
vård, som bl a syftar till att ge medborgarna effektivare sjukvårdsrådgivning samt smartare och kvalitetssäkrade självservicetjänster.
1177 vårdguiden kommer att få en allt mer central roll i det digitala
utbudet, varför det är viktigt att medarbetare och medborgare får
ökad kunskap om dess innehåll.

Aktiviteter:
•		 Ökad samordning av digital utveckling
rörande psykisk hälsa inom Region Gotland.
•		 Genom kunskapshöjande insatser öka
användandet av 1177 vårdguiden.
•		 Utveckla formerna för ett integrerat
IT-stöd så att den digitala utvecklingen
blir en naturlig del i ordinarie
verksamhetsutveckling.

Indikatorer
•		 Unika användare av 1177 vårdguiden.
•		 Antal verksamheter i Region Gotland som
		 är kopplade till 1177 vårdguiden.
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MÅL

Region Gotland ska i samverkan
med andra skapa förutsättningar
till att fler blir digitalt delaktiga.

Den digitala utvecklingen gör att digital kompetens blir allt viktigare
för att ta del av samhällstjänster och vara delaktig i samhället. Digitaliseringsnivån i befolkningen är generellt hög, men det finns människor
som befinner sig i digitalt utanförskap. I undersökningen Svenskarna och
internet 2020 konstateras att det är cirka 6% av Sveriges befolkning som
inte använder internet varje dag alternativt inte använder internet alls.
Faktorer som gör det troligare att man är en icke- eller sällananvändare av internet är att man är äldre, har kort utbildning, bor i ett låginkomsthushåll, bor på landsbygd, bor ensam, har svårt med det svenska
språket eller har en funktionsnedsättning. Dessa grupper har också
högre förekomst av psykisk ohälsa jämfört med befolkningen i övrigt.
Digitalt utanförskap kan i sig vara en riskfaktor för psykisk ohälsa
Hinder för digital delaktighet kan vara motivation, osäkerhet, ekonomi,
avsaknad av bank-id eller tillgång till dator alt smarttelefon. Personer
med läs- och skrivsvårigheter, personer som inte behärskar svenska
språket samt personer med intellektuell funktionsnedsättning är de som
upplever användandet av internet och digitala tjänster som svårast.
Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för
att stärka förutsättningarna till ett hälsosamt och socialt liv.
Det är också viktigt att Region Gotlands egna e-tjänster och övrig
digital service uppfyller tillgänglighetsdirektiven och är användarvändarvänliga. I alla Region Gotlands verksamheter måste man säkerställa
att de som saknar förmåga eller möjlighet att använda digitala verktyg
inte går miste om offentlig service.

Aktiviteter:
•		 Samordna arbetet med digitalt utanförskap
mellan verksamheter i region Gotland,
civilsamhället och länsstyrelsen.
•		 Behovsanpassade insatser för de
målgrupper som befinner sig i eller riskerar
att hamna i digitalt utanförskap.
•		 Tydligt och tillgängligt kommunicera
alternativ till digitala vägar i alla Region
Gotlands egna e-tjänster och övrig service.

Indikatorer
• Antal individer per år som får
digital handledning.

19.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2022-2024 – Region Gotland

3. Samordnade insatser nära individen
MÅL

Individer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas SIP.

Aktiviteter:
•		 Utbildning av berörd personal inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola.

Om en individ har behov av kontakt med både sjukvård och socialtjänst där samordning behövs, har verksamheterna en skyldighet att
ta initiativ till en samordnad individuell plan (SIP). Sedan 2010 är det
lagstiftat om SIP i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
Även andra aktörer, såsom förskola/skola, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kriminalvården kan vara inkluderade i arbetet, även
om deras deltagande inte är lagstadgat. Individer kan själva ta initiativ
till att en SIP-process startas.
Enligt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är bristande samordning den största utmaningen för Sveriges
jämförelsevis goda vård och omsorg. SIP är ett verktyg för samordning
och ska alltid utgå från individens behov och situation. Planen är inte
ett mål i sig, utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det
stöd hen behöver. Tillsammans med individen identifieras de aktörer
som behövs i samverkan. Därefter hålls ett SIP-möte. Syftet med mötet
är att få en gemensam helhetsbild som utgår ifrån individens behov.
I en SIP ska det framgå vilka insatser som behövs för att tillgodose
individens behov, vem som ansvarar för vilka insatser, och vem som har
det övergripande ansvaret för planen. En SIP gör individen och dess
närstående delaktiga i planeringen.
Arbetet med SIP syftar till att alla personer, oavsett ålder eller
problem, ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Det finns
dock vissa grupper som är särskilt utsatta när samordningen brister och
det är personer med långvariga (psykiska och fysiska) funktionsnedsättningar, personer med beroende med åtföljande sociala problem och
psykisk ohälsa, arbetslösa som behöver arbetsrehabilitering, multisjuka
äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov, utsatta barn och unga
samt personer som är hemlösa.

•		 Implementera SIP-kollen för
kvalitetsuppföljning av SIP-möten.
•		 Öka antalet SIP-möten.

Indikatorer
•		 SIP-utbildning erbjuds årligen.
•		 Mäta individernas upplevelse av SIP med
hjälp av SIP-kollen.
•		 Antal SIP per år.
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MÅL

Personer med missbruk,
psykisk ohälsa och/eller
komplex problematik ska
få samordnade insatser.

Vissa grupper i samhället är mer utsatta än andra och löper också
betydligt större risk att drabbas av lågt psykiskt välbefinnande. Det
kan handla om personer med beroendeproblematik, neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, psykiatriska tillstånd, svåra sociala problem eller
en kombination av flera.
Trots det finns det ojämlikheter i vården för denna målgrupp och
det är långt ifrån alla som får adekvat vård anpassad utifrån individuella behov. Vår kunskap om varandra och om denna heterogena målgrupps behov behöver öka. Vissa individer kan till exempel ha svårare
att beskriva hur de känner sig och ha en mimik och ett kroppsspråk
som är svårare att avläsa, vilket kan göra det svårare att identifiera och
vid behov diagnosticera psykisk ohälsa, Kognitiv beteendeterapi, KBT,
ingår i många vårdprogram vid psykisk ohälsa men kan kräva särskild
anpassning till individens kognitiva nivå
Den fysiska och psykiska hälsan, den sociala situationen och relationer i familj och nätverk är nära sammankopplade. Samverkan mellan
olika verksamheter är central för att kunna ge rätt stöd. Att arbeta med
samordnad individuell plan (SIP) kan vara ett bra verktyg i arbetet med
denna målgrupp.
Det finns bra kunskapsstöd i nationella riktlinjer med metoder
som kan förbättra samordningen, så kallade vårdsamordnare. Denna
målgrupp är, mer än andra, beroende av ett förhållningssätt som präglas
av ett respektfullt bemötande, kontinuitet och flexibilitet för att i samverkan kunna ge dessa individer goda förutsättningar till en jämlik hälsa
och livskvalitet.

Aktiviteter:
•		 Revidera och implementera Region Gotlands
överenskommelse om samverkan för unga
vuxna 18 – 25 år i behov av särskilt stöd.
•		 Årliga kunskapshöjande workshops för
medarbetare i Region Gotland som arbetar
med personer med komplex problematik
samt representanter för brukare
		 och anhöriga.

Indikatorer
• Årlig genomförd workshop.
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4. Involvera medborgare
MÅL

Gotländska medborgare är
delaktiga i sin egen vård och aktiva
medskapare i Region Gotlands
utbud rörande psykisk hälsa

En viktig del i omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård
handlar om att i högre grad utgå från individen, att göra medborgaren
till medskapare av sin egen vård men också av de tjänster Region Gotland
erbjuder, såväl fysiskt som digitalt. Dialog med medborgaren behöver
föras i olika sammanhang och på olika nivåer. I grunden handlar det
om att förändra ett synsätt från att ge information till personer som är
berörda av olika insatser, till att ha dialog och erbjuda strukturer och processer som ger möjlighet att påverka och förbättra utfall. Detta gäller på
individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Att utgå ifrån individernas
behov leder ofta till mer effektiv och kvalitativ verksamhet.
På Gotland liksom på många mindre orter runt om i landet, är utbudet av patient- brukar- och intresseorganisationer begränsat och de som
finns är relativt små och sårbara, varför vi behöver hitta olika metoder för
att få till delaktighet.
I den nationella kunskapsstyrningen för psykisk hälsa finns ett antal
exempel på olika metoder för brukarmedverkan på både individ- och
verksamhetsnivå. Där används begreppet brukarmedverkan, oavsett om
det handlar om delaktighet i socialtjänst eller hälso- och sjukvård.
Verksamheter inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård som
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa är skyldiga
att leva upp till Barnkonventionen. En viktig förutsättning för att lyckas
är att göra barn och unga delaktiga i arbetet. Stockholms län har inom
ramen för uppdrag psykisk hälsa sammanställt metoder och arbetssätt
för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som
rör psykisk hälsa https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/
wp-content/uploads/2020/11/FINAL_210201-002-1.pdf

Aktiviteter:
•		 Implementering av metoder för
brukarmedverkan från kunskapsstyrningens
vård och insatsprogram inom området
psykisk hälsa.
•		 I skolan, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården prova evidensbaserade metoder
och arbetssätt för att stärka barn och ungas
delaktighet och inflytande i frågor som rör
psykisk hälsa.

Indikatorer
•		 Följa upp medborgares upplevelse av
		 delaktighet i brukar-/patientundersökningar.
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5. Ledning, styrning och organisation
MÅL

Region Gotland har en tydlig
strategi och en ändamålsenlig
struktur som leder till ett
effektivt och framgångsrikt
arbete på ANDTS-området.

Aktiviteter:
•		 Regionstyrelseförvaltningen ska under
2022 ta fram ett förslag gällande strategisk
process samt styrning och ledning för
ANDTS-området inom Region Gotland.

Nästan vart femte barn i Sverige lever i en familj där en vuxen dricker
för mycket alkohol och i två av tre misshandelsfall är alkohol inblandat.
Hälften av alla rökare beräknas dö i förtid och ännu fler blir sjuka av sin
rökning. Och för de som använder narkotika finns en ökad risk att inte
klara av skolan eller ett arbete. Alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) orsakar inte bara ett stort lidande för den som är beroende och
de anhöriga, utan har också stora samhällsekonomiska konsekvenser.
Den nationella strategin för ANDT-arbetet löpte ut 2020. En ny
nationell strategi presenterades i juni 2021, men röstades ner av riksdagen. I dagsläget är det oklart när det kommer en ny. I den nya ANDTS
strategin förväntas även spel om pengar (S) finnas med. Missbruk
och beroende är ett område inom den nationella kunskapsstyrningen psykisk hälsa och i december 2021 presenterades den så kallade
samsjuklighetsutredningens förslag på förbättrad vård till personer med
samsjuklighet.
ANDTS är ett tvärsektoriellt område och omfattar därmed flera
förvaltningar inom Region Gotland. Samverkan krävs dessutom med
andra myndigheter, t ex polisen och länsstyrelsen samt med idéburna
organisationer, föreningsliv och andra delar av civilsamhället.
På Gotland finns flera olika samverkansstrukturer som har koppling till
ANDTS-området. Det finns också flera styrdokument och handlingsplaner som knyter an till detta område. Idag hänger det inte ihop på ett
tillfredsställande sätt
För att kunna mobilisera ANDTS-arbetet ytterligare behöver Region Gotland ha en övergripande strategi för arbetet och en struktur
för tvärsektoriell ledning och styrning. En tydligare intern struktur
i Region Gotland ger även bättre förutsättningar för en mer effektiv
extern samverkan.
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MÅL

Invånare på Gotland ska erbjudas
evidensbaserade metoder på
området psykisk hälsa.

Psykisk hälsa är ett brett område och en angelägenhet för både regioner
och kommuner. Området omfattar allt från insatser för att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för
barn, vuxna och äldre. Arbetet för en god psykisk hälsa ska utgå från
bästa tillgängliga kunskap.
Skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika system för
kunskapsstyrning. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika
kunskapsunderlag på en gemensam plats för all hälso- och sjukvård,
såväl specialistpsykiatri som primärvård, men även för socialtjänst och
skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn. Det nationella programområdet (NPO) för psykisk hälsa är
en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
NPO psykisk hälsa arbetar med att ta fram vård och insatsprogram för
olika diagnosgrupper. Detta för att skapa förutsättningar för en jämlik
psykisk hälsa genom att likvärdiga kunskapsbaserade insatser ges i hela
landet. Programområdet ansvarar även för att ta fram personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp inom området. Region Gotland bildar
tillsammans med Region Stockholm ett regionalt programområde (RPO)
för psykisk hälsa. Regionalt programområde för Region Stockholm och
Region Gotland tar årligen fram en mål- och insatsplan för psykisk
hälsa. Området psykisk hälsa är en tvärsektoriell fråga. Det är därför
viktigt att skapa strukturer för samverkan på organisations-, patient- och
brukarnivå.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland finns ett kunskapsstyrningsråd med representation från socialförvaltningen.

Aktiviteter:
•		 Implementering av vård och insatsprogram
samt standardiserade vårdförlopp inom
området psykisk hälsa.
•		 Forma en struktur för sammanhållen
kunskapsstyrning över
förvaltningsgränserna.
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Corona
Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring
hur coronapandemin påverkat och kommer att påverka folkhälsan. Det man dock redan kunnat konstatera är att pandemin har påverkat risk- och skyddsfaktorerna i grunden, vilket får till följd att pandemins
konsekvenser slår hårdast mot de grupper som redan
innan pandemin befann sig i en utsatt situation. Det
kan t ex handla om barn som lever i familjer där det
förekommer våld, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Under pandemin då vissa periodvis haft
hemarbete och distansstudier, har en del av dessa
barn och unga varit än mer utelämnade.

En annan grupp som påverkats negativt är barn
och unga med funktionsnedsättningar och deras
föräldrar. Dessa barn har haft särskilt svårt med
distansundervisning samtidigt som visa stödinsatser
och fritidsaktiviteter varit på paus. Detta sammantaget har inneburit stora påfrestningar för dessa familjer
och bidragit till en ökad stress hos föräldrarna.
För vissa grupper i samhället har pandemin
inneburit att tempot gått ner och man har fått mer
tid med familjen och bättre balans mellan arbete och
fritid, vilket påverkat den psykiska hälsan positivt.
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Framtagande
Framtagandet av handlingsplan psykisk hälsa har
skett med hjälp av arbetsgrupper bestående av medarbetare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen
och regionstyrelseförvaltningen. Varje arbetsgrupp
har formerats utifrån ett specifikt målområde. I flera
av arbetsgrupperna har medverkande från intresse- och brukarorganisationer bidragit med viktig

kunskap och erfarenhet. Ett särskilt tack till er!
Under processen har arbetet förankrats i berörda
nämnders arbetsutskott, i samverkansledning och
samverkansforum för barn och unga samt samverkansforum för vuxna och äldre.
Arbetet har hållits ihop av samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa.
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27.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 4

Översyn av riktlinjer för intern kontroll

RS 2021/581
AU § 2

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer för intern kontroll antas och gäller från och med år 2022.
x Regionstyrelsen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till riktlinjen.
x

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till
riktlinjen. Väsentliga förändringar ska godkännas av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade år 2013 om regiongemensamma riktlinjer för intern
kontroll. Dessa riktlinjer har nu reviderats. Riktlinjerna gäller från 2022. I dessa
riktlinjer finns nu även vägledning för hur riskanalyser ska göras vilket ger bra
förutsättningar för arbetet med intern kontroll. Det finns även mallar för hur intern
kontrollplanen ska ställas upp samt hur rapporten ska struktureras vid kontrollgranskningen. I de nya riktlinjerna har även ansvarsfördelning samt arbetssättet
förtydligats.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna för intern kontroll
bör antas. Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar togs fram år
2013 och dessa har nu uppdaterats och kompletterats med bilagor som ger förutsättningar för ett mer regiongemensamt arbetssätt.
För att underlätta administrationen förslås att de mallar som kompletterar riktlinjerna
vid behov ska kunna ändras av regionstyrelseförvaltningen. Väsentliga förändringar
ska dock beslutas av regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att undersöka om den interna kontrollen kan
underlättas genom att använda systemstöd i beslutsstödsystemet från Hypergene.
Beslutsstödsystemet erbjuder lösningar för intern kontroll vilket redan används av ett
flertal kommuner.
Ärendets behandling under mötet

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

Riktlinjer för intern kontroll
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-20
Skickas till
Nämnderna
AB Gotlandshem

11 (43)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/581
20 december 2021

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Översyn av riktlinjer för intern kontroll
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Riktlinjer för intern kontroll antas och gäller från och med år 2022.
Regionstyrelsen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till riktlinjen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till
riktlinjen. Väsentliga förändringar ska godkännas av regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade år 2013 om regiongemensamma riktlinjer för intern
kontroll. Dessa riktlinjer har nu reviderats. Riktlinjerna gäller från 2022. I dessa
riktlinjer finns nu även vägledning för hur riskanalyser ska göras vilket ger bra
förutsättningar för arbetet med intern kontroll. Det finns även mallar för hur intern
kontrollplanen ska ställas upp samt hur rapporten ska struktureras vid
kontrollgranskningen. I de nya riktlinjerna har även ansvarsfördelning samt
arbetssättet förtydligats.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna för intern kontroll
bör antas. Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar togs fram år
2013 och dessa har nu uppdaterats och kompletterats med bilagor som ger
förutsättningar för ett mer regiongemensamt arbetssätt.
För att underlätta administrationen förslås att de mallar som kompletterar riktlinjerna
vid behov ska kunna ändras av regionstyrelseförvaltningen. Väsentliga förändringar
ska dock beslutas av regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att undersöka om den interna kontrollen kan
underlättas genom att använda systemstöd i beslutsstödsystemet från Hypergene.
Beslutsstödsystemet erbjuder lösningar för intern kontroll vilket redan används av ett
flertal kommuner.
Beslutsunderlag
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
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Inledning
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.
Den interna kontrollen ska vara utformad så att regionen med rimlig grad av säkerhet kan
göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Utifrån en samlad riskbild ska nämnderna
varje år besluta om de processer och rutiner som särskilt ska granskas, för att se om de fungerar på ett tillfredsställande sätt.
En bra intern kontroll motverkar fel, oavsiktliga och avsiktliga, som görs i det dagliga arbetet. Dessutom skyddas personal mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll ska vara en naturlig del i alla processer vilket innebär att ingen särskild organisation
ska byggas upp.
Syfte

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna och Region Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, så att följande uppnås med
rimlig grad av säkerhet:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, avtal, föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner och liknande
styrdokument
Tillämpningsanvisning
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Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra
en avvägning mellan kostnad och nytta. Vid bedömning av nyttan ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även till exempel att upprätthålla förtroendet för verksamheten.
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll över att prestationer, kvalitet och ekonomi följs upp i förhållande till de övergripande målen samt att
säkerställa att fattade beslut verkställs.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär tillgång till korrekt redovisning, samt en relevant och rättvisande information om verksamheten, dess resultat och
resursanvändning.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, avtal, föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner och liknande styrdokument
innefattar lagstiftning såväl som regionens egna interna styrdokument. En god kunskap om
dessa är nödvändig vid planering av det interna kontrollarbetet.
Målgrupp

Riktlinjerna för intern kontroll riktar sig till både förtroendevalda, chefer och medarbetare
inom regionen och bolagen.
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Ansvarsfördelning
Regionstyrelse

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att utfärda anvisningar och riktlinjer inom olika områden samt
att följa nämndernas verksamhet genom uppföljningsrapporter och ta nödvändiga initiativ.
Tillämpningsanvisning

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 § och 12 § har regionstyrelsen ansvar för att leda
och samordna förvaltningen av Region Gotlands angelägenheter samt att ha uppsiktsplikt
över nämndernas verksamheter. Uppsiktsplikten innebär rätt att lämna råd, utfärda anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.
Regionstyrelsens ansvar är också att vara aktiv i arbetet med intern kontroll och se till att
det finns regler, riktlinjer, rutiner, tidplaner och liknande styrdokument som ett stöd för
verksamheterna.
Regionstyrelsen ska i årsredovisningen göra en samlad analys och bedömning av den interna kontrollen.
Nämnd

Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen hjälper nämnden att nå sina mål
och bidrar till att stärka förtroendet för det demokratiska systemet.
Tillämpningsanvisning
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I kommunallagen (2017:725) 6 kap § 6 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen.
Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se
till att övergripande styrdokument följs och vid behov utforma ytterligare tillämpningsanvisningar.
Förvaltningschef

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att se till att en god
intern kontroll kan upprätthållas.
Tillämpningsanvisning

Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern
kontroll. Förvaltningschefen har ansvar för att se till att riskanalys, riskåtgärder, uppföljning
och bedömning genomförs.
Förvaltningschefen ansvarar för att skapa en god kontrollmiljö för att kunna utöva kontroll
i den ordinarie verksamheten. Kontrollmiljön består främst av organisationskultur, etiska
värderingar, ledarskap, kompetens och ansvarsfördelning i organisationen.
Förvaltningschefen ansvarar för att minst årligen rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omedelbart åtgärdas och rapporteras till nämnd.
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Verksamhetsansvariga chefer

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa antagna riktlinjer och anvisningar, samt informera medarbetare om innebörden av dessa.
Tillämpningsanvisning

Verksamhetsansvariga chefer ska verka för att de anställda arbetar mot uppsatta mål och att
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Fel och brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig befattning.
Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omgående rapporteras till förvaltningschefen
eller annan lämplig befattning.
Medarbetare

Alla medarbetare är ansvariga för att följa lagar, avtal, föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner
och liknande styrdokument. Den interna kontrollen ska vara integrerat i det dagliga arbetet
så att risker förebyggs, upptäcks och åtgärdas.
Tillämpningsanvisning

Fel och brister eller befarade oegentligheter som upptäcks ska omedelbart rapporteras till
närmaste överordnad eller annan lämplig befattning.
Revisorer

Revisorerna utövar extern kontroll på fullmäktiges uppdrag. De granskar och prövar ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. En del i revisorernas uppdrag är att
granska och pröva om den interna kontrollen som styrelser och nämnder ansvarar för är
tillräcklig.
Revisorerna har inte ansvar för den interna kontrollen, men kan med sin granskning bidra
till att uppmärksamma fel och brister och driva på förbättring.
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Intern kontroll är en revisionsliknande process men ska inte blandas ihop med extern revision.

Uppföljning av intern kontroll
Styrning och uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet
inom respektive verksamhetsområde.
Tillämpningsanvisning

Med styrning menas att nämnden inom sitt verksamhetsområde ska tydliggöra ansvaret för
den interna kontrollen och innebörden av detta. Nämnden ska också planera och prioritera
arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet ska en
riskanalys genomföras. I riskanalysen används två begrepp – risk och väsentlighet. Med risk
avses sannolikhet att fel uppstår. Med väsentlighet avses vilka politiska, ekonomiska,
mänskliga och tekniska konsekvenser som uppstår vid fel. De riskområden som bedöms ha
hög sannolikhet för att inträffa och som skulle få stora konsekvenser, ska prioriteras i arbetet med intern kontroll. Riskanalysen ska dokumenteras. Dokumentationen gör det lättare
att besvara frågor som uppstår i efterhand.
Mall för riskanalys finns på intranätet samt i bilaga 2.
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Internkontrollplan

Nämnderna ska varje år besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Regionstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Regionstyrelsen kan även initiera och genomföra övergripande kontroller för samtliga nämnder.
Tillämpningsanvisning

Uppföljningsområden i kontrollplanen bör väljas med utgångspunkt från genomförd riskanalys och utifrån en avvägning mellan kostnad och nytta. Vid bedömning av nytta ska inte
endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även exempelvis vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten.
Ett flerårsperspektiv för kontrollplanen är nödvändigt, alla verksamhetsområden kan inte
kontrolleras samtidigt.
Internkontrollplanen bör också anpassas utifrån vilka processer som är avsedda att kontrolleras. Det innebär att planen kan innehålla uppföljning av befintliga kontrollmoment i en
process eller också användas för att systematiskt granska att en god intern kontroll upprätthålls i processer som har få inbyggda kontroller.
Internkontrollplanen ska innehålla:






sammanfattning av resultat från genomförd riskanalys
vilka processer/rutiner som ska kontrolleras
vilka kontrollmoment som ska göras
hur kontrollerna ska göras
hur uppföljning/återrapportering ska ske
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Mall för internkontrollplan finns på intranätet samt i bilaga 3.
Uppföljning av internkontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen
plan, löpande/periodiskt rapporteras till nämnden.
Tillämpningsanvisning

Förvaltningschefen ansvarar för rapporteringen till nämnd. Nämnden ska vid upptäckta fel
och brister besluta om nödvändiga åtgärder. Det är viktigt att systematiskt följa upp att de
fel och brister som upptäcks i kontrollarbetet är åtgärdade.
Nämndernas skyldigheter

Nämnden ska i samband med årsbokslutets och verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.
Tillämpningsanvisning

Nämnden ska i rapporten om intern kontroll göra en bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister i den interna kontrollen som kan få rättsliga följder ska
omedelbart rapporteras till regionstyrelsen.
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Regionstyrelsens skyldigheter
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Med utgångspunkt från nämndernas rapporter ska regionstyrelsen årligen utvärdera regionens samlade system för intern kontroll, en kontroll av att riktlinjerna efterlevs. Regionstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. Regionstyrelsen rapporterar resultatet av regionens samlade interna kontroll årligen till regionfullmäktige och Region Gotlands revisorer i samband med att årsredovisningen behandlas. Regionstyrelsen ska återkoppla resultatet av utvärderingen till nämnderna.
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Bilaga 1 – Arbetssätt i Region Gotland
Intern kontroll görs på ordinarie processer eller rutiner som förekommer i verksamheten.
Den interna kontrollen utförs och dokumenteras enligt följande:
1. Genomför riskanalys på förvaltningens verksamheter. En bedömning görs av risken utifrån sannolikheten att den inträffar och konsekvensen om så sker. Detta genererar ett
riskvärde som man sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån. Av de risker som
framkommit fattas beslut om vilka man ska arbeta vidare med.
Bilden nedan visar hur sannolikhet och konsekvens kan bedömas.

Hög

4

Medel
Låg

sannolikhet

3
4

2

3
2

1

1

1

2

3

Sannolikhet
Sannolik – mycket troligt att fel uppstår
Möjlig – det finns en
möjlig risk
Mindre sannolik – risken är mycket liten
Osannolik – risken är
obefintlig

Konsekvens
Allvarlig – är så allvarligt att fel inte får inträffa
Kännbar – uppfattas
som besvärande
Lindrig – uppfattas
som liten
Försumbar – är obetydlig

4

konsekvens

När riskanalys görs kan följande steg tas:
Lista vilka fel som kan uppstå.
 Bedöm hur sannolikt det är att felet kan uppstå.
 Bedöm vilka konsekvenser det kan få om felet uppstår.
Mall för riskanalys som ska användas ligger på intranätet samt i bilaga 2. Riskanalysen ska
dokumenteras.
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2. Utifrån resultatet av riskanalysen, välj ut de mest väsentliga processer/rutiner som ska
granskas under kommande år. Planera för att involvera nämnden.
3. Internkontrollplanen med uppföljningsaktiviteter redovisas till nämnden som fattar beslut om den. Mall för internkontrollplan finns på intranätet samt i bilaga 3.
4. Utför uppföljning av den interna kontrollen enligt plan.
5. Redovisa genomförd uppföljning i en rapport. I rapporten redovisas resultatet med förslag till åtgärder till nämnden. Mall för rapporten finns i bilaga 5. En tjänsteskrivelse ska
upprättas inför nämndens behandling av rapporten.
6. Obligatoriska kontrollmoment som samtliga nämnder ska genomföra ska återrapporteras till regionstyrelsen. Rapporteringen ska ske i samband med årsredovisningen.
7. Sammanställning och bedömning av den interna kontrollen görs i årsredovisningen.
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Bilaga 2 – Mall riskanalys

Datum

Värde 1 = låg 4 = hög
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Nr Område

Vad kan hända

Effekt av händelse

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Åtgärder Ansvarig
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Bilaga 3 – Mall internkontrollplan
Mallen ska användas för den årliga internkontrollplanen. Exempel på processer, kontrollmål, kontrollmetod och kontrollansvar finns nedan.

Process
(rutin/
system)
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Process
(rutin/
system)
Delegation
Attestrutiner
Löner
Upphandling
Moms

Kontrollmål

Kontrollmetod

Kontrollansvar

Resultat

Kontrollmål

Kontrollmetod

Kontrollansvar

Resultat

Att delegationsordningen efterlevs
Att riktlinjer för attest följs
Att reglerna vid frånvaro följs
Att regelverken följs
Att reglerna för momsredovisning
följs

Stickprovsmetoden
Stickprovsmetoden
Stickprovsmetoden
Stickprovsmetoden
Stickprovsmetoden

Nämndsekreterare
Ekonom/Controller
Ekonom/Controller
Upphandlare
Ekonom/Controller
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Bilaga 4 – Rapportmall intern kontroll från kontrollansvarig
Mallen är ett exempel som avser rapportering från kontrollansvarig till den som gör rapporten till nämnden.
Process (rutin/system) - namnge

Beskriv den process/rutin eller system som kontrollen avser på ett sådant sätt att ej initierade kan förstå process samt risk.
Kontrollmoment

Beskriv kontrollmomentet så att den överensstämmer med kontrollplanen samt på ett sådant sätt att ej initierade kan förstå.
Kontrollmetod

Beskriv kontrollmetoden så att den överensstämmer med kontrollplanen samt på ett sådant
sätt att ej initierade kan förstå.
Resultat

Beskriv resultatet på ett klart och tydligt sätt.
Analys/slutsats

Med resultatet som utgångspunkt görs en genomgående analys och slutsats av kontrollen.
Åtgärd

Utifrån slutsats beskrivs vilka åtgärder som vidtagits eller planerats att vidtas.
Kontroll utförd av:

Namn och funktion på den/dem som genomfört kontrollen
Kontrollansvarig:
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Namn och funktion på kontrollansvarig. Ska överensstämma med kontrollplanen
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Bilaga 5 – Rapportmall intern kontroll till nämnd
Mallen ska användas till den rapport som skrivs för nämnden.
Sammanfattning

Samlad bedömning av den interna kontrollen.
Resultat kontroll 1

Resultat – Beskriv resultatet så att det blir tydligt.
Analys – Med resultatet som utgångspunkt görs en analys och slutsats av kontrollen.
Åtgärd – Utifrån slutsatsen beskriv vilka åtgärder som planeras att vidtas.
Resultat kontroll 2

Resultat – Beskriv resultatet så att det blir tydligt.
Analys – Med resultatet som utgångspunkt görs en analys och slutsats av kontrollen.
Åtgärd – Utifrån slutsatsen beskriv vilka åtgärder som planeras att vidtas.
Uppföljning föregående års intern kontroll
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Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits vid konstaterade fel och brister.
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Bilaga 6 – Exempel på processer som har följts upp
Som vägledning för nämnderna ges exempel nedan på områden som har varit föremål för
uppföljning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Efterlevnad utifrån anvisningar
Leverantörsfakturor – är de betalda i rätt tid
Introduktion av nya medarbetare
Hantering av IT-konton
Företagsstödsansökningar
Löneutbetalning - attest av löneunderlag
Posthantering
Förtroendekänsliga poster
Kontroll av leverantörsfaktura med avseende på upphandlingsförfarande, avtal och pris
Kontroll av leverantörsfaktura med avseende på att rätt momssats använts
Kontroll att brukarnas avgifter är rätt beräknade enligt gällande regler
Kontroll av inköpskort med avseende på att beslutsattestant inte är kortinnehavare, moms,
kvitto, syfte
Kontroll av privata medel hos brukare så att riktlinjer för hantering finns, är aktuell samt
följs
Kontroll hur stor andel utredningar som görs enligt gällande metod
Kontroll att rutin för narkotikaklassade läkemedel följs
Kontroll att berörda parter efterlever upprättade överenskommelser
Kontroll att lönetilläggen är aktuella samt att rätt underlag finns
Informationssäkerhet: Personuppgiftbiträdesavtal för kvalitetsregister
Patientsäkerhet: Följsamhet till rutin för hantering av ID-band.
Kompetensförsörjning
Inköp: Följsamhet till avtal
Löneprocessen: Utbetald lön vid manuell registrering av jourtimlön
Behörighet till kassafunktioner
Patientsäkerhetsberättelser från vårdgivare som det finns avtal med
Att momskontering inom den affärsdrivande verksamheten görs korrekt
Att klassificering av investeringar görs korrekt
Att upphandlingar kan genomföras som planerat
Att avsättningen av efterbehandling av gamla deponier hanteras rätt
Avtalstrohet - Att avtal alternativt ramavtal används vid inköp
Analys av överprövade beslut
Att rätt avgift tas ut enligt taxeregler
Att delegationsbeslut har stöd i delegationsordningen
Att lönetillägg som avser chefstillägg och tillfälliga arbetsuppgifter är tidsbestämda samt beslutade och underskrivna av förvaltningschef
Att lönetillägg som avser speciella övertidsöverenskommelser är tidsbestämda samt beslutade och underskrivna av enhetschef
Att fattade beslut om lönetillägg finns samlat och diariefört
Attestrutiner – att attest sker enligt riktlinjerna
Attestrutiner – att attestförteckningen är uppdaterad
Inköpskort – att det finns underlag som styrker inköpet
Momshantering – att moms redovisas enligt reglerna
Representation – att det finns underlag och att momsen hanterats riktigt
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 387

Nämndernas ansvar att rapportera inom
planerings- och uppföljningsprocessen

RS 2021/1451
AU § 312

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Överförmyndarnämnden och patientnämnden ska årligen skriva en verksamhetsberättelse men undantas från övriga planerade uppföljningsrapporter och möten
enligt Region Gotlands fastställda uppföljningsprocess.
x Överförmyndarnämnden och patientnämnden ska årligen planera sin verksamhet
genom att fastställa en verksamhetsplan.
x Överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden kan vid behov äska om
utökad budget och kallas till dialogmöten enligt Region Gotlands fastställda
planeringsprocess.
x

Region Gotlands planerings- och uppföljningsprocess består av ett antal händelser och
rapporteringar under året. I dagsläget är det obligatoriskt för samtliga nämnder att
delta vid de händelser samt följa de rapporteringar som ingår i planerings- och
uppföljningsprocessen.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att överförmyndarnämnden, patientnämnden
samt valnämnden ska undantas kravet på deltagande och rapportering av vissa delar
inom planerings- och uppföljningsprocessen. I nedan tabeller framgår vilka
rapporteringar och möten respektive nämnd inom Region Gotland ska följa samt
föreslås undantas. För överförmyndarnämnden, patientnämnden samt valnämnden
föreslås delårsrapport 1, delårsrapport 2, månadsrapport april, budgetkvittering samt
bokslutsdag inte vara obligatoriska. För strategisk plan och budget samt efterföljande
dialogmöte föreslås att överförmyndarnämnden och patientnämnden endast
rapporterar och deltar om nämnden ser behov av att äska extra medel för kommande
år.
Gällande den ekonomiska uppföljningen i uppföljningsprocessen ska överförmyndarnämnden och patientnämnden lägga en årsprognos enligt fastställd tidplan. Detta då
det är viktigt att alla nämnder får information om den ekonomiska prognosen under
året.
För verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan ska mallarna anpassas för att passa
överförmyndarnämndens och patientnämndens verksamhet. Vid samtliga rapporter i
uppföljningsprocessen görs en samlad beskrivning av politikerorganisationens
ekonomiska utfall, prognos samt budgetavvikelse. Denna beskrivning redovisas i
regionstyrelsens uppföljningsrapporter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 387 forts
RS 2021/1451
AU § 312

Planeringsprocessens händelser och rapporteringar
Strategisk plan
och budget

Verksamhetsplan

Dialogmöte

Budgetkvittering

Regionstyrelsen

x

x

x

x

Tekniska nämnden

x

x

x

x

Miljö- och byggnämnden

x

x

x

x

Barn- och utbildningsnämnden

x

x

x

x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

x

x

x

x

Socialnämnden

x

x

x

x

Hälso- och sjukvårdsnämnden

x

x

x

x

Överförmyndarnämnden

*

x

*

Patientnämnden

*

x

*

Valnämnden

*

Nämnd

Uppföljningsprocessens händelser och rapportering
Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Månadsrapporter

Verksamhetsberättelse

Bokslutsdag

Regionstyrelsen

x

x

x

x

x

Tekniska nämnden

x

x

x

x

x

Miljö- och byggnämnden

x

x

x

x

x

Barn- och utbildningsnämnden

x

x

x

x

x

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

x

x

x

x

x

Socialnämnden

x

x

x

x

x

Hälso- och sjukvårdsnämnden

x

x

x

x

x

Nämnd

Överförmyndarnämnden

x

Patientnämnden

x

Valnämnden

x innebär att rapportering eller närvarande vid årlig händelse är obligatorisk.
* innebär att rapportering eller närvarande vid årlig händelse sker vid behov.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 387 forts
RS 2021/1451
AU § 312

Regionstyrelseförvaltningen förslår att patientnämnden, överförmyndarnämnden samt
valnämnden undantas från kravet att skriva delårsrapporter och månadsrapporter. Det
räcker om dessa nämnder följer upp och analyserar sin verksamhet och ekonomi i
samband med verksamhetsberättelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att patientnämnden, överförmyndarnämnden
samt valnämnden undantas från kravet att närvara vid bokslutsdagen.
Nämnden kommer löpande att få information om verksamhetens utveckling vid
ordinarie sammanträden. Nämnden bestämmer i dialog med verksamheten när
uppföljning ska ske. För övriga nämnder gäller ordinarie rapporteringstillfällen.
Avseende planeringsprocess så kan nämnden vid behov äska medel i samband med
ordinarie budgetprocess. Förslaget är dock att det inte finns krav på att dessa nämnder
måste göra en framställan till budgetberedningen varje år. Det innebär också att dialog
inför budgetberedning kan utgå. Budgetkvittering sker inte för valnämnden,
patientnämnden och överförmyndarnämnden.
Motivet till förändringen är att minska den administrativa hanteringen främst för
kanslierna. Nämndens ansvar för verksamheten är dock oförändrat mot idag och den
rapportering nämnden är skyldig att göra enligt särskild lagstiftning eller annan
förordning ska fortfarande genomföras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-11-17
Skickas till
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/1451
17 november 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Nämndernas ansvar att rapportera inom planerings- och
uppföljningsprocessen
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Överförmyndarnämnden och patientnämnden ska årligen skriva en
verksamhetsberättelse men undantas från övriga planerade uppföljningsrapporter
och möten enligt Region Gotlands fastställda uppföljningsprocess.
Överförmyndarnämnden och patientnämnden ska årligen planera sin verksamhet
genom att fastställa en verksamhetsplan.
Överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden kan vid behov äska
om utökad budget och kallas till dialogmöten enligt Region Gotlands fastställda
planeringsprocess.

Sammanfattning

Region Gotlands planerings- och uppföljningsprocess består av ett antal händelser
och rapporteringar under året. I dagsläget är det obligatoriskt för samtliga nämnder
att delta vid de händelser samt följa de rapporteringar som ingår i planerings- och
uppföljningsprocessen.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att överförmyndarnämnden, patientnämnden
samt valnämnden ska undantas kravet på deltagande och rapportering av vissa delar
inom planerings- och uppföljningsprocessen. I nedan tabeller framgår vilka
rapporteringar och möten respektive nämnd inom Region Gotland ska följa samt
föreslås undantas. För överförmyndarnämnden, patientnämnden samt valnämnden
föreslås delårsrapport 1, delårsrapport 2, månadsrapport april, budgetkvittering samt
bokslutsdag inte vara obligatoriska. För strategisk plan och budget samt efterföljande
dialogmöte föreslås att överförmyndarnämnden och patientnämnden endast
rapporterar och deltar om nämnden ser behov av att äska extra medel för kommande
år.
Gällande den ekonomiska uppföljningen i uppföljningsprocessen ska
överförmyndarnämnden och patientnämnden lägga en årsprognos enligt fastställd
tidplan. Detta då det är viktigt att alla nämnder får information om den ekonomiska
prognosen under året.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1451

För verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan ska mallarna anpassas för att passa
överförmyndarnämndens och patientnämndens verksamhet.
Vid samtliga rapporter i uppföljningsprocessen görs en samlad beskrivning av
politikerorganisationens ekonomiska utfall, prognos samt budgetavvikelse. Denna
beskrivning redovisas i regionstyrelsens uppföljningsrapporter.

Planeringsprocessens händelser och rapporteringar
Strategisk plan
och budget

Verksamhetsplan

Dialogmöte

Budgetkvittering

Regionstyrelsen

x

x

x

x

Tekniska nämnden

x

x

x

x

Miljö- och byggnämnden

x

x

x

x

Barn- och utbildningsnämnden

x

x

x

x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

x

x

x

x

Socialnämnden

x

x

x

x

Hälso- och sjukvårdsnämnden

x

x

x

x

Överförmyndarnämnden

*

x

*

Patientnämnden

*

x

*

Valnämnden

*

Nämnd

Uppföljningsprocessens händelser och rapportering
Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Månadsrapporter

Verksamhetsberättelse

Bokslutsdag

Regionstyrelsen

x

x

x

x

x

Tekniska nämnden

x

x

x

x

x

Miljö- och byggnämnden

x

x

x

x

x

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Socialnämnden

x

x

x

x

x

Hälso- och sjukvårdsnämnden

x

x

x

x

x

Nämnd

Överförmyndarnämnden

x

Patientnämnden

x

Valnämnden

x innebär att rapportering eller närvarande vid årlig händelse är obligatorisk.
* innebär att rapportering eller närvarande vid årlig händelse sker vid behov.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1451

Ärendebeskrivning

Region Gotlands planerings- och uppföljningsprocess består av ett antal händelser
och rapporteringar under året. För Region Gotlands nämnder innebär
planeringsprocessen bland annat att göra en planering för kommande behov av
investeringar, en strategisk plan och budget samt delta i dialogmöte. Dessa delar är
underlag till den budgetberedning som sker under våren. Vidare ingår att göra en
verksamhetsplan för kommande år samt att kvittera ut nämndens budget.
Uppföljningsprocessen omfattar totalt fyra rapporter under året. Av Region Gotlands
nämnder görs delårsrapport 1 som omfattar perioden januari till mars. Tyngdpunkten
i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen för både drift och investeringar,
personaluppföljning samt vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott.
Månadsrapport april är en rapport med fokus på uppföljning av ekonomi och
personal. Vid befarat underskott ska beslut om åtgärder tas. Delårsrapport 2 avser
perioden januari till augusti. Rapporten innehåller uppföljning av verksamhet,
måluppfyllelse, det ekonomiska läget, årsprognos för både drift och investeringar
samt personaluppföljning. Verksamhetsberättelsen omfattar hela året och innehåller
uppföljning av verksamhet, måluppfyllelse samt redovisning av nämndens
ekonomiska resultat för året. Verksamhetsberättelsen ligger till grund för Region
Gotlands årsredovisning. Året summeras under den årliga bokslutsdagen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förslår att patientnämnden, överförmyndarnämnden
samt valnämnden undantas från kravet att skriva delårsrapporter och
månadsrapporter. Det räcker om dessa nämnder följer upp och analyserar sin
verksamhet och ekonomi i samband med verksamhetsberättelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att patientnämnden, överförmyndarnämnden
samt valnämnden undantas från kravet att närvara vid bokslutsdagen.
Nämnden kommer löpande att få information om verksamhetens utveckling vid
ordinarie sammanträden. Nämnden bestämmer i dialog med verksamheten när
uppföljning ska ske. För övriga nämnder gäller ordinarie rapporteringstillfällen.
Avseende planeringsprocess så kan nämnden vid behov äska medel i samband med
ordinarie budgetprocess. Förslaget är dock att det inte finns krav på att dessa
nämnder måste göra en framställan till budgetberedningen varje år. Det innebär
också att dialog inför budgetberedning kan utgå. Budgetkvittering sker inte för
valnämnden, patientnämnden och överförmyndarnämnden.
Motivet till förändringen är att minska den administrativa hanteringen främst för
kanslierna. Nämndens ansvar för verksamheten är dock oförändrat mot idag och den
rapportering nämnden är skyldig att göra enligt särskild lagstiftning eller annan
förordning ska fortfarande genomföras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 399

Gotlands näringslivs- och etableringsservice
AB, verkställighetsfrågor

RS 2021/875
AU § 319

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar att den av Region Gotland ägda koncernen bestående av
moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess dotterbolag
Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga
och förvalta kongresshallsfastigheten.
x Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå målet i p. 1.
x Region Gotland förvärvar 100 procent av aktierna i Wisby Strand Congress och
Event Gotland AB till bokfört värde.
x

Av regionfullmäktiges beslut 2015-12-14, § 334 framgår att regionens helägda bolag
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB skulle avvecklas och aktierna i dess
helägda dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB skulle överföras till regionen. Vidare gavs regionstyrelsen i uppdrag att
verkställa förändringen. Till underlag för beslutet fanns bl.a. en promemoria från
konsultföretaget PWC.
Under en längre tid har en tvist om skadestånd försvårat ett genomförande av
fullmäktiges beslut. Tvisten är nu avklarad. Vidare har framkommit att det saknas
behov även av bolaget Inspiration Gotland AB. Behovet är numera att behålla endast
verksamheten som bedrivs i Wisby Strand Congress och Event Gotland AB i fortsatt
bolagsform. Ett skäl till att behålla ett bolag är att det möjliggör att en eventuell senare
försäljning av kongresshallen kan genomföras som en aktieöverlåtelse.
Med anledning av dessa ändrade förutsättningar har konsultföretaget KPMG getts i
uppdrag att ta fram en steg för steg promemoria över hur transaktionerna i koncernen
skulle kunna genomföras för att uppnå önskat mål utan att oförutsedda eller onödiga
ekonomiska konsekvenser uppstår. Det som utreds är huvudsakligen likvidation
respektive fusion. Oavsett vilket krävs enligt kommunallagen att regionfullmäktige
slutligen beslutar om bolagsordningar, ägardirektiv och uppdrag.
forts

42 (73)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 399 forts
RS 2021/875
AU § 319

I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att om en region med stöd av 1 § lämnar över
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
-

-

fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
utse samtliga styrelseledamöter,
se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas,
utse minst en lekmannarevisor, och
se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare.

Regionfullmäktiges beslut bör nu vara att bemyndiga regionstyrelsen att vidta de
förnuftiga åtgärder som krävs för att nå målet med endast ett direktägt bolag, som i sin
tur ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten. Regionstyrelsen får sedan återkomma
i frågor där fullmäktiges beslut krävs.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen, ekonomin,
jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-30
Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/875
30 september 2021

Patrik Pettersson
Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Koncernen Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige beslutar att den av Region Gotland ägda koncernen bestående
av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och
Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår,
vilket bolag ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå målet i p. 1.
3. Region Gotland förvärvar 100 procent av aktierna i Wisby Strand Congress och
Event Gotland AB till bokfört värde.

Ärendet

Av regionfullmäktiges beslut den 14 december 2015, § 334 framgår att regionens
helägda bolag Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB skulle avvecklas och
aktierna i dess helägda dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB skulle överföras till regionen. Vidare gavs
regionstyrelsen i uppdrag att verkställa förändringen. Till underlag för beslutet fanns
bl.a. en promemoria från konsultföretaget PWC.
Under en längre tid har en tvist om skadestånd försvårat ett genomförande av
fullmäktiges beslut. Tvisten är nu avklarad. Vidare har framkommit att det saknas
behov även av bolaget Inspiration Gotland AB. Behovet är numera att behålla endast
verksamheten som bedrivs i Wisby Strand Congress och Event Gotland AB i fortsatt
bolagsform. Ett skäl till att behålla ett bolag är att det möjliggör att en eventuell
senare försäljning av kongresshallen kan genomföras som en aktieöverlåtelse.
Med anledning av dessa ändrade förutsättningar har konsultföretaget KPMG getts i
uppdrag att ta fram en steg för steg promemoria över hur transaktionerna i
koncernen skulle kunna genomföras för att uppnå önskat mål utan att oförutsedda
eller onödiga ekonomiska konsekvenser uppstår. Det som utreds är huvudsakligen
likvidation respektive fusion. Oavsett vilket krävs enligt kommunallagen att
regionfullmäktige slutligen beslutar om bolagsordningar, ägardirektiv och uppdrag.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/875

Bedömning

I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att om en region med stöd av 1 § lämnar över
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska
fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal
lämnas över till privata utförare.
Regionfullmäktiges beslut bör nu vara att bemyndiga regionstyrelsen att vidta de
förnuftiga åtgärder som krävs för att nå målet med endast ett direktägt bolag, som i
sin tur ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten. Regionstyrelsen får sedan
återkomma i frågor där fullmäktiges beslut krävs.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen, ekonomin,
jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Inspiration Gotland AB
Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
Regionens revisorer
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 5

Begäran om tilläggsanslag Ro/Ro ramp
Apotekskajen Slite

RS 2021/1474
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tilläggsanslag för Ro/Ro ramp Apotekskajen Slite beviljas med 15 miljoner
kronor. Finansiering sker ur regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för investeringar i Apotekskajen i Slite. Cementa har framfört att de med anledning av att det
kommer att saknas täkttillstånd för brytning av kalksten samt att de har för liten egen
hamnkapacitet, vill kunna nyttja Apotekskajen i Slite för att förse fabriken med
kalksten inom en period på upp till 5 år. Cementa avser att frakta kalksten från
Kappelshamn, Storungs, till Slite. Hamnen i Slite har tillstånd för att ta emot upp till
100 anlöp per år och det finns en miljödom som innebär att det finns tillstånd att
bygga en RoRo ramp.
Kostnaden för att bygga en RoRo-ramp beräknas till 15 miljoner kronor. Arbetena
planeras att starta under våren 2022 och avslutas hösten 2022.
Kapitalkostnaderna för investeringen finansieras av ökade hamnintäkter från
Cementa. Region Gotland och Cementa ska teckna ett avtal för att garantera
Cementa kajkapacitet för ett antal år samt att Region Gotland garanteras motsvarande intäkt. Om kapitalkostnaden överstiger Cementas avgift kan den hanteras
inom befintlig budget för hamnverksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för
investeringar i Apotekskajen i Slite.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-10-20, § 191
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1474
16 december 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Ro/Ro ramp Apotekskajen Slite
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tilläggsanslag för Ro/Ro ramp Apotekskajen Slite beviljas med 15 miljoner
kronor. Finansiering sker ur regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för
investeringar i Apotekskajen i Slite. Cementa har framfört att de med anledning av att
det kommer att saknas täkttillstånd för brytning av kalksten samt att de har för liten
egen hamnkapacitet, vill kunna nyttja Apotekskajen i Slite för att förse fabriken med
kalksten inom en period på upp till 5 år. Cementa avser att frakta kalksten från
Kappelshamn, Storungs, till Slite. Hamnen i Slite har tillstånd för att ta emot upp till
100 anlöp per år och det finns en miljödom som innebär att det finns tillstånd att
bygga en RoRo ramp.
Kostnaden för att bygga en RoRo-ramp beräknas till 15 miljoner kronor. Arbetena
planeras att starta under våren 2022 och avslutas hösten 2022.
Kapitalkostnaderna för investeringen finansieras av ökade hamnintäkter från
Cementa. Region Gotland och Cementa ska teckna ett avtal för att garantera
Cementa kajkapacitet för ett antal år samt att Region Gotland garanteras
motsvarande intäkt. Om kapitalkostnaden överstiger Cementas avgift kan den
hanteras inom befintlig budget för hamnverksamheten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för
investeringar i Apotekskajen i Slite.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 191 2021-10-20
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 191

TN § 191

Begäran om tilläggsanslag Ro/Ro ramp
Apotekskajen Slite

TN 2021/3170
TN AU § 173

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för byggnation av RoRo-ramp vid Apotekskajen i Slite med
15 miljoner kronor.

Cementa står inför stora utmaningar då det kommer saknas täkttillstånd för brytning
av kalksten inom kort. För att hantera detta på kort sikt ska bland annat kalksten
initialt fraktas från Kappelshamn, Storungs, till Slite. Cementa har framfört att med
anledning av för liten egen hamnkapacitet vill de kunna nyttja Apotekskajen i Slite för
att förse fabriken med kalksten inom en period på upp till 5 år.
Regionens hamntillstånd medger maximalt 100 anlöp per år och efter anmälan till
tillsynsmyndighet, MoH, möjlighet att ta in kalksten vid Apotekskajen. Den logistik
Cementa vill nyttja, kostnadseffektivt och med minst miljöpåverkan, innebär att kajen
måste verksamhetsanpassas och förses med RoRo-ramp för att kunna lossa pråm
med hjullastare.
I Mark- och miljödomstolens miljödom från 2008 för Apotekskajen finns det
tillstånd för att även bygga en RoRo-ramp. Arbetstiden i miljödomen för byggandet
av RoRo-ramp har förlängts och är giltiga till och med den 11 november 2025.
Försiktighetsåtgärder för att främst begränsa buller och damning planeras.
Kostnaden för verksamhetsanpassningen, bygga en RoRo-ramp, är kalkylerad till 15
miljoner kronor. Arbetena planeras att starta under våren 2022 och vara slutförda till
tidig höst 2022. Avsikten är att Region Gotland och Cementa ska teckna ett avtal för
att garantera Cementa efterfrågad kajkapacitet under ett antal år och Region Gotland
hamnintäkt för del av investeringen. RoRo-rampen kommer även kunna nyttjas för
regionalutveckling.
Teknikförvaltningen föreslår därför tekniska nämnden att ansöka om tilläggsanslag
hos regionstyrelsen till investeringsanslag för byggnation av RoRo-ramp vid
Apotekskajen i Slite med 15 miljoner kronor
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Det finns inget som speciellt påverkar detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – RoRo-rampen skapar möjlighet för regionalutveckling i
form av större möjligheter för Slite hamn.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 191

Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader som
initialt finansieras av hamnintäkter från Cementa. Det kommer att bli en kort
avskrivningstid då RoRo-rampen kommer nyttjas intensivt med hårt slitage under
minst tre år. Avsikten är att Region Gotland och Cementa tecknar ett avtal för att
garantera Cementa kajkapacitet för ett antal år och Region Gotland hamnintäkt för
del av investeringen. Kapitalkostnader utöver det som kan uppkomma kommer
hanteras inom hamnverksamhetens tilldelade budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Mats Eriksson, ekonom Conny Johansson och
driftsansvarig Lars Wahlberg via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

• Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för byggnation av Ro/Ro-ramp vid Apotekskajen i Slite med 15
miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3170
27 september 2021

Mats Eriksson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag RoRo-ramp Apotekskajen Slite
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för byggnation av RoRo-ramp vid Apotekskajen i Slite med
15 miljoner kronor.

Sammanfattning

Cementa står inför stora utmaningar då det kommer saknas täkttillstånd för brytning
av kalksten inom kort. För att hantera detta på kort sikt ska bland annat kalksten
initialt fraktas från Kappelshamn, Storungs, till Slite. Cementa har framfört att med
anledning av för liten egen hamnkapacitet vill de kunna nyttja Apotekskajen i Slite för
att förse fabriken med kalksten inom en period på upp till 5 år.
Regionens hamntillstånd medger maximalt 100 anlöp per år och efter anmälan till
tillsynsmyndighet, MoH, möjlighet att ta in kalksten vid Apotekskajen. Den logistik
Cementa vill nyttja, kostnadseffektivt och med minst miljöpåverkan, innebär att kajen
måste verksamhetsanpassas och förses med RoRo-ramp för att kunna lossa pråm
med hjullastare.
I Mark- och miljödomstolens miljödom från 2008 för Apotekskajen finns det
tillstånd för att även bygga en RoRo-ramp. Arbetstiden i miljödomen för byggandet
av RoRo-ramp har förlängts och är giltiga till och med den 11 november 2025.
Försiktighetsåtgärder för att främst begränsa buller och damning planeras.
Kostnaden för verksamhetsanpassningen, bygga en RoRo-ramp, är kalkylerad till 15
miljoner kronor. Arbetena planeras att starta under våren 2022 och vara slutförda till
tidig höst 2022. Avsikten är att Region Gotland och Cementa ska teckna ett avtal för
att garantera Cementa efterfrågad kajkapacitet under ett antal år och Region Gotland
hamnintäkt för del av investeringen. RoRo-rampen kommer även kunna nyttjas för
regionalutveckling.
Teknikförvaltningen föreslår därför tekniska nämnden att ansöka om tilläggsanslag
hos regionstyrelsen till investeringsanslag för byggnation av RoRo-ramp vid
Apotekskajen i Slite med 15 miljoner kronor
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Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Det finns inget som speciellt påverkar detta
perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – RoRo-rampen skapar möjlighet för regionalutveckling i
form av större möjligheter för Slite hamn.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
som initialt finansieras av hamnintäkter från Cementa. Det kommer att bli en kort
avskrivningstid då RoRo-rampen kommer nyttjas intensivt med hårt slitage under
minst tre år. Avsikten är att Region Gotland och Cementa tecknar ett avtal för att
garantera Cementa kajkapacitet för ett antal år och Region Gotland hamnintäkt för
del av investeringen. Kapitalkostnader utöver det som kan uppkomma kommer
hanteras inom hamnverksamhetens tilldelade budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 404

Förändrat avtal Uppsala universitet

RS 2021/1695

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Det omförhandlade avtalet mellan Region Gotland och Uppsala Universitet om
Almedalsbiblioteket godkänns. Regionfullmäktige överlämnar med detta åt
regionstyrelsen att framgent svara för avtalsfrågorna om verksamheten i
Almedalsbiblioteket.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att påbörja verkställigheten av
avtalet omgående genom att inleda rekryteringen av enhetschef.
x Avdelningschefen för kultur- och fritidsavdelningen ska på regionens vägnar
underteckna, eller med därmed jämförbart elektroniskt förfarande bekräfta, det av
regionfullmäktige godkända avtalet.
x

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionstyrelseförvaltningen har i samverkan med Uppsala Universitetsbibliotek sett
över och justerat nuvarande avtal från 2013. Förslag till förändringar grundar sig kring
viljan att fortsätta driva Almedalsbiblioteket som ett sambibliotek med två huvudmän
med var sitt tydligt uppdrag. Förändringarna som föreslås gör bland annat gällande att
respektive huvudman har en enhetschef och att samverkan mellan dessa skall råda för
verkställandet av driften av biblioteket. Förvaltningen föreslår att framtagna avtal skall
ersätta det avtal som togs av kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10, § 99.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1695
7 december 2021

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Förändrat avtal Uppsala universitet
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige godkänner det omförhandlade avtalet mellan Region Gotland och
Uppsala universitet om Almedalsbiblioteket. Regionfullmäktige överlämnar med
detta åt regionstyrelsen att framgent svara för avtalsfrågorna om verksamheten i
Almedalsbiblioteket.
Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att påbörja verkställigheten av avtalet
omgående genom att inleda rekryteringen av enhetschef.
Avdelningschefen för kultur- och fritidsavdelningen ska på regionens vägnar
underteckna, eller med därmed jämförbart elektroniskt förfarande bekräfta, det av
regionfullmäktige godkända avtalet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i samverkan med Uppsala universitetsbibliotek sett
över och justerat nuvarande avtal från 2013. Förslag till förändringar grundar sig
kring viljan att fortsätta driva Almedalsbiblioteket som ett sambibliotek med två
huvudmän med var sitt tydligt uppdrag. Förändringarna som föreslås gör bland annat
gällande att respektive huvudman har en enhetschef och att samverkan mellan dessa
skall råda för verkställandet av driften av biblioteket. Förvaltningen föreslår att
framtagna avtal skall ersätta det avtal som togs av Kultur- och fritidsnämnden 201312-10 §99.
Ärendebeskrivning

Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek driver sedan många år
Almedalsbiblioteket. Det ursprungliga avtalet antogs av fullmäktige 1999-02-08, § 60.
Avtalet justerades sedan 2013-12-10 § 99 av Kultur- och fritidsnämnden när
Högskolan Gotland gick samman med Uppsala universitet och blev Uppsala
universitet Campus Gotland.
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De båda huvudmännen står stärkta i att fortsätta driva Almedalsbiblioteket som ett
sambibliotek med en verksamhetsidé att biblioteket är för alla. Verksamheten har
utvecklats över tid och behov finns att tydliggöra och möjliggöra de två
huvudmännens skilda uppdrag samtidigt som samverkan och utveckling i det
gemensamma biblioteket sker parallellt. Samtidigt är chefsrollen för biblioteket, som i
det ursprungliga avtalet anger att det för Almedalsbiblioteket skall finnas en
enhetschef, mycket utmanande och skapar inte ett hållbart ledarskap.
Förutsättningarna att som gemensam enhetschef för två olika uppdrag är allt för
omfattande och gör i vardagen att det ena behöver prioriteras framför det andra samt
att uppdraget blir allt för brett att härbergera i en chefsroll. Det är viktigt att skapa
förutsättningar för våra chefer att hålla i längden.
I jämförelse med nuvarande avtal innefattar verksamhetsidén att Almedalsbiblioteket
inte bara är ett bibliotek öppet för alla utan att det skall uppfattas som ett bibliotek
med två huvudmän. Det gemensamma fokuset skall vara Den lärande människan och
biblioteket samarbetar och samverkar brett för att stärka möjligheter till livslångt
lärande, breddad rekrytering till högre studier och för att bidra till regionens och
universitetets hållbarhetsarbete. Fortsatt skall biblioteket fungera som såväl ett
kunskaps- och utbildningscentrum som ett kulturellt centrum.
Vidare föreslås en förändring av chefskapet där huvudmännen istället för att ha en
gemensam chef föreslås ha var sin respektive enhetschef. Dessa skall ha ett särskilt
ansvar för att säkra ett fungerande samarbete inom biblioteket, med utgångspunkt i
gällande uppdrag, lagstiftning och i användarnas behov av bibliotekstjänster.
Istället för en bibliotekskommitté ansvarar de två enhetscheferna för att en dialog
förs löpande för att ta tillvara synpunkter och behov hos användare, såväl studenter
och forskare som allmänhet. Detta kan också vid behov formaliseras. Utöver det
skapas en samrådsgrupp där representant för Region Gotland och
Universitetsbiblioteket minst 2 gånger per år möts för att följa upp avtal,
gemensamma uppdrag, verksamhetsplanering samt eventuella frågor som ej kunnat
lösa av enhetschefer.
I och med att förslaget innebär var sin enhetschef så får det ekonomiska
konsekvenser. Respektive huvudman betalar enligt det nya avtalet för respektive
chefsfunktion.
Regionens jurist har granskat avtalet och ändringar har gjort efter juristens
anvisningar. Regionstyrelseförvaltningen är överens med Uppsala
universitetsbibliotek om avtalsförändringarna. Förändringarna har lyfts vid möte med
Almedalsbiblioteket bibliotekskommitté. Information om förändring av
chefsuppdrag och ändrat avtal har även presenterats till personalgrupper och på
samverkan inom förvaltningen. Information kring framtida möjliga förändringar har
även informerats vid Kultur- och fritidsberedningen i september.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Avtal mellan Region Gotland och Uppsala universitet om Almedalsbiblioteket

1. Parter och verksamhet
De båda bibliotekshuvudmännen, Region Gotland, nedan kallad Regionen och Uppsala universitet,
universitetsbiblioteket, nedan kallad Universitetet, träffar detta avtal om gemensam verksamhet vid
Almedalsbiblioteket i Visby.
I Almedalsbiblioteket bedrivs folkbiblioteksverksamhet och universitetsbiblioteksverksamhet.
Detta avtal är ett självständigt uttryck för den partnerskapsanda som råder mellan parterna.

2. Verksamhetsidé
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. De ingående huvudmännens
respektive uppdrag styr verksamheten. Ett gemensamt fokus är Den lärande människan.
Almedalsbiblioteket är öppet för alla och ska uppfattas som ett bibliotek med två huvudmän.
Almedalsbiblioteket samarbetar och samverkar brett för att stärka möjligheter till livslångt lärande,
breddad rekrytering till högre studier och för att bidra till Regionens och Universitetets
hållbarhetsarbete.
Almedalsbiblioteket fungerar som såväl ett kunskaps- och utbildningscentrum som ett kulturellt
centrum.

3. Organisation
Respektive organisation, Regionen och Universitetet, ansvarar för kompetensförsörjning för sin del
av verksamheten. Det finns en ansvarig chef för Regionen och en för Universitetet. Dessa har ett
särskilt ansvar för att säkra ett fungerande samarbete inom biblioteket, med utgångspunkt i gällande
uppdrag, lagstiftning och i användarnas behov av bibliotekstjänster.
De två enhetscheferna ansvarar för att en dialog löpande förs för att ta tillvara synpunkter och behov
hos användare, såväl studenter och forskare som allmänhet. Vid behov kan dialogen formaliseras i
någon form av löpande avstämning, referensgrupp eller liknande.
En samrådsgrupp skapas som ersätter tidigare bibliotekskommitté där representant för Regionen och
Universitet minst 2 gånger per år möts för att följa upp avtal, gemensamma uppdrag,
verksamhetsplanering samt eventuella frågor som ej kunnat lösa av enhetschefer.
4. Ekonomi
Regionen och Universitetet svarar gemensamt för kostnaderna för Almedalsbiblioteket enligt vad
som sägs i det följande.
Intäkterna i Almedalsbibliotekets budget består av de medel som Regionen och Universitetet årligen
ställer till bibliotekets förfogande.
Kostnaderna för Almedalsbibliotekets lokaler, investeringar i inventarier och övriga driftskostnader
fördelas så att Regionen svarar för fem åttondelar och Universitetet för tre åttondelar.

Personalkostnaderna vid Almedalsbiblioteket finansieras av den part där personalen har sin
anställning. Kostnaderna för media finansieras av respektive part utifrån behov hos den primära
målgruppen, allmänhet respektive studenter och forskare på Campus Gotland.
Parterna fakturerar varandra kvartalsvis för gemensamma kostnader enligt fördelningen ovan.

5. Avtalstid och uppsägningsvillkor
Avtalet gäller till och med den 31 december 2027. Uppsägning ska ske skriftligen senast nio månader
före avtalstiden utgång. I annat fall förlängs avtalet med fem år i sänder.

6. Hävning
En part kan häva ett avtal om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

7. Övriga frågor
Vardera parten ansvarar för att den fullgör sina åligganden enligt lagar, övriga föreskrifter,
myndighetsbeslut och kollektivavtal.

8. Tvist
Talan med anledning av detta avtal ska väckas vid Gotlands tingsrätt. Innan talan väcks ska parterna
så långt möjligt söka nå en förhandlingslösning.

Detta avtal ersätter det tidigare avtalet från 2013-12-19. Avtalet har tecknats i två exemplar, av vilka
parterna har tagit var sitt.

För Region Gotland

För Uppsala universitet

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 17

Information. Avtal Blått Centrum Gotland

RS 2021/459
AU § 17

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Informationen godkänns.

Regionfullmäktige fattade i juni 2021 (RF § 93) beslut kring en stadigvarande
medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från och med 1 januari
2022. Projektets syfte är att stimulera regional utveckling genom forskningsanknutet
utvecklingsarbete på vattenområdet. En fylligare bakgrund finns beskriven i
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021.
I egenskap av projektägare har Uppsala universitet Campus Gotland formulerat ett
avtal kring samverkansprojektet. Avtalet gäller 1 januari 2022î31 december 2022.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet Campus Gotland just nu ser
över en rad organisatoriska frågor som berör hela Campus Gotland och därför valt
ett interimistiskt avtal för Blått centrum Gotland under 2022.
Med stöd av regionfullmäktiges beslut § 93/2021 undertecknade regionstyrelsens
ordförande avtalet i samband med styrgruppen för Blått centrums sammanträde den
20 december 2021.
Som framgår av avtalet avser Campus Gotland att senast under september 2022 fatta
beslut om en fortsättning av verksamheten från och med 2023. I samband med detta
kommer ett nytt avtalsförslag att presenteras, som regionstyrelseförvaltningen avser
att återkomma till regionstyrelsen med.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Skickas till
RSF/RU
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/459
22 december 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Information: avtal kring Blått Centrum Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fattade i juni 2021 (RF § 93) beslut kring en stadigvarande
medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från och med 1 januari
2022. Projektets syfte är att stimulera regional utveckling genom forskningsanknutet
utvecklingsarbete på vattenområdet. En fylligare bakgrund finns beskriven i
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021.
I egenskap av projektägare har Uppsala universitet Campus Gotland formulerat ett
avtal kring samverkansprojektet. Avtalet gäller 1 januari 2022−31 december 2022.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet Campus Gotland just nu ser
över en rad organisatoriska frågor som berör hela Campus Gotland och därför valt
ett interimistiskt avtal för Blått centrum Gotland under 2022.
Med stöd av regionfullmäktiges beslut § 93/2021 undertecknade regionstyrelsens
ordförande avtalet i samband med styrgruppen för Blått centrums sammanträde den
20 december 2021.
Som framgår av avtalet avser Campus Gotland att senast under september 2022 fatta
beslut om en fortsättning av verksamheten från och med 2023. I samband med detta
kommer ett nytt avtalsförslag att presenteras, som regionstyrelseförvaltningen avser
att återkomma till regionstyrelsen med.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/459

Beslutsunderlag

RS 2021/459. Etablering av Blått centrum Gotland, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-04-22
 RF § 93 Fortsatt medverkan i Blått Centrum, 2021-06-21
 Avtal om samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland”, 2021-12-20


Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF/RU
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 12

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och
skola

RS 2020/1961
AU § 10

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.
x Regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma
med förslag på utökning av befintliga/nuvarande aktiviteter.
x

Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att skapa utrymme för fler
kulturarbetare i förskola och grundskola och föreslår;
-

Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska föroch grundskolan.
Att en plan arbetas fram för hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen är i stort sett enig med remisserna från nämnderna ovan
– frånsett att svaren inte föreslår hur arbetet kan stärkas avseende förskolor på
Gotland eller vad nästa steg i arbetet skulle kunna vara. Regionstyrelseförvaltningen
ser förskolornas målgrupper som relevanta att inkludera i kulturgarantin och vill
därför komplettera med resurssatta förslag på nästa steg i arbetet samt synliggöra en
del utmaningar.
Kultursektorn är en av de värst drabbade sektorerna av pandemin. Pandemin har
blottlagt befintliga svagheter i kulturens infrastrukturer och samtidigt försämrat
arbets- och existensvillkoren för det fria kulturlivets aktörer. Arbetstillfällen har
försvunnit under ett och ett halvt års tid och kulturlivet återhämtar sig fortfarande.
Pandemin har även drabbat elever i grundskolan där utbudet påverkats och delvis
ställts in.
Regeringens rapport Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77 lyfter
både behovet av långsiktiga stöd och åtgärder för fria aktörer men även behov av att
utöka permanenta insatser gällande kultur i skolan. Motionens förslag är relevant och
angeläget utifrån båda dessa behov - att stärka barn och ungas rätt till kulturella
upplevelser samtidigt som det är ett sätt att skapa arbetsmöjligheter och sysselsättning för kulturlivets utövare.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 12 forts
RS 2020/1961
AU § 10

Motionären vill se att resurser stärker arbetet även i förskolan, vars målgrupper idag
inte tillgodoses. Denna skrivelse tydliggör därför två utvecklingsmöjligheter samt
resurssättning av dessa. En permanent förstärkning med 500 000 kronor skulle
inkludera förskolans olika målgrupper (2-3 åringar och 4-5-åringar) och en generell
förstärkning till inköp av kultur på 500 000 kronor inom kulturgarantin skulle utöka
kulturutbudet inom grundskolan och innebära att fler barn skulle nås av en större
mångfald av konstnärliga uttryck.
Bakgrund - Region Gotlands arbete med kultur i skolan
Skolan utgör en viktig plattform för att nå ut med kultur till barn och unga oavsett
deras socioekonomiska bakgrund och förutsättningar utanför skolan. För många
barn och unga utgör besök på skoltid det första mötet med till exempel scenkonst
och museiverksamhet. Även inom konstområden som film och musik, som de
flesta möter även till vardags, kan upplevelser under skoltid öppna ögonen för en
mångfald av genrer och uttryck som eleverna normalt sett inte tar del av. I läroplanen ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer, till exempel språk, bild,
musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets
kulturutbud. Region Gotland arbetar efter en kulturgaranti som med nuvarande
resurser säkerställer att barn och unga i grundskolan åk F-9 under varje stadium, dvs
en treårsperiod, får fyra kulturupplevelser inom olika kulturområden. Här ingår idag
inte gymnasium och förskola. Nedan följer en sammanställning av kostnaderna för
kultur i skolan, som formellt hanteras av kultursamordnare, Kulturenheten och chef
för Kulturskolan tillsammans med nätverket PRU (Pedagogiskt resursutbud).
Samarbetet mellan förvaltningarna är välfungerande. Kulturinstitutionerna
Länsteatern, Gotlandmusiken och Gotlands museum bidrar också i garantin inom
ramen för sina egna budgetar, de står för majoriteten av kulturupplevelserna.
Kultur i skolan 2021, Region Gotland
Inköp av övrig professionell kultur (RSF 230 tkr och UAF 230 tkr) 460 000 kr
Medel för skolbio (UAF)
Kostnader för bokningsverktyg/hemsida (RSF/UAF)

130 000 kr
60 000 kr

Busspengar för skolorna att kunna ta sig till aktiviteter (UAF)

230 000 kr

Totalt

880 000 kr
forts

27 (43)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 12 forts
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Övriga medel, Kulturrådet, 2021
Skapande skola, statliga sökbara medel från KUR årligen

1 500 000 kr

Utvecklingsmedel Kulturskolor, bland annat projekt i skolor

1 300 000 kr

Kultur i skolan under pandemin
Kultur i skolans verksamhet har begränsats av pandemin och barns och ungas
möjlighet att ta del av kultur och att utveckla sina skapande förmågor har minskat.
Hösten 2021 kan vi se konsekvenserna i arbetet med kulturgarantin på Gotland.
Bland annat fick två större inköpta föreställningar ställas in/bokas av i sista minuten
(en teaterföreställning av Riksteatern och en dansföreställning) på grund av
smittorisker för skådespelare såväl som för skolelever och personal. Program för
mindre grupper samt klassrumsbesök har fungerat som viss ersättning. Den
kostnaden är dock högre per elev och därmed berörs betydligt färre elever. Gällande
skapandeskola-arbetet, så har skolorna ibland inte velat släppa in externa personer/
aktörer och därför ställt in eller avstått från att bokat in skapandeskola-besök. Men i
stora drag har den verksamheten inte drabbats i lika hög grad och Skapande skola har
kunnat arbeta nästan som före pandemin. Begränsningen har dock drabbat alla
årskullar i grundskolan under 2020 och 2021 där fler elever under normala år skulle
fått tillgång till ett bredare utbud.
I regeringens återstartsutredning för kulturen skriver rapportförfattarna: ”Ur ett
barns eller en ungdoms perspektiv utgör ett år utan möjlighet att möta professionell
kultur i skolan eller att ta del av kulturskolans undervisning en stor del av dess tid i
grundskolan och kulturskolans verksamhet. Vi ser det som angeläget att de hinder
som finns för kulturskolan och kultur i skolan undanröjs så snart som möjligt så att
barn och unga ges förutsättningar att möta och delta i kulturen igen.”
Förslag på utvecklingsinsatser gällande kultur i skolan
En naturlig utveckling av barnkulturgarantin – dvs, nästa steg i arbetet - skulle
innebära att inkludera förskoleåldrarna på Gotland i arbetet. Detta bedöms av
Regionstyrelseförvaltningen kräva ett tillskott på 500 000 kr och skulle gå i linje med
Gotlands Kulturplan 2021-2024 där en viktig målgrupp är barn och unga. Två
åldersgrupper i förskolan, 2-3-åringar och 4-5 åringar, skulle då kunna nås.
Utmaningarna är dels att upplevelserna behöver tas till eller nära till förskolan (istället
för att förskolorna primärt tar sig till kulturlokalerna). Dels att möten med yngre barn
görs i mindre grupper av färre barn. Därför är kostnaderna för förskolebarnen dyrare
än för grundskoleeleven.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen vill även lyfta att dagens kulturgaranti är en minimiinsats för att säkerställa kulturen som en del i grundskolan, som skulle behöva stärkas
generellt för att kunna leva upp till målet att verkligen nå alla barn. Med en
förstärkning på 500 000 kr för att öka kulturutbudet i grundskolan säkerställs att
kulturgarantin kan erbjuda alla barn på Gotland kultur i skolan, beräknat på en
årskull, ca 500 barn.
Förvaltningens bedömning är att kulturutbudet i skolan har påverkats under
pandemin och att motionen är relevant för att stärka såväl barn och ungas tillgång till
kultur samtidigt som det är en möjlighet för kulturlivets aktörer att säkras uppdrag.
Kulturgarantin omfattar idag vare sig förskolans åldrar 2-5 år eller gymnasiet. En
utökning av medel med 500 000 kr skulle möjliggöra för Gotlands förskolor att
inkluderas i kulturgarantin. En generell förstärkning på 500 000 kr mot bakgrund av
pandemin skulle säkerställa en utveckling av kulturgarantin och ge en utökning av
och en större mångfald av kulturella uttryck i utbudet.
Barn- och elevperspektiv
Barn och elever har rätt till kultur i skolan och flera undersökningar pekar på att det
har en positiv inverkan på måluppfyllelsen. I Gotlands Kulturplan 2021-2024 är barn
och unga en prioriterad målgrupp.
Jämställdhetsperspektiv
En likvärdig skola gynnar jämställdhetsperspektivet och de aktiviteter som beskrivits i
tjänsteskrivelsen är just för att säkra likvärdighet. Kultur i skolan är det effektivaste
sättet att nå barn och unga oavsett bakgrund.
Landsbygdsperspektiv
Nuvarande garanti ger möjligheter till kulturresor för skolorna. Kulturresorna
behöver dock säkerställas genom uppföljning eftersom skolorna idag upplever en
utmaning kring att få ihop transporterna med sina scheman.
Ekonomisk konsekvensanalys
Tjänsteskrivelsen ger underlag för politiken att föreslå en utökning av befintliga/
nuvarande aktiviteter, då befintlig ram inte kan möjliggöra förslaget. Om politisk vilja
finns att utöka kulturupplevelser kommande år så krävs utökade resurser.
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Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att första att-satsen i motionen, att Region Gotland
stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för- och grundskolan, bifalls
och att regionstyrelseförvaltningens förslag i andra beslutspunkten om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden bifalls.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09, § 57
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-08, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-05
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2020/1961

Paola Ciliberto
Chef Kulturenheten

Regionstyrelsen

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och skola
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.
 Regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma
med förslag på utökning av befintliga/nuvarande aktiviteter.


Sammanfattning

Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att skapa utrymme för fler
kulturarbetare i förskola och grundskola och föreslår,


Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska
för- och grundskolan.



Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen är i stort sett enig med remisserna från nämnderna ovan
– frånsett att svaren inte föreslår hur arbetet kan stärkas avseende förskolor på
Gotland eller vad nästa steg i arbetet skulle kunna vara. Regionstyrelseförvaltningen
ser förskolornas målgrupper som relevanta att inkludera i kulturgarantin och vill
därför komplettera med resurssatta förslag på nästa steg i arbetet samt synliggöra en
del utmaningar.
Kultursektorn är en av de värst drabbade sektorerna av pandemin. Pandemin har
blottlagt befintliga svagheter i kulturens infrastrukturer och samtidigt försämrat
arbets- och existensvillkoren för det fria kulturlivets aktörer. Arbetstillfällen har
försvunnit under ett och ett halvt års tid och kulturlivet återhämtar sig fortfarande.
Pandemin har även drabbat elever i grundskolan där utbudet påverkats och delvis
ställts in.
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Regeringens rapport Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77 lyfter
både behovet av långsiktiga stöd och åtgärder för fria aktörer men även behov av att
utöka permanenta insatser gällande kultur i skolan. Motionens förslag är relevant och
angeläget utifrån båda dessa behov - att stärka barn och ungas rätt till kulturella
upplevelser samtidigt som det är ett sätt att skapa arbetsmöjligheter och
sysselsättning för kulturlivets utövare.
Motionären vill se att resurser stärker arbetet även i förskolan, vars målgrupper idag
inte tillgodoses. Denna skrivelse tydliggör därför två utvecklingsmöjligheter samt
resurssättning av dessa. En permanent förstärkning med 500 000 kronor skulle
inkludera förskolans olika målgrupper (2-3 åringar och 4-5-åringar) och en generell
förstärkning till inköp av kultur på 500 000 kronor inom kulturgarantin skulle utöka
kulturutbudet inom grundskolan och innebära att fler barn skulle nås av en större
mångfald av konstnärliga uttryck.
Bakgrund - Region Gotlands arbete med kultur i skolan
Skolan utgör en viktig plattform för att nå ut med kultur till barn och unga oavsett
deras socioekonomiska bakgrund och förutsättningar utanför skolan. För många
barn och unga utgör besök på skoltid det första mötet med till exempel scenkonst
och museiverksamhet. Även inom konstområden som film och musik, som de flesta
möter även till vardags, kan upplevelser under skoltid öppna ögonen för en mångfald
av genrer och uttryck som eleverna normalt sett inte tar del av. I läroplanen
ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
använda och ta del av många olika uttrycksformer, till exempel språk, bild, musik,
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Region Gotland arbetar efter en kulturgaranti som med nuvarande resurser
säkerställer att barn och unga i grundskolan åk F-9 under varje stadium, dvs en
treårsperiod, får fyra kulturupplevelser inom olika kulturområden. Här ingår idag inte
gymnasium och förskola. Nedan följer en sammanställning av kostnaderna för kultur
i skolan, som formellt hanteras av kultursamordnare, Kulturenheten och chef för
Kulturskolan tillsammans med nätverket PRU (Pedagogiskt resursutbud). Samarbetet
mellan förvaltningarna är välfungerande. Kulturinstitutionerna Länsteatern,
Gotlandmusiken och Gotlands museum bidrar också i garantin inom ramen för sina
egna budgetar, de står för majoriteten av kulturupplevelserna.
Kultur i skolan 2021, Region Gotland
Inköp av övrig professionell kultur (RSF 230 tkr och UAF 230 tkr)
Medel för skolbio (UAF)
Kostnader för bokningsverktyg/hemsida (RSF/UAF)
Busspengar för skolorna att kunna ta sig till aktiviteter (UAF)
Totalt
Övriga medel, Kulturrådet, 2021
Skapande skola, statliga sökbara medel från KUR årligen
Utvecklingsmedel Kulturskolor, bland annat projekt i skolor

460 000 kr
130 000 kr
60 000 kr
230 000 kr
880 000 kr
1 500 000 kr
1 300 000 kr

Kultur i skolan under pandemin
Kultur i skolans verksamhet har begränsats av pandemin och barns och ungas
möjlighet att ta del av kultur och att utveckla sina skapande förmågor har minskat.
Hösten 2021 kan vi se konsekvenserna i arbetet med kulturgarantin på Gotland.
Bland annat fick två större inköpta föreställningar ställas in/bokas av i sista minuten
(en teaterföreställning av Riksteatern och en dansföreställning) på grund av
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smittorisker för skådespelare såväl som för skolelever och personal. Program för
mindre grupper samt klassrumsbesök har fungerat som viss ersättning. Den
kostnaden är dock högre per elev och därmed berörs betydligt färre elever. Gällande
skapandeskola-arbetet, så har skolorna ibland inte velat släppa in externa
personer/aktörer och därför ställt in eller avstått från att bokat in skapandeskolabesök. Men i stora drag har den verksamheten inte drabbats i lika hög grad och
Skapande skola har kunnat arbeta nästan som före pandemin. Begränsningen har
dock drabbat alla årskullar i grundskolan under 2020 och 2021 där fler elever under
normala år skulle fått tillgång till ett bredare utbud.
I regeringens återstartsutredning för kulturen skriver rapportförfattarna: ”Ur ett
barns eller en ungdoms perspektiv utgör ett år utan möjlighet att möta professionell
kultur i skolan eller att ta del av kulturskolans undervisning en stor del av dess tid i
grundskolan och kulturskolans verksamhet. Vi ser det som angeläget att de hinder
som finns för kulturskolan och kultur i skolan undanröjs så snart som möjligt så att
barn och unga ges förutsättningar att möta och delta i kulturen igen.”
Förslag på utvecklingsinsatser gällande kultur i skolan
En naturlig utveckling av barnkulturgarantin – dvs, nästa steg i arbetet - skulle
innebära att inkludera förskoleåldrarna på Gotland i arbetet. Detta bedöms av
Regionstyrelseförvaltningen kräva ett tillskott på 500 000 kr och skulle gå i linje med
Gotlands Kulturplan 2021-2024 där en viktig målgrupp är barn och unga. Två
åldersgrupper i förskolan, 2-3-åringar och 4-5 åringar, skulle då kunna nås.
Utmaningarna är dels att upplevelserna behöver tas till eller nära till förskolan (istället
för att förskolorna primärt tar sig till kulturlokalerna). Dels att möten med yngre barn
görs i mindre grupper av färre barn. Därför är kostnaderna för förskolebarnen
dyrare än för grundskoleeleven.
Regionstyrelseförvaltningen vill även lyfta att dagens kulturgaranti är en minimiinsats för att säkerställa kulturen som en del i grundskolan, som skulle behöva stärkas
generellt för att kunna leva upp till målet att verkligen nå alla barn. Med en
förstärkning på 500 000 kr för att öka kulturutbudet i grundskolan säkerställs att
kulturgarantin kan erbjuda alla barn på Gotland kultur i skolan, beräknat på en
årskull, ca 500 barn.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att kulturutbudet i skolan har påverkats under
pandemin och att motionen är relevant för att stärka såväl barn och ungas tillgång till
kultur samtidigt som det är en möjlighet för kulturlivets aktörer att säkras uppdrag.
Kulturgarantin omfattar idag vare sig förskolans åldrar 2-5 år eller gymnasiet. En
utökning av medel med 500 000 kr skulle möjliggöra för Gotlands förskolor att
inkluderas i kulturgarantin. En generell förstärkning på 500 000 kr mot bakgrund av
pandemin skulle säkerställa en utveckling av kulturgarantin och ge en utökning av
och en större mångfald av kulturella uttryck i utbudet.
Barn- och elevperspektiv

Barn och elever har rätt till kultur i skolan och flera undersökningar pekar på att det
har en positiv inverkan på måluppfyllelsen. I Gotlands Kulturplan 2021-2024 är barn
och unga en prioriterad målgrupp.
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Jämställdhetsperspektiv

En likvärdig skola gynnar jämställdhetsperspektivet och de aktiviteter som beskrivits i
tjänsteskrivelsen är just för att säkra likvärdighet. Kultur i skolan är det effektivaste
sättet att nå barn och unga oavsett bakgrund.
Landsbygdsperspektiv

Nuvarande garanti ger möjligheter till kulturresor för skolorna. Kulturresorna
behöver dock säkerställas genom uppföljning eftersom skolorna idag upplever en
utmaning kring att få ihop transporterna med sina scheman.
Ekonomisk konsekvensanalys

Tjänsteskrivelsen ger underlag för politiken att föreslå en utökning av
befintliga/nuvarande aktiviteter, då befintlig ram inte kan möjliggöra förslaget. Om
politisk vilja finns att utöka kulturupplevelser kommande år så krävs utökade
resurser.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet, 2020-12-14 Fler kulturarbetare i förskola och skola
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03 GVN, BUN
Regeringens rapport Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/85, BUN 2021/211
3 maj 2021

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och skola
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
förslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen kan anses
besvarad med hänvisning till de aktiviteter som görs redan idag. En utökning
enligt motionens förslag är inte möjlig inom tilldelad ram.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med en motion gällande att skapa
utrymme för fler kulturarbetare i förskola och grundskola.
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för- och
grundskolan.
Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen.
Som motionen så riktigt påpekar så påverkar den pågående pandemin livet för hela
samhället. Det är också en rimlig tanke att den pågående pandemin har påverkat de
mest såbara grupperna mest. Så brukar det vara och det finns uppföljningar som
stöder den tanken.
Restriktioner och råd har satt mycket av planerad verksamhet på paus, så också när
det gäller barn- och ungdomars tillgång till kulturupplevelser. Kulturens betydelse för
att växa som människa och för att utveckla alla sidor av sig själv, helt enkelt att nå
måluppfyllelse framgår tydligt av läroplanen. Förvaltningen håller med motionären
om kulturens betydelse för lärande och utveckling och tolkar att motionären menar
att om skolan har fler kulturaktiviteter så ökas möjligheten för kulturarbetare att få
ett arbete. Det är den ena delen av motionen. Den andra delen handlar om att de
som arbetar inom kultursektorn fått se möjlighet till arbetstillfällen och inkomst
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GVN 2021/85, BUN 2021/211

försvinna och man efterfrågar möjligheten att vuxenutbildningen startar en
utbildning. Motionen önskar också att kulturarbetare ska ges möjlighet till
finansiering av sina studier.
Det första yrkandet.


Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska föroch grundskolan.

Förvaltningen har flera aktiviteter för att stärka och utveckla kulturarbetet inom öns
för- och grundskolor:














Kulturgarantin har nu antagit sin form. Om den inte hade formats endast utifrån
befintliga medel, hade antalet kulturupplevelser för varje elev kunnat vara större –
antagligen både kvantitativt och kvalitetsmässigt.
Ett kulturbokningsverktyg införs nu under våren 2021 och kommer
förhoppningsvis betyda att kulturupplevelser blir lättare att boka och att hitta
information om, vilket i förlängningen bör leda till att öns skolor erbjuder
kulturupplevelser på ett mer likvärdigt sätt.
Kulturskolan samordnar det nätverk av kulturaktörer som har offentliga uppdrag
och resurser för kulturinsatser i grundskolorna. Syftet med nätverket är att forma
det mest relevanta och intressanta utbudet för skolorna. Representanter från
grundskolorna ingår också i nätverket som träffas en gång i månaden.
Ett hinder för fler kulturupplevelser för eleverna är att skolorna har att förhålla sig
till den garanterade undervisningstiden. Mycket stoff måste få plats på en
begränsad tid, vilket säkert bidrar till att rektorer och lärare behöver bevaka att
tiden utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kulturskolan söker varje år de projektmedel som Kulturskolor kan söka från
Statens kulturråd. Dessa pengar får användas i förskolor och på fritidshem, men
inte till att höja kvaliteten i den timplanebundna undervisningen.
Skapande skola är ett exempel där förvaltningen haft god utdelning jämfört många
andra kommuner vad gäller tilldelning av medel. För läsåret 18/19 och 19/20 fick
grundskolan (inkl. särskolan) 960 tkr båda åren. För läsåret 20/21 blev
tilldelningen till förskolan 1012 tkr och till grundskolan (inkl. särskolan) 1349 tkr
och nu inför läsåret 21/22 är beslutet att Gotland tilldelas 1 500 tkr. Gotland har
alltså fått god tilldelning och kul att förskolan varit med det här läsåret, det var
första gången. Tyvärr togs ett riksdagsbeslut i december att förskolan inte kommer
att kunna söka för kommande år.
Medel finns också avsatt för så kallade kulturresor för att möjliggöra för våra
skolor att kunna ta sig till kulturupplevelser. Vid senaste nämndsammanträdet med
barn- och utbildningsnämnden beslutades att dessa kulturresor skall gälla oavsett
var kulturen finns på Gotland. Fram till detta beslut har resor endast gällt resor till
Visby. En starkt begränsande faktor är hur mycket resurser som kan avsättas till
resor till olika evenemang och aktiviteter. Budgeten för sådana kulturresor är för
närvarande 230 000 kr.

Inom ramen för uppdraget och de medel som tilldelats i budget sker alltså ett flertal
aktiviteter och initiativ i linje med yrkandet från motionären. I det ekonomiska läge
som Region Gotland befinner sig i har barn- och utbildningsnämnden valt att inte att
gå fram med tilläggsäskanden för att kunna starta fler aktiviteter som är förknippade
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med ökade kostnader. Under rådande pandemi är förvaltningen just nu nöjda med
om planerade aktiviteter kan genomföras.
Det andra yrkandet.
 Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext. Det
vill säga att vuxenutbildningen genomför en utbildning i pedagogik där idag
arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats.
Här önskar motionären att initiativ tas för att få fler kulturutövare verksamma inom
öns skolor och förskolor. Det skulle ge arbetstillfällen för många av dem som
drabbats av alla nedstängningar. Motionären föreslår vidare att något som skulle
kunna genomföras redan våren 2021 är att vuxenutbildningen genomför en
utbildning i pedagogik där idag arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats. De ska också
ges möjlighet till finansiering av sina studier. Detta blir en bra grund för att utveckla
kulturarbetet inom både förskola som grundskola.
Som nämnts tidigare så är skapande skola ett bra exempel på ett sådant initiativ. För
läsåret 20/21 har det varit 22 kulturaktörer som arbetat i våra skolor och förskolor.
Kulturarbetare ges en möjlighet till inkomst. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
söker varje år statsbidrag för att kunna fortsätta den insatsen som gynnar både elever
och kulturarbetare.
Vuxenutbildningen kan enbart erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Det finns kurser
inom pedagogik inom barnskötarutbildningen, exempelvis Pedagogiskt arbete,
Pedagogiskt lärande och Pedagogiskt ledarskap. Vissa av dessa kurser har
upphandlats via Hermods och där finns det möjlighet att ansöka året om. Om kurser
skulle ske med lärare på plats så finns det i dagsläget inte utrymme inom befintlig
lärarstab till hösten.
Kan vi göra mer? Det finns stora förväntningar på att vuxenutbildningen skall växla
upp i en tid där många behöver göra omställning i livet. Vuxenutbildningen är till
betydande del finansierad genom statsbidrag. Ambitionerna är stora och de kreativa
lösningarna för att erbjuda så mycket som möjligt inom befintlig ram är stor. Den
tilldelade budgeten sätter naturligtvis gränsen för vad som är möjligt. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att inte äska ytterligare medel. Att
starta upp ofinansierade utbildningssatsningar är inte förenligt med förvaltningens
uppdrag
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de aktiviteter som görs inom för- och grundskola
för att barn och elever skall få ta del av kulturupplevelser, i förlängningen ge
förutsättningar för fler kulturarbetare, är på en nivå som ryms inom tilldelad budget
och inom den garanterade undervisningstiden. Om antalet aktiviteter skall öka så
måste nämnden gå fram med ett tilläggsanslag inför kommande budgetår.
Kulturupplevelser utöver garanterad undervisningstid påverkar schemaläggning och
skolskjutskostnaden kommer sannolikt att öka.
Barn- och elevperspektiv

Barn och elever har rätt till kultur i skolan och flera undersökningar pekar på att det
har en positiv inverkan på måluppfyllelsen. Därför säkerställer för- och grundskolan
detta i våra verksamheter och den nyligen beslutade kulturgarantin ger barn- och
elever en garanti för att så sker på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.
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Tjänsteskrivelse
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Jämställdhetsperspektiv

En likvärdig skola gynnar jämställdhetsperspektivet och de aktiviteter som beskrivits i
tjänsteskrivelsen är just för att säkra likvärdighet.
Landsbygdsperspektiv

Genom att nämnden fatta beslut om att kulturresor kan gå till kultur oavsett stad
eller land så har perspektivet stärkts. Kulturgarantin stärker ytterligare.
Ekonomisk konsekvensanalys

Tjänsteskrivelsen föreslår ingen utökning av befintliga/nuvarande aktiviteter och
därmed finns ingen ekonomisk konsekvens under detta budgetår. Befintlig ram
tillåter inte en utökning. Om politisk vilja finns att utöka kulturupplevelser
kommande år så krävs utökade resurser.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet, 2020-12-14 Fler kulturarbetare i förskola och skola
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 57

BUN § 57

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och
skola

BUN 2021/211
BUN AU § 47

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
förslår regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till de
aktiviteter som görs redan idag. En utökning enligt motionens förslag är inte
möjlig inom tilldelad ram.

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med en motion gällande att skapa
utrymme för fler kulturarbetare i förskola och grundskola.
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska föroch grundskolan.
 Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.


Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen.
Den pågående pandemin påverkar livet för hela samhället. Restriktioner och råd har
satt mycket av planerad verksamhet på paus, så också när det gäller barn- och
ungdomars tillgång till kulturupplevelser.
Kulturens betydelse för att växa som människa och för att utveckla alla sidor av sig
själv, helt enkelt att nå måluppfyllelse framgår tydligt av läroplanen. Förvaltningen
håller med motionären om kulturens betydelse för lärande och utveckling och tolkar
att motionären menar att om skolan har fler kulturaktiviteter så ökas möjligheten för
kulturarbetare att få ett arbete. Motionens andra del behandlar arbetstillfällen inom
kultursektorn och man efterfrågar möjligheten att vuxenutbildningen startar en
utbildning. Motionen önskar också att kulturarbetare ska ges möjlighet till
finansiering av sina studier.
Inom ramen för uppdraget och de medel som tilldelats i budget sker ett flertal
aktiviteter och initiativ i linje med yrkandet från motionären. I det ekonomiska läge
som Region Gotland befinner sig i har barn- och utbildningsnämnden valt att inte att
gå fram med tilläggsäskanden för att kunna starta fler aktiviteter som är förknippade
med ökade kostnader. Under rådande pandemi är förvaltningen just nu nöjda med
om planerade aktiviteter kan genomföras.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 57

Forts BUN §57:
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden förslår regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad
med hänvisning till de aktiviteter som görs redan idag. En utökning enligt motionens
förslag är inte möjlig inom tilldelad ram.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslår regionfullmäktige att motionen kan
anses besvarad med hänvisning till de aktiviteter som görs redan idag. En utökning
enligt motionens förslag är inte möjlig inom tilldelad ram.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet, 2020-12-14 Fler kulturarbetare i förskola och skola
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-08

GVN § 49

GVN § 49

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och
skola

GVN 2021/85
GVN au § 42

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till de
aktiviteter som görs redan idag. En utökning enligt motionens förslag är inte
möjlig inom tilldelad ram.

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med en motion gällande att skapa
utrymme för fler kulturarbetare i förskola och grundskola och vuxenutbildningen.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen.
I den del av motionen som riktade sig till vuxenutbildningen var yrandet från
vänstern att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.
Det vill säga att vuxenutbildningen genomför en utbildning i pedagogik där idag
arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats.
Förvaltningens svar på det är att vuxenutbildningen kan enbart erbjuda utbildning på
gymnasial nivå. Det finns kurser inom pedagogik inom barnskötarutbildningen,
exempelvis Pedagogiskt arbete, Pedagogiskt lärande och Pedagogiskt ledarskap. Vissa
av dessa kurser har upphandlats via Hermods och där finns det möjlighet att ansöka
året om. Om kurser skulle ske med lärare på plats så finns det i dagsläget inte
utrymme inom befintlig lärarstab till hösten.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Motion. Fler kulturarbetare i skolan
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Fler kulturarbetare i förskola och skola
2020-12-14

Pandemin fortsätter sätta spår i det gotländska samhället. Det drabbar såväl vuxenvärld som
barn och unga. Yngre barn påverkas kanske främst genom nya förhållningsregler inom
förskolan och på andra aktiviteter. Äldre barn och ungdomar drabbas i högre grad av helt
inställda fritidsaktiviteter. Gymnasiet har också under stor del av året haft fjärrundervisning
på hel – eller deltid. Den som arbetar inom kultursektorn har samtidigt fått se arbetstillfällen
och inkomster försvinna. Ett tusental av Gotlands kulturarbetare har därför svårt att få
ekonomin att gå ihop.
För att skapa något gott och utvecklande ur denna svåra situation, vill vi se att initiativ tas
för att få fler kulturutövare verksamma inom öns skolor och förskolor. Det skulle ge
arbetstillfällen för många av dem som drabbats av alla nedstängningar. Det skulle också ge ett
unikt mervärde för barn och ungdomar. Barn från socioekonomiskt svaga familjer, skulle
särskilt gynnas, vilket bidrar till ökad jämlikhet.
Något som skulle kunna genomföras redan våren 2021 är att vuxenutbildningen kan genomför en
utbildning i pedagogik där idag arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats. De ska också ges möjlighet till
finansiering av sina studier. Detta blir en bra grund för att utveckla kulturarbetet inom både förskola
som grundskola.

Vi vet att de som möter kulturutövande tidigt i livet lättare utvecklar och bevarar kreativa
intressen även i vuxen ålder. I många konstnärliga utbildningar är socioekonomiskt svaga
grupper underrepresenterade. Med fler kulturaktiviteter för barn och unga kan denna trend på
sikt vändas.
Vi yrkar därför:
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för – och grundskolan.
Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 13

Motion. Lågtröskelboende

RS 2021/704
AU § 11

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls.
x Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att få
plats på Birkagården eller regionens egna boende.
x

Motion har mottagits av Meit Fohlin (S) med yrkande att Region Gotland bör utreda
förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge /lågtröskelboende/akutboende
till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna
boende. Bakgrunden till detta är att det idag inte finns något boendealternativ för
hemlösa personer med ett pågående missbruk kväll/nattetid då Beroendeenhetens
korttidsboende kräver nykterhet och drogfrihet samt att härbärget Birkagården även
kräver att man behöver vara på plats innan 21:30.
Vid beredning remitterades motionen till socialnämnden som tillstyrker motionen för
bifall i regionfullmäktige då de ser ett behov av komplement till härbärget Birkagården
och beroendeenhetens boende. Ärendet har även förankrats i Samverkansledning för
att stämma av förslag på beslut med en möjlighet till en bredare diskussion.
Samverkansledning ställer sig bakom förslag på beslut och att socialförvaltningen har
ansvaret för en utredning.
Motionären, socialnämnden och flertalet verksamheter med koppling till personer
med beroendeproblematik förefaller ha en samstämd syn om en problematik gällande
personer med pågående beroendeproblematik som idag inte har tillgång till boendealternativ. Ytterligare beskrivs en problematik kring personer med pågående
beroendeproblematik som idag tar mycket resurser från många andra verksamheter
då de idag inte har ett alternativ vart de ska vända sig, framförallt kvälls- och nattetid.
Under beredning har socialnämnden tillstyrkt på bifall av motionen då de ser ett
behov av komplement till härbärget Birkagården och beroendeenhetens boende.
Vidare har även samverkansledning tillfrågats under beredningen med en frågeställning om behov av samverkan kring ärendet. På samverkansledning framkom att
socialförvaltningen bedömer att det är deras ansvar och en naturlig del i deras
uppdrag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 13 forts
RS 2021/704
AU § 11

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett inrättande av boendealternativ för
personer med pågående beroendeproblematik kommer att innebära en stor kostnad,
både i anläggning och även drift. Samhällsekonomiskt kan detta dock komma att
vägas upp utifrån resurser som idag tas från akuten, psykiatrin och övriga samhället i
stort. Utöver den enskilde personens hjälp till boendealternativ och möjligt minskat
lidande finns även en vinst ur ett samhällsperspektiv med möjlig ökad upplevd
trygghet i utomhusmiljö och kring berörda verksamheter.
Givet att socialnämnden tillstyrker på bifall av motionen, graden av angelägenhet och
att socialförvaltningen hänvisar till deras ansvar i frågan vid beredning på
samverkansledning bedömer regionstyrelseförvaltningen att motionen bör bifallas,
såvida socialnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Genusperspektiv
Både män och kvinnor berörs av en utredning av boendealternativ för personer med
pågående missbruksproblematik även om det i nuläget mestadels är män som berörs
direkt av en sådan insats. Ur ett samhällsperspektiv skulle ett utökat boendestöd för
personer med missbruksproblematik eventuellt påverka kvinnor i större utsträckning
då kvinnor i högra grad rapporterar otrygghet i offentlig miljö kväll- och nattetid.
Barnperspektiv
En indirekt påverkan för barn och ungdom är möjligt med ökad upplevd trygghet i
offentlig miljö samt eventuell påverkan av missbrukande närstående/närståendes
vänner som potentiellt skulle kunna söka nattligt skydd i barnens närmiljö och/eller
hem.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-04-26
Socialnämnden 2021-09-15, § 145
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/704
16 december 2021

Elin Lööf

Regionstyrelsen

Motion. Lågtröskelboende
Förslag till beslut i fullmäktige



Motionen bifalls.



Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa
platser i härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har
möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna boende.

Sammanfattning

Motion har mottagits av Meit Fohlin (S) med yrkande att Region Gotland bör utreda
förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge /lågtröskelboende/akutboende
till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna
boende. Bakgrunden till detta är att det idag inte finns något boendealternativ för
hemlösa personer med ett pågående missbruk kväll/nattetid då Beroendeenhetens
korttidsboende kräver nykterhet och drogfrihet samt att härbärget Birkagården även
kräver att man behöver vara på plats innan 21:30.
Vid beredning remitterades motionen till socialnämnden som tillstyrker motionen för
bifall i Regionfullmäktige då de ser ett behov av komplement till härbärget
Birkagården och Beroendeenhetens boende. Ärendet har även förankrats i
Samverkansledning för att stämma av förslag på beslut med en möjlighet till en
bredare diskussion. Samverkansledning ställer sig bakom förslag på beslut och att
Socialförvaltningen har ansvaret för en utredning.

Ärendebeskrivning

Motion har mottagits av Meit Fohlin (S) med yrkande att Region Gotland bör utreda
förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge /lågtröskelboende/akutboende
till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna
boende. Bakgrunden till detta är att det idag inte finns något boendealternativ för
hemlösa personer med ett pågående missbruk kväll/nattetid då Beroendeenhetens
korttidsboende kräver nykterhet och drogfrihet samt att härbärget Birkagården även
kräver att man behöver vara på plats innan 21:30.
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Vid beredning remitterades motionen till socialnämnden som tillstyrker motionen för
bifall i Regionfullmäktige då de ser ett behov av komplement till härbärget
Birkagården och Beroendeenhetens boende.
Vid beredning och för att ge en utvidgad bild av problematiken har kontakt tagits
med Beroendeenhetens fd enhetschef, föreståndare för härbärget Birkagården,
akuten, psykiatrin samt polisen. En samstämd bild beskrivs från samtliga dessa
verksamheter om en problematik hos personer som faller mellan stolar då de i, oftast
perioder, faller tillbaka i missbruk och då inte har någonstans att ta vägen. Ett återfall
i missbruket blir därmed ett stort fall för den drabbade.
Från Beroendeenheten och Birkagården gör man en grov uppskattning att det i
dagsläget rör sig om ca 10-15 personer utan idag möjligt boendealternativ. Från
akuten på lasarettet beskriver man hur de i princip varje natt har kända ”stammisar”
som kommer och vistas i deras lokaler som tar mycket resurser samt skapar en oro
hos besökare och personal. Både från akuten och även psykiatrin uttrycks ett behov
av utökat stöd kring den sociala situationen för personer med beroendeproblematik
då de idag har svårt att hänvisa personer med pågående beroendeproblematik vidare.
Polisen bekräftar bilden ovan och upplever även de en problematik kring personer
som gör olika gärningar för att kunna komma till arresten med tak över huvudet.
På operativt samverkansforum (OSF), en samverkan mellan Region Gotlands beröra
förvaltningar (kopplingar till utanförskap, våld, droger och psykisk ohälsa), polisen,
GotlandsHem och Falck ambulans, lyfts ovan beskrivna problematik regelbundet.
Enligt socialtjänstlagen gäller följande:
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet.
2 kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär
ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Bedömning

Motionären, Socialnämnden och flertalet verksamheter med koppling till personer
med beroendeproblematik förefaller ha en samstämd syn om en problematik gällande
personer med pågående beroendeproblematik som idag inte har tillgång till
boendealternativ. Ytterligare beskrivs en problematik kring personer med pågående
beroendeproblematik som idag tar mycket resurser från många andra verksamheter
då de idag inte har ett alternativ vart de ska vända sig, framförallt kvälls- och nattetid.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/704

Under beredning har Socialnämnden tillstyrkt på bifall av motionen då de ser ett
behov av komplement till härbärget Birkagården och Beroendeenhetens boende.
Vidare har även Samverkansledning tillfrågats under beredningen med en
frågeställning om behov av samverkan kring ärendet. På Samverkansledning
framkom att Socialförvaltningen bedömer att det är deras ansvar och en naturlig del i
deras uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett inrättande av boendealternativ för
personer med pågående beroendeproblematik kommer att innebära en stor kostnad,
både i anläggning och även drift. Samhällsekonomiskt kan detta dock komma att
vägas upp utifrån resurser som idag tas från akuten, psykiatrin och övriga samhället i
stort. Utöver den enskilde personens hjälp till boendealternativ och möjligt minskat
lidande finns även en vinst ur ett samhällsperspektiv med möjlig ökad upplevd
trygghet i utomhusmiljö och kring berörda verksamheter.
Givet att Socialnämnden tillstyrker på bifall av motionen, graden av angelägenhet och
att Socialförvaltningen hänvisar till deras ansvar i frågan vid beredning på
Samverkansledning bedömer Regionstyrelseförvaltningen att motionen bör bifallas,
såvida Socialnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Genusperspektiv
Både män och kvinnor berörs av en utredning av boendealternativ för personer med
pågående missbruksproblematik även om det i nuläget mestadels är män som berörs
direkt av en sådan insats. Ur ett samhällsperspektiv skulle ett utökat boendestöd för
personer med missbruksproblematik eventuellt påverka kvinnor i större utsträckning
då kvinnor i högra grad rapporterar otrygghet i offentlig miljö kväll- och nattetid.
Barnperspektiv
En indirekt påverkan för barn och ungdom är möjligt med ökad upplevd trygghet i
offentlig miljö samt eventuell påverkan av missbrukande närstående/närståendes
vänner som potentiellt skulle kunna söka nattligt skydd i barnens närmiljö och/eller
hem.
Beslutsunderlag

Motion 2021-04-26
Socialnämnden 2021-09-15, § 145

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Visby 2021-04-26

Motion
De som inte får plats på härbärget
En bostad kan urskilja som en grundläggande rättighet och som en nödvändighet för
människor för att få möjlighet att uppnå en god levnadsstandard, ett oberoende liv och
delaktighet i samhället.
Men för en person i ett pågående missbruk som inte har ett hem kan varje dag bli en kamp
bara för att hitta en plats att sova.
Att vara hemlös och ha missbruksproblem kan bidra till en känsla av utsatthet och
utanförskap från samhället. Att den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal
misslyckade behandlingsförsök bakom sig minskar inte känslan av utanförskapet. För att
råda bot på detta krävs ett flertal lösningar för att kunna göra individuella anpassningar.
Idag finns flera sorters boendestöd för gotlänningar med missbruksproblem. För den som
behöver en säng för natten kan man få plats på härbärget Birkagården där man inte behöver
vara nykter och drogfri men man måste vara på plats före kl 21.30. På beroendeenhetens
boende måste man vara nykter och drogfri.
Idag hänvisas i vissa fall till gatan. För en person som behöver en sängplats efter 21.30 finns
idag inget alternativ. För den som inte är nykter och drogfri och normalt sett bor i
beroendevårdens boende finns idag inget alternativ än en natt på gatan.
Ibland är det fullt på Birkagården och alla kommer inte in. I perioder är det också personer
som av olika skäl inte kan eller får bo på Birkagården och även saknas alternativ. Det kan
också gälla personer som kommer ut från psykiatrin, omhändertagande av polisen eller
tillnyktring sent på kvällen eller natten.
Det finns en viktig poäng med att man måste vara nykter på beroendeenhetens boende. Där
ska man få hjälp med att hitta goda rutiner i sitt liv och få stöd att vara nykter och drogfri.
Kravet på drogfrihet är förstås nödvändigt om behandling ska lyckas, men ett
lågtröskelboende kan vara ett alternativ för de som inte klarar det.
Lågtröskelboenden är ett alternativ till en otrygg natt utomhus, med alla de risker som det för
med sig för liv och hälsa. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden
och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria.
Lågtröskelboende är en humanitär insats för dem som inte klara det.
Därför yrkar vi att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge
/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården
eller regionens egna boende.
Meit Fohlin (S)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

SON § 145

SON § 145

Motion. De som inte får plats på härbärget

SON 2021/203
SON/AU § 93

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen.

Region Gotland har emottagit en motion från socialdemokraterna (S) rörande
yrkande att utreda förutsättningarna att tillskapa platser på
härbärge/lågtröskelboende/ akutboende för de personer som inte har möjlighet att
få plats på Birkagården eller regionens egna boende i Beroendeenhetens regi.
Regionen utredde 2009/2010 möjligheten till ett lågtröskelboende för hemlösa
personer med en beroendeproblematik som inte tar del av erbjudna insatser. Den
målgrupp som identifierades i denna utredning bestod av sex personer där några,
utöver en missbruksproblematik, även hade en psykiatrisk problematik. Beslut togs
då att driva lågtröskelboende i Beroendeenhetens regi och detta gjordes genom att en
av de två flyglar som finns i anslutning till Beroendeenhetens boende tillät att
personer var påverkade vid övernattning där. Denna flygel var inte bemannad
nattetid vilket ledde till att flygeln blev ett tillhåll för unga och problem uppstod då
den ena flygeln hade krav på nykterhet medan den andra flygeln inte hade detta
krav. Utifrån detta beslutades att hela boendet skulle göras nyktert och
lågtröskelverksamheten avslutades.
Socialförvaltningen ser dock behovet av komplement till härbärget Birkagården och
Beroendeenhetens boende och ställer sig positiva till utredning av detta.
Bedömning

Socialförvaltningen instämmer i motionärens uppfattning, att det finns behov av ett
komplement till Birkagårdens härbärge och Beroendeenhetens boende.
Socialförvaltningens bedömning är dock att det inte är möjligt att tillskapa denna typ
av övernattningsmöjlighet i befintlig verksamhet då de resurser som finns behöver
användas till den verksamhet som bedrivs idag. Detta samtidigt som ett
lågtröskelboende bedöms vara personalkrävande då det fordras personal för
omfattande tillsyn dygnet runt. Enligt arbetsmarknadsverket (AMV) kan
ensamarbetande personal utsättas för komplicerade och stressande händelser som
kräver snabba och riktiga beslut. Vid sådana arbeten är det viktigt att arbetstagaren
kan rådgöra med någon som har tillräcklig kännedom om arbetet och kan bedöma
följderna av olika handlingssätt. Detta medför att ensamarbete inte är att föredra i
denna typ av verksamhet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

SON § 145

Det är heller inte att föredra att denna typ av verksamhet inryms i lokaler i nära
anslutning till Beroendeenhetens boende där nykterhet krävs.
Socialförvaltningens bedömning är dock att behov finns av komplement till
härbärget Birkagården och Beroendeenhetens boende och ställer sig positiva till
utredning av detta. Det är emellertid av största vikt att hänsyn tas till de resurser som
kommer krävas. Detta då den tilltänkta målgruppen fordrar omfattande tillsyn vilket
ger ökat behov av bemanning samtidigt som behov finns av väl anpassade lokaler.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13.
Motion, De som inte får plats på härbärget, daterad 2021-04-26.
Beslut SON 2009-12-09 §142 inklusive underlag.
Beslut SON 2010-06-09 § 71 inklusive underlag.
Skickas till
Hanna Ogestad avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2021/203
13 augusti 2021

Emma Eriksson

Socialnämnden

Motion. De som inte får plats på härbärget
Förslag till beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
motionen och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotland har emottagit motion från socialdemokraterna (S) rörande yrkande
att utreda förutsättningarna att tillskapa platser på
härbärge/lågtröskelboende/akutboende för de personer som inte har möjlighet att få
plats på Birkagården eller regionens egna boende i Beroendeenhetens regi.
Regionen utredde 2009/2010 möjligheten till ett lågtröskelboende för hemlösa
personer med en beroendeproblematik som inte tar del av erbjudna insatser.
Den målgrupp som identifierades i denna utredning bestod av sex personer där
några, utöver en missbruksproblematik, även hade en psykiatrisk problematik.
Beslut togs då att driva lågtröskelboende i Beroendeenhetens regi och detta gjordes
genom att en av de två flyglar som finns i anslutning till Beroendeenhetens boende
tillät att personer var påverkade vid övernattning där.
Denna flygel var inte bemannad nattetid vilket ledde till att flygeln blev ett tillhåll för
unga och problem uppstod då den ena flygeln hade krav på nykterhet medan den
andra flygeln inte hade detta krav.
Utifrån detta beslutades att hela boendet skulle göras nyktert och
lågtröskelverksamheten avslutades.
Socialförvaltningen ser dock behovet av komplement till härbärget Birkagården och
Beroendeenhetens boende och ställer sig positiva till utredning av detta.
Bedömning

Socialförvaltningen instämmer i motionärens uppfattning, att det finns behov av ett
komplement till Birkagårdens härbärge och Beroendeenhetens boende.
Socialförvaltningens bedömning är dock att det inte är möjligt att tillskapa denna typ
av övernattningsmöjlighet i befintlig verksamhet då de resurser som finns behöver
användas till den verksamhet som bedrivs idag. Detta samtidigt som ett
lågtröskelboende bedöms vara personalkrävande då det fordras personal för
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omfattande tillsyn dygnet runt och enligt arbetsmarknadsverket (AMV) kan
ensamarbetande personal utsättas för komplicerade och stressande händelser som
kräver snabba och riktiga beslut. Vid sådana arbeten är det viktigt att arbetstagaren
kan rådgöra med någon som har tillräcklig kännedom om arbetet och kan bedöma
följderna av olika handlingssätt. Detta medför att ensamarbete inte är att föredra i
denna typ av verksamhet.
Det är heller inte att föredra att denna typ av verksamhet inryms i lokaler i nära
anslutning till Beroendeenhetens boende där nykterhet krävs.
Socialförvaltningens bedömning är dock att behov finns av komplement till
härbärget Birkagården och Beroendeenhetens boende och ställer sig positiva till
utredning av detta.
Det är emellertid av största vikt att hänsyn tas till de resurser som kommer krävas.
Detta då den tilltänkta målgruppen fordrar omfattande tillsyn vilket ger ökat behov
av bemanning samtidigt som behov finns av väl anpassade lokaler.
Beslutsunderlag

Motion. De som inte får plats på härbärget. Meit Fohlin (S). Inkommen 2021-05-18.
Daterad 2021-04-26.
SON 2009/411 Boende för hemlösa med beroendeproblematik
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Hanna Ogestad avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 14

Motion. Förbättrat bokningssystem vid
sjukresor

RS 2021/797
AU § 12

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Eva Pettersson (--) har inkommit med motion och yrkar att regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan förbättras. Detta med
bakgrund av beskrivna problem med långa väntetider på sjukresor samt att man
särskilt bör beakta möjligheten att bokningscentralen placeras på Gotland.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som yrkar på avslag av motionen
med hänvisning till att väntetiderna har varit långa på grund av pandemirestriktioner
som inneburit att resor inte har kunnat samplaneras. Innan Covid-19 menar tekniska
nämnden att dessa problem inte fanns och anser därmed att dessa kommer försvinna
när det åter går att samplaneras. Vidare hänvisas till att deras krav i upphandlingen på
både beställningscentralen och transportören gäller och dessa har kontrollerats att det
efterlevs. Slutligen har tidigare utredning av beställningscentral i egen regi visat på en
kostnad på två miljoner dyrare årligen och samtidigt inte kunna tillhandahålla samma
service som idag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och delar därmed tekniska
nämndens bedömning att motionen bör avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2021-06-21
Tekniska nämnden 2021-10-20, § 205
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/797
16 december 2021

Elin Lööf

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrat bokningssystem vid sjukresor
Förslag till beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Eva Pettersson (-) har inkommit med motion till regionfullmäktige och yrkar att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan
förbättras. Detta med bakgrund av beskrivna problem med långa väntetider på
sjukresor samt att man särskilt bör beakta möjligheten att bokningscentralen placeras
på Gotland.
Motionen har remitterats till Tekniska nämnden som yrkar på avslag av motionen
med hänvisning till att väntetiderna har varit långa på grund av pandemirestriktioner
som inneburit att resor inte har kunnat samplaneras. Innan Covid-19 menar Tekniska
nämnden att dessa problem inte fanns och anser därmed att dessa kommer försvinna
när det åter går att samplaneras. Vidare hänvisas till att deras krav i upphandlingen på
både beställningscentralen och transportören gäller och dessa har kontrollerats att det
efterlevs. Slutligen har tidigare utredning av beställningscentral i egen regi visat på en
kostnad på två miljoner dyrare årligen och samtidigt inte kunna tillhandahålla samma
service som idag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och delar därmed Tekniska
nämndens bedömning att motionen bör avslås.

Ärende

Eva Pettersson (-) har inkommit med motion till regionfullmäktige och yrkar att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan
förbättras. Detta med bakgrund av beskrivna problem med långa väntetider på
sjukresor samt att man särskilt bör beakta möjligheten att bokningscentralen placeras
på Gotland.
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Enligt motionen så händer det med dagens bokningssystem att en sjukreseresenär
kan behöva fara hemifrån kl 07.30 med en hemresa bokad kl 20.00, för ett läkarbesök
mitt på dagen. Gamla människor med en sjukdomsproblematik kan tvingas spendera
hela dagen i entrén på lasarettet. Tillgänglighet och tidsåtgång ska inte vara beroende
av vilka möjligheter den sjuke har att få privat hjälp med transport. Dessutom finns i
dag problematiken med coronaviruset. Gamla människor bör inte tvingas in där de
behöver vistas i offentlig miljö längre tid än vad som är nödvändigt.
Motionären skriver vidare att bokningscentralen i dag är en tjänst som köps in av
företaget DRT Solutions AB med säte i Lund. Företagets callcenter ligger däremot i
Moldavien och Senegal. Enligt motionären är det helt orimligt att svenska
välfärdstjänster ska beställas av gamla människor via telefonoperatörer i dessa länder.
Under beredning har motionen remitterats till Tekniska nämnden som föreslår att
motionen ska avslås med hänvisning till att problemen med långa väntetider på
sjukresor troligtvis inte har att göra med bokningssystemet. Under tiden för
pandemirestriktioner, i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,
har sjukresor inte kunnat samplaneras vilket gjort att antalet bilar inte har räckt till.
Tekniska nämnden bedömer att resursproblemet med bilar inte har varit ett problem
innan pandemin (Covid-19) och att problemet med långa väntetider bör försvinna
när entreprenören åter kan börja samplanera resorna.
Vidare beskriver Tekniska nämnden att deras krav i upphandlingen på både
beställningscentralen och transportören gäller och dessa har kontrollerats att det
efterlevs. Samtidigt pågår ett arbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sen
tidigare med att se över ”Bestämmelser för sjukresor”, för att se om några ändringar
ska göras.
Tekniska förvaltningen gjorde 2014 en utredning om beställningscentral i egen regi
efter uppdrag från Tekniska nämnden. Utredningen presenterades för Tekniska
nämnden under 2015. Utredningen visade att en beställningscentral i egen regi skulle
bli ca två miljoner kronor dyrare årligen än vad en upphandlad leverantör då kostade.
Utredningen om beställningscentral i egen regi visade också att regionen inte skulle
kunna ha samma service som i dag, dvs en beställningscentral som har öppet dygnet
runt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och delar därmed Tekniska
nämndens bedömning att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2021-06-21
Tekniska nämnden 2021-10-20, § 205

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 205

TN § 205

Motion. Förbättrat bokningssystem vid
sjukresor

TN 2021/2465
TN AU § 187

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen.

En motion har inkommit till regionfullmäktige. Motionären yrkar att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan
förbättras, så att problemen med långa väntetider på sjukresor minskar samt att man
särskilt beaktar möjligheten att bokningscentralen placeras på Gotland.
Enligt motionen så händer det med dagens bokningssystem att en sjukreseresenär
kan behöva fara hemifrån kl 07.30 med en hemresa bokad kl 20.00, för ett läkarbesök
mitt på dagen. Gamla människor med en sjukdomsproblematik kan tvingas spendera
hela dagen i entrén på lasarettet. Tillgänglighet och tidsåtgång ska inte vara beroende
av vilka möjligheter den sjuke har att få privat hjälp med transport. Dessutom finns i
dag problematiken med coronaviruset. Gamla människor bör inte tvingas in där de
behöver vistas i offentlig miljö längre tid än vad som är nödvändigt.
Motionären skriver vidare att bokningscentralen i dag är en tjänst som köps in av
företaget DRT Solutions AB med säte i Lund. Företagets callcenter ligger däremot i
Moldavien och Senegal. Det är helt orimligt att svenska välfärdstjänster ska beställas
av gamla människor via telefonoperatörer i dessa länder.
Bedömning

Drip, bokningssystemet som DRT Solutions AB använder är ett modernt och
nyutvecklat program som behärskar dagens bokningar och transporter på ett
tillfredställande sätt. Problemen med väntetider på sjukresor har troligtvis inget att
göra med själva bokningssystemet utan väntetiderna beror snarare på att regionen
inte har fått samplanera de olika restyperna enligt rekommendationer från
folkhälsomyndigheten. Det har gjort att antalet bilar inte har räckt till. Region
Gotland har inte tidigare (före Covid-19) upplevt resursproblematik med
transporterna, utan det har alltid fungerat bra.
Entreprenören har nu sakta fått börja öppna upp för samplanering av olika restyper
igen. Förhoppningsvis så kommer detta problem att försvinna när entreprenören får
gå tillbaka till att samplanera alla restyper igen.
Våra ställda krav i upphandlingen på både beställningscentralen och transportören
gäller och dessa har också kontrollerats att det efterlevs.
Ett arbete pågår med HSF sen tidigare med att se över ”Bestämmelser för sjukresor”,
för att se om några ändringar ska göras.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 205

Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – En utredning om beställningscentral i egen regi har
gjorts tidigare efter uppdrag från Tekniska nämnden 2014. Utredningen
presenterades för Tekniska nämnden under 2015. Utredningen visade att en
beställningscentral i egen regi skulle bli ca 2 miljoner kronor dyrare årligen än vad en
upphandlad leverantör kostade. Utredningen om beställningscentral i egen regi visade
också att vi inte skulle kunna ha samma service som vi har i dag dvs en
beställningscentral som har öppet dygnet runt.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden avslår motionen.

Beslutsunderlag

Motion – Förbättrat bokningssystem vid sjukresor.
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2465
8 september 2021

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Motion. Förbättrat bokningssystem vid sjukresor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit till regionfullmäktige. Motionären yrkar att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan
förbättras, så att problemen med långa väntetider på sjukresor minskar samt att man
särskilt beaktar möjligheten att bokningscentralen placeras på Gotland.
Enligt motionen så händer det med dagens bokningssystem att en sjukreseresenär
kan behöva fara hemifrån kl 07.30 med en hemresa bokad kl 20.00, för ett läkarbesök
mitt på dagen. Gamla människor med en sjukdomsproblematik kan tvingas spendera
hela dagen i entrén på lasarettet. Tillgänglighet och tidsåtgång ska inte vara beroende
av vilka möjligheter den sjuke har att få privat hjälp med transport. Dessutom finns i
dag problematiken med coronaviruset. Gamla människor bör inte tvingas in där de
behöver vistas i offentlig miljö längre tid än vad som är nödvändigt.
Motionären skriver vidare att bokningscentralen i dag är en tjänst som köps in av
företaget DRT Solutions AB med säte i Lund. Företagets callcenter ligger däremot i
Moldavien och Senegal. Det är helt orimligt att svenska välfärdstjänster ska beställas
av gamla människor via telefonoperatörer i dessa länder.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har upphandlat Beställningscentral som från 1 oktober 2020 drivs av
företaget DRT Solutions AB. Vid upphandling kan/får man inte särbehandla andra
länders möjlighet att lägga anbud om de uppfyller de ställda kraven. DRT Solutions
har sitt säte i Lund men har sin beställningscentral i Moldavien och Senegal.
I avtalet med DRT Solutions framgår att de som arbetar på beställningscentralen
måste uppfylla EU:s språkkrav B2 enligt nedan.
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Hörförståelse:
Jag kan förstå längre framställningar i till exempel föreläsningar samt följa
med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är
någorlunda bekant. Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program
på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk.



Läsförståelse:
Jag kan förstå längre framställningar i till exempel föreläsningar samt följa
med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är
någorlunda bekant. Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program
på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk.



Muntlig interaktion:
Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås
med infödda på ett naturligt sätt. Jag kan ta aktiv del i diskussioner om
välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter.



Muntlig produktion:
Jag kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och
erfarenhetsområden. Jag kan förklara en ståndpunkt och ange för- och
nackdelar med olika alternativ.

Enligt bestämmelserna för sjukresor på Gotland så ska sjukresa alltid ske med
billigaste färdsätt. Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse. Det
går också bra att betala bussbiljetten och sen skicka in kvittot så återbetalas pengarna
för bussbiljett. Resenärer som har svårt att ta sig till hållplatsen kan få åka
anslutningstrafik till lämplig busshållplats för omstigning. Vid medicinska skäl ersätts
serviceresa med taxi. Skäl så som; tid på dygnet, tidsbesparing, sociala omständigheter
eller för individuella ekonomiska skäl ska inte beaktas vid en bedömning. Väntetid
eller tillgång till kollektivtrafik ska inte heller beaktas vid bedömning.
Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med upphandlade fordon och bokas
genom regionens anvisade beställningscentral. Det finns inga riktlinjer på hur länge
en resenär kan få vänta på en transport. Har resenären ett planerat läkarbesök ska
den resan alltid bokas före kl 17.00 dagen före. Beställningscentralen ska boka
transporten så att resenären alltid ska hinna fram i god tid till sitt läkarbesök. När det
gäller hemresa så bokas den av sjukvårdspersonal om inte kund har färdtjänst
beviljad, i dessa fall kan resenären boka sin sjukresa hem.
Sen DRT Solutions AB började sin avtalsperiod 1 oktober 2020 så har Region
Gotland haft restriktioner på grund av Covid -19, om att olika resenärsgrupper inte
får samplaneras. Det innebär att Region Gotland inte kunnat samplanera färdtjänst,
sjukresor, daglig verksamhet, skolskjuts etc. Alla resenärsgrupperna har fått åka var
för sig samt att alla 70+ resenärer har haft ensamåkning. Region Gotland har heller
inte fått haft några passagerare i framsätet. Detta har inneburit att regionen har haft
svårt att tillgodose alla restyper och att det emellanåt har blivit lång restid för våra
resenärer. Enligt vårt avtal med transportören för samhällsbetalda transporter har
regionen 32 bilar att tillgå som ska ombesörja resor med färdtjänst, sjukresa,
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2465

skolskjuts, närtrafik, förvaltningsresa. Detta har inneburit att, när entreprenören nu
endast kunnat köra en person i bilen så har väntetiden fördubblats.
Region Gotland har att ta hänsyn till författningssamling ”Bestämmelser för
sjukresor på Gotland” samt lag (1991:419) om resekostnadsersättning när det gäller
sjukresor på Gotland
Bedömning

Drip, bokningssystemet som DRT Solutions AB använder är ett modernt och
nyutvecklat program som behärskar dagens bokningar och transporter på ett
tillfredställande sätt. Problemen med väntetider på sjukresor har troligtvis inget att
göra med själva bokningssystemet utan väntetiderna beror snarare på att regionen
inte har fått samplanera de olika restyperna enligt rekommendationer från
folkhälsomyndigheten. Det har gjort att antalet bilar inte har räckt till. Region
Gotland har inte tidigare (före Covid-19) upplevt resursproblematik med
transporterna, utan det har alltid fungerat bra.
Entreprenören har nu sakta fått börja öppna upp för samplanering av olika restyper
igen. Förhoppningsvis så kommer detta problem att försvinna när entreprenören får
gå tillbaka till att samplanera alla restyper igen.
Våra ställda krav i upphandlingen på både beställningscentralen och transportören
gäller och dessa har också kontrollerats att det efterlevs.
Ett arbete pågår med HSF sen tidigare med att se över ”Bestämmelser för sjukresor”,
för att se om några ändringar ska göras.
Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – En utredning om beställningscentral i egen regi
har gjorts tidigare efter uppdrag från Tekniska nämnden 2014. Utredningen
presenterades för Tekniska nämnden under 2015. Utredningen visade att en
beställningscentral i egen regi skulle bli ca 2 miljoner kronor dyrare årligen än vad en
upphandlad leverantör kostade. Utredningen om beställningscentral i egen regi visade
också att vi inte skulle kunna ha samma service som vi har i dag dvs en
beställningscentral som har öppet dygnet runt.
Beslutsunderlag

Motion – Förbättrat bokningssystem vid sjukresor.
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 15

Motion. Öka effektiviteten i samhällsbyggnadsförvaltningen

RS 2021/703
AU § 13

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar i en motion till regionfullmäktige 26 april 2021 att:
-

-

lov- och planverksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska tilldelas
extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 miljoner kronor (mnkr) för att
minska de växande ärendehögarna,
enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,
förvaltningen ska ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt

Ärendet har remitterats till miljö- och byggnämnden som beslutade i ärendet den 17
november 2021. Miljö- och byggnämnden anser motionen besvarad. Vid miljö- och
byggnämndens sammanträde fanns budgetmedel för 2022 som förslag till nämnden
men de är nu beslutade och kommer förstärka verksamheterna inom
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022.
Miljö- och byggnämnden beskriver att prioriteringar av bygglovsärenden och planärenden inte är möjliga på grund av lagstiftning och om prioriteringar ändå skulle
göras utifrån angivna kriterier i motionen så riskerar komplexare planer och bygglov
att inte hinna handläggas inom de givna 10 veckorna. Nämnden meddelar också att
det inte finns någon anledning för förvaltningen att dröja med snabba och klara
besked om lov eller planbesked när beslut väl är fattat.
Miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen har alla tre inför
2022 givits ökad budget med fokus på bostadsbyggande. Av de åtskilliga miljoner
som budgeteras för bostadsbyggande fördelas 1 miljon till planenheten och
ytterligare 1 miljon kronor till samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka bostadsbyggande på Gotland. Utöver det görs förstärkningar i regionens stadsutvecklingsprojekt och analys kopplat till bostadsförsörjning. Utifrån de tillkommande budgetmedel för år 2022 görs alltså en bredare satsning än vad motionen föreslår.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovan nämnds budgetering samt pågående
arbete med effektivisering inom samhällsbyggnadsprocessen till följd av projektet
samhällsbyggnadsprocess för framtiden – FramSam bidrar till effektivisering i
riktningen som motionären vill få till stånd. Samverkan mellan enheter, avdelningar
och förvaltningar ökar och bidrar till effektivare hantering av ärenden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 15 forts
RS 2021/703
AU § 13
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-04-26
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17, § 260
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/703
22 december 2021

Anna Wejde

Regionstyrelsen

Motion. Öka effektiviteten i samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna genom Lars Engelbrektsson yrkar i en motion till
regionfullmäktige 26 april 2021 att:


lov- och planverksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska
tilldelas extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 Mkr för att minska
de växande ärendehögarna,



enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,



förvaltningen ska ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt

Ärendet har remitterats till miljö- och byggnämnden som beslutade i ärendet den 17
november 2021. Miljö- och byggnämnden anser motionen besvarad. Vid miljö- och
byggnämndens sammanträde fanns budgetmedel för 2022 som förslag till nämnden
men de är nu beslutade och kommer förstärka verksamheterna inom
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022.
Miljö- och byggnämnden beskriver att prioriteringar av bygglovsärenden och
planärenden inte är möjliga på grund av lagstiftning och om prioriteringar ändå skulle
göras utifrån angivna kriterier i motionen så riskerar komplexare planer och bygglov
att inte hinna handläggas inom de givna 10 veckorna. Nämnden meddelar också att
det inte finns någon anledning för förvaltningen att dröja med snabba och klara
besked om lov eller planbesked när beslut väl är fattat.
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna genom Lars Engelbrektsson yrkar i en motion till
regionfullmäktige 26 april 2021 att:
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lov- och planverksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska
tilldelas extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 Mkr för att minska
de växande ärendehögarna,



enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,



förvaltningen ska ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt

I motionen beskrivs läget med ansökningar till planenheten och byggenheten som
ansträngt och att högar växer med ärenden som inte blir hanterade. Motionären
menar att detta inte är bra för företagsklimatet på Gotland och också motverkar en
positiv befolkningsutveckling på Gotland.
Bedömning

Miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen har alla tre inför
2022 givits ökad budget med fokus på bostadsbyggande. Av de åtskilliga miljoner
som budgeteras för bostadsbyggande fördelas 1 miljon till planenheten och
ytterligare 1 miljon till samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka bostadsbyggande
på Gotland. Utöver det görs förstärkningar i regionens stadsutvecklingsprojekt och
analys kopplat till bostadsförsörjning. Utifrån de tillkommande budgetmedel för 2022
görs alltså en bredare satsning än vad motionen föreslår.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovan nämnd budgetering samt pågående
arbete med effektivisering inom samhällsbyggnadsprocessen till följd av projektet
samhällsbyggnadsprocess för framtiden – FramSam bidrar till effektivisering i
riktningen som motionären vill få till stånd. Samverkan mellan enheter, avdelningar
och förvaltningar ökar och bidrar till effektivare hantering av ärenden.

Beslutsunderlag

Motion, Öka effektiviteten i byggnadsförvaltningen, 2021-04-26
Protokollsutdrag MBN § 260, 2021-11-17
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-17

MBN § 260

MBN § 260

Motion - Öka effektiviteten i
samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN 2021/2063
AU § 307

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö-och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på motionen som
sitt eget.

Sammanfattning

I motionen föreslås att:
1. lov- och planverksamheterna inom SBF ska tilldelas extra öronmärkta ekonomiska
resurser på minst 5 Mkr för att minska de växande ärendehögarna,
2. enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras, och
3. ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt
I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 1 samt en utökad budgetram på 1 Mkr till SBF med syfte att användas till att
underlätta bostadsbyggandet i Regionen. I praktiken innebär det medel att säkra och
effektivisera lov- och planprocesserna.
Det finns inte särskilt stora möjligheter att prioritera inkommande ärenden i någon
annan särskild ordning än i den ordning ärendena kommer in, varken efter hur enkla
ärendena är eller hur angelägna de, utifrån någon annan måttstock, kan anses vara.
Om handläggningen av ärendena skulle prioriteras enligt förslaget i motionen så
innebär det med stor säkerhet att de mer komplicerade ärendena inte skulle hinnas
med att handläggas inom tio veckor.
Det finns ingen anledning för förvaltningen att inte ge snabba och klara besked om
när ett lov kan vara färdigt, om det är möjligt. Förbättringsarbete pågår ständigt.
Med hänvisning till de lämnade svaren på motionens tre förslag att ”Öka
effektiviteten i byggnadsförvaltningen”, enligt det ovan anförda, får motionen anses
besvarad.
Bedömning

Svar på motion
I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 1 Mkr samt en utökad budgetram på 1 Mkr till SBF med syfte att användas till att
underlätta bostadsbyggandet i Regionen. I praktiken innebär det medel att stärka och
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effektivisera lov- och planprocesserna. De föreslagna avsatta medlen når visserligen
inte upp till den nivå som föreslås i motionen, men analysen av behovet av
förstärkningar tycks ändå överensstämma med analysen i motionen. Om plan- och
byggverksamheten ska anses underfinansierad är en fråga som ständigt måste ställas,
prövas och omprövas, varje gång en ny budget ska beslutas. Med hänvisning till det
ovan anförda är bedömningen att frågan i motionen om extra öronmärkta
ekonomiska resurser till lov- och planverksamheterna är besvarad.
I motionen finns även förslag till effektivitetsförbättringar i handläggningen av lovoch planärende. Förslaget innebär att enkla och snabba ärenden ska prioriteras.
Enligt den gällande lagstiftningen ska ärenden i huvudsak handläggas i den ordning
de kommer in. Det finns med andra ord inte särskilt stora möjligheter att prioritera
inkommande ärenden i någon annan särskild ordning, varken efter hur enkla
ärendena är eller hur angelägna de, utifrån någon annan måttstock, kan anses vara.
Den nuvarande lagstiftningen kräver att ärenden ska hanteras så skyndsamt som
möjligt. Om handläggningen av ett lovärende tar mer än tio veckor, från den
tidpunkt när ansökan är komplett, har sökanden rätt till avdrag på avgiften med 20 %
för varje vecka som handläggningen överskrider tio veckor. Om handläggningen av
ärendena skulle prioriteras enligt förslaget i motionen så innebär det med stor
säkerhet att de mer komplicerade ärendena inte skulle hinnas med att handläggas
inom tio veckor. Med hänvisning till detta får även frågan om prioritering av s.k.
enkla och snabba ärenden anses besvarad.
Det finns ingen anledning för förvaltningen att inte ge snabba och klara besked om
när ett lov kan vara färdigt, om det är möjligt. Det pågår ett ständigt arbete inom
enheterna med att förbättra handläggningsrutinerna med syfte att snabba upp
processerna och att förbättra kommunikationen med olika intressenter i
förvaltningens ärenden. I det sammanhanget kan även nämnas arbetet med DiSa,
Digital dialog och FramSam. Med detta får även frågan om snabba och klara besked
anses besvarad.
Med hänvisning till de lämnade svaren på motionens tre förslag att ”Öka
effektiviteten i byggnadsförvaltningen”, enligt det ovan anförda, anser förvaltningen
att motionen är besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, Tf. stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till arbetsutskottets bedömning.
På sammanträdet framkommer att i sammanfattningens andra stycke finns en
felskrivning som justeras upp i protokollet. Korrigering görs från:
I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 2 Mkr till SBF med syfte att användas till att underlätta bostadsbyggandet i
Regionen.
Till
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I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 1 samt en utökad budgetram på 1 Mkr till SBF med syfte att användas till att
underlätta bostadsbyggandet i Regionen.
Miljö- och byggnämnden godkänner justeringen.
Yrkande
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
Miljö-och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på motionen som sitt
eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Sökande
Regionstyrelsen
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Gunnar Gustafsson

Miljö- och byggnämnden

Motion. Öka effektiviteten i samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut



Miljö-och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på motionen
som sitt eget.

Sammanfattning

I motionen föreslås att:
1. lov- och planverksamheterna inom SBF ska tilldelas extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 Mkr för att minska de växande ärendehögarna,
2. enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,
och
3. ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt
I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 2 Mkr till SBF med syfte att användas till att underlätta bostadsbyggandet i Regionen. I praktiken innebär det medel att stärka och effektivisera lov- och planprocesserna.
Det finns inte särskilt stora möjligheter att prioritera inkommande ärenden i någon
annan särskild ordning än i den ordning ärendena kommer in, varken efter hur enkla
ärendena är eller hur angelägna de, utifrån någon annan måttstock, kan anses vara.
Om handläggningen av ärendena skulle prioriteras enligt förslaget i motionen så innebär det med stor säkerhet att de mer komplicerade ärendena inte skulle hinnas med
att handläggas inom tio veckor.
Det finns ingen anledning för förvaltningen att inte ge snabba och klara besked om
när ett lov kan vara färdigt, om det är möjligt. Förbättringsarbete pågår ständigt.
Med hänvisning till de lämnade svaren på motionens tre förslag att ”Öka effektiviteten i
byggnadsförvaltningen”, enligt det ovan anförda, får motionen anses besvarad.
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Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna genom Lars Engelbrektsson har 2021-04-26 lämnat in motionen: ”Öka effektiviteten i byggnadsförvaltningen”. Motionen kom på remiss till
Miljö- och byggnämnden 2021-05-18.
I motionen görs gällande att högarna av ansökningar om lov, som inte når fram till
beslut inom enhet Bygg och planuppdrag som inte blir antagna detaljplaner inom enhet Plan, är i växande.
Detta förhållande menar motionären inte är bra för företagsklimatet på Gotland och
det motverkar en positiv befolkningsutveckling på Gotland.
I motionen föreslås därför att:
4. lov- och planverksamheterna inom SBF ska tilldelas extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 miljoner kronor för att minska de växande ärendehögarna,
5. enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,
och
6. ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt
Förslag till svar på motion

I liggande förslag till Region Gotlands budget för 2022 finns dels förslag till utökning
av budgetramen för enhet Plan med 1 Mkr, dels finns förslag på ett engångsbelopp
på 1 Mkr samt en utökad budgetram på 1 Mkr till SBF med syfte att användas till att
underlätta bostadsbyggandet i Regionen. I praktiken innebär det medel att stärka och
effektivisera lov- och planprocesserna. De föreslagna avsatta medlen når visserligen
inte upp till den nivå som föreslås i motionen, men analysen av behovet av förstärkningar tycks ändå överensstämma med analysen i motionen. Om plan- och byggverksamheten ska anses underfinansierad är en fråga som ständigt måste ställas, prövas
och omprövas, varje gång en ny budget ska beslutas. Med hänvisning till det ovan anförda är bedömningen att frågan i motionen om extra öronmärkta ekonomiska resurser till lov- och planverksamheterna är besvarad.
I motionen finns även förslag till effektivitetsförbättringar i handläggningen av lovoch planärende. Förslaget innebär att enkla och snabba ärenden ska prioriteras. Enligt den gällande lagstiftningen ska ärenden i huvudsak handläggas i den ordning de
kommer in. Det finns med andra ord inte särskilt stora möjligheter att prioritera inkommande ärenden i någon annan särskild ordning, varken efter hur enkla ärendena
är eller hur angelägna de, utifrån någon annan måttstock, kan anses vara.
Den nuvarande lagstiftningen kräver att ärenden ska hanteras så skyndsamt som möjligt. Om handläggningen av ett lovärende tar mer än tio veckor, från den tidpunkt
när ansökan är komplett, har sökanden rätt till avdrag på avgiften med 20 % för varje
vecka som handläggningen överskrider tio veckor. Om handläggningen av ärendena
skulle prioriteras enligt förslaget i motionen så innebär det med stor säkerhet att de
mer komplicerade ärendena inte skulle hinnas med att handläggas inom tio veckor.
Med hänvisning till detta får även frågan om prioritering av s.k. enkla och snabba
ärenden anses besvarad.
Det finns ingen anledning för förvaltningen att inte ge snabba och klara besked om
när ett lov kan vara färdigt, om det är möjligt. Det pågår ett ständigt arbete inom enheterna med att förbättra handläggningsrutinerna med syfte att snabba upp processerna och att förbättra kommunikationen med olika intressenter i förvaltningens
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ärenden. I det sammanhanget kan även nämnas arbetet med DiSa, Digital dialog och
FramSam. Med detta får även frågan om snabba och klara besked anses besvarad.
Med hänvisning till de lämnade svaren på motionens tre förslag att ”Öka effektiviteten i
byggnadsförvaltningen”, enligt det ovan anförda, anser förvaltningen att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Motionen:

Öka effektiviteten i byggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Avsägelse i regionfullmäktige
Innehåll
a) Karin Sutares (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige. 2021-12-30
RS 2021/1878.
b) Anne Ståhl Mousa (S) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige. 2022-01-17
RS 2022/63.
Listan uppdateras löpande

Avsägelser och fyllnadsval
a) Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons minne. Ledamot till styrelsen:
Kjell Broander (M) från RF 13/12 2021
Sammankallade: Rebeca Gajardo Angel (C) eller (M) från RF 13/12 2021
b) Stiftelsen Othems Magasinkassa. Revisor:
Nils-Olof Viberg (S) RS 2022/100 från RF 13/12 2021.
c) Dennis Söderström (--) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden. RS 2021/1843
d) Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Dennis Söderström
(SD) föreslås,
VAKANT (SD)
e) Ethel Forsberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare till ombud i
Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM) RS 2022/287
f) Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM)
efter Ethel Forsberg (MP) föreslås,
VAKANT (MP)
g) Anne Ståhl Mousa (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 2:e vice
ordförande i miljö- och byggnämnden. RS 2022/63
h) Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter Anne Ståhl Mousa (S)
föreslås,
Helen Coughlin Sjögren (S) RS 2022/98
i) Som ny 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden efter Anne Ståhl
Mousa (S) föreslås, RS 2022/63
Thomas Karlström (S) RS 2022/97
j) Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Helen Coughlin Sjögren (S)
föreslås,
Mikael Nilsson (S) RS 2022/99

k) Sawsan Jaber (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden. RS 2022/162

l) Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Sawsan Jaber (S)
föreslås,
Fanny Andersson (S) RS 2022/168

m) Suzanne Kisch Asklander (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden. RS 2022/192

n) Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Suzanne Kisch Asklander (KD)
föreslås, Johan Rydqvist (KD) RS 2022/265

o) Torun Ström (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
RS 2022/247

p) Som ny ersättare i valnämnden efter Torun Ström (Fi) föreslås,
VAKANT (Fi)

Listan uppdateras löpande

Medborgarförslag; beslutade
Dennis Söderströms medborgarförslag om Miljövänlig sophämtning utan transporter, inkom
2019-12-18, RS 2019/1416.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 269.
Sven Ronströms medborgarförslag om Trafik på Allégatan, inkom 2020-09-25, RS 2020/1446.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 229.
Sören Ekströms medborgarförslag om Parkeringsförbud Jungfrustig, inkom 2020-09-26,
RS 2020/1456.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 230.
Johan Alms medborgarförslag om Varuleveranser Visby innerstad, inkom 2020-11-18,
RS 2021/1702.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 264.
Kjell Zetterblom medborgarförslag om Tung trafik innanför murarna, inkom 2020-11-25,
RS 2021/1744.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 263.
Lena Cederlunds medborgarförslag om Promenadväg vid Norderport, inkom 2021-01-04,
RS 2021/17.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 233.
Per Östman medborgarförslag om Hämtning av grovsopor, inkom 2021-02-20, RS 2021/297.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 270.
Liza Magnusson medborgarförslag om Papperskorgar på vissa gator och torg i Hemse, inkom
2021-04-14, RS 2021/642.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 267.
Ilse Hammarströms medborgarförslag om Avgifter vid kompostering av eget hushållsavfall,
inkom 2021-04-17, RS 2021/651.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 234.
Anders Johanssons medborgarförslag om Fler sopkorgar till hundbajspåsar, inkom 2021-04-30,
RS 2021/726.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 266.
Karin Axelssons medborgarförslag om Möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen inom Region
Gotland, inkom 2021-05-21, RS 2021/820.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 272.
Lars Lindells medborgarförslag om Anslutning av vatten vid P18s utomhusgym, inkom 2021-0609, RS 2021/964.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 231.
Marina Sångängels medborgarförslag om Tryggare och tillförlitligare färdtjänst, inkom 2021-0618, RS 2021/1004.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 271.

Alvar Klöfvermarks medborgarförslag om Anlägga och sköta offentliga toaletter i parken
Tallunden, inkom 2021-07-10, RS 2021/1071.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 232.
Mari Bergströms medborgarförslag om Besked om slamtömning via SMS, inkom 2021-07-12,
RS 2021/1074.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 235.
Linda Ehrlin Sjöberg medborgarförslag om Tillägg av TBE-vaccin till det lokala
vaccinationsprogrammet för barn, inkom 2021-08-06, RS 2021/1130.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, § 160.
Martina Åkeson Wollbos medborgarförslag om Klipp inte bort salmbären längs vägarna och låt
badbryggorna ligga i september ut, inkom 2021-09-04, RS 2021/1241.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 265.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 269

TN § 269

Medborgarförslag. Miljövänlig sophämtning
utan transporter.

TN 2021/1111
TN AU § 246

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att :
Istället för att sopor skall forslas på traditionellt sätt så finns det gröna alternativ som
inte innebär transporter. Det finns vakuum system där avfallet sorteras och slungas i
nedgrävda rörsystem. På https://www.envac.se/var-lysning kan ni se mer av vad jag
menar.
Där finns även filmer som visar i praktiken hur systemet fungerar. Vid
nybyggnationer anser jag att regionen bör sätta krav på att sådana system skall
införas. Framförallt i förhållande till äldre och landsbygd.
Bedömning

Avfallsavdelningen bedömer utifrån höga investeringskostnaderna och de tekniska
utmaningarna förslaget som en olämplig lösning för Gotland.
Barn- och genusperspektiv –arbete för bättre miljö påverkar våra barns framtid
positivt.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Eventuellt genomförande av förslaget skulle
innebära stora kostnader för Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-04-07
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Medborgarförslag. Trafiken på Allégatan

TN 2020/3891
TN AU § 212

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att trafiken på
Allégatan har ökat dramatiskt i samband med att det nya bostadsområdet Artilleriet
byggts samt att Region Gotland flyttat delar av sin verksamhet till Visborgsområdet.
Gatan används också som genomfartsled från Visbyleden mot Follingboväg och
tvärtom. Trafik från färjorna förekommer nattetid.
Allégatans trafik med toppar på morgon och kväll har blivit väldigt störande för
boende längs hela gatan och medför att det inte går att sitta ute på sin uteplats och
föra ett samtal. Buller från trafiken är även störande inomhus trots treglasfönster och
modern isolering. En ordentlig analys av trafikmiljön behöver göras för att komma
tillrätta med den ohållbara situationen på och runt Allégatan. I synnerhet finns stora
besparingar att göra om planen på en cirkulationsplats Allégatan/Visbyleden inte
behöver byggas. Förslagsvis kan hastigheten sänkas till 30 kilometer/timme längs
hela Allégatans sträckning för att styra om trafik till Visbyleden och därmed sänka
ljudnivån. Att eventuellt omöjliggöra genomfart är ett annat alternativ.
Bedömning

En trafikanalys togs fram av Region Gotland 2008. Syftet var att göra en bedömning
av vilka konsekvenser de i översiktsplanen föreslagna utbyggnaderna av Visby
ytterstad får för trafikflöden, framkomlighet, boendemiljö och buller. Rapporten
hade ett perspektiv på 20 år och slutsatserna från den har legat till grund för utförda
och planerade åtgärder i vägnätet kopplat till fortsatt utbyggnad av såväl Artilleriet
som Visborgsområdet.
Behovet av en cirkulationsplats Allégatan/Visbyleden har utretts av Trafikverket i en
åtgärdsvalsstudie och finansieras av medel som anslås via länsplan för regional
transportinfrastruktur. En cirkulationsplats innebär en ökad kapacitet jämfört med
dagens trafiksignalanläggning. Det är en åtgärd som kan komma att bli aktuell för att
hantera dagens trafikflöden från Allégatan, Stenkumlaväg och Visbyleden i
kombination med de nya flöden som uppstår då Visborgsområdet byggs ut.
Allégatan är en viktig huvudgata i Visby som möjliggör åtkomst till målpunkter längs
gatan och genomfart. Att införa förbud mot genomfartstrafik på en huvudgata är inte
aktuellt.
Teknikförvaltningen arbetar med att genomföra hastighetsöversyner i tätorter på
Gotland. En hastighetsöversyn ska även genomföras i Visby med syfte att ersätta
nuvarande bashastighet 50 kilometer/timme med ny hastighet 30/40/60
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kilometer/timme där det är lämpligt. Ett samlat grepp är nödvändigt då samtliga
länkar i vägnätet påverkar systemet som helhet. Översynen kommer att utgå från
handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av dåvarande Vägverket och SKL.
Översynen syftar främst till att öka trafiksäkerheten men även till att minska
trafikbuller och miljöpåverkan.
Barn- och genusperspektiv – En sänkning av hastigheten förbättrar trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En hastighetsöversyn i Visby kan genomföras inom
ramen för befintlig budget. Genomförandet kan kräva särskilda medel från tekniska
nämndens investeringsbudget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-12
Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Medborgarförslag. Parkeringsförbud

TN 2020/3892
TN AU § 213

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
parkeringsförbud införs på Jungfrustig mellan Bergmansgatan och Lännaväg.
Bakgrunden är att det blir trångt när bilar och cyklister ska samsas på vägen, speciellt
vid de tidpunkter då det är mycket trafik till och från områdets skolor och förskolor.
Parkerade bilar, bussar och husbilar försämrar sikten och gör det svårt att ta sig ut
från bostadsområdet på ett trafiksäkert sätt. Förslagsställaren vill se en ändring innan
en olycka sker.
Bedömning

Förvaltningen har efter platsbesök och jämförelser med andra liknande lokalgator i
Visby konstaterat att införande av ett parkeringsförbud på den västra sidan av
Jungfrustig mellan Bergmansgatan och Lännaväg är en rimlig åtgärd. En sådan
lösning förbättrar sikten och därmed trafiksäkerheten vid vänstersväng från
Bergmansgatan samt vid infart från Lännaväg till Jungfrustig. Framkomligheten ökar
då parkering endast tillåts på ena sidan. Drift och underhåll av befintlig trottoar på
den västra sidan av Jungfrustig förenklas om ett parkeringsförbud införs.
Barn- och genusperspektiv – Ett parkeringsförbud på gatans ena sida förbättrar
sikten och ökar därmed trafiksäkerheten för barn och andra oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser utöver
framtagandet av en lokal trafikföreskrift samt en ringa kostnad för skyltuppsättning
och framtida underhåll.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-12
Tjänsteskrivelse 2021-10-26
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 264

TN § 264

Medborgarförslag. Varuleveranser Visby
innerstad

TN 2020/4372
TN AU § 241

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att varuleveranser
till Visby innerstad endast får ske mellan klockan 06:00 och 11:00. Tidsbegränsningen
skulle ge fördelar för arbetsmiljön, boendemiljön och även för chaufförer, enligt
förslagsställaren. Förslaget motiveras också av att Visby innerstad är ett världsarv.
Bedömning

Leveranser till Visby innerstad är en komplicerad fråga som har diskuterats länge. Ett
beslut om begränsade leveranstider för innerstaden fanns före år 2004. Det var då
enbart tillåtet att leverera gods till innerstaden mellan klockan 06:00 och 11:00.
Förbudet efterlevdes inte särskilt bra eftersom leveransföretagen inte hann med att
packa, lasta och leverera allt gods mellan 06.00-11.00. Den begränsning som gällde
för leveranstider medförde även köer längs innerstadens trånga gator där lastbilar
behövde invänta att fordon framför levererat klart innan de kunde åka vidare.
Det finns också önskemål om att leveranser skall ske med mindre fordon och även
att dessa fordon skall vara miljövänliga. Om mindre fordon används blir antalet
transporter troligtvis fler. Vid tidigare utredningar om leveranserna till Visby
innerstad har det framkommit att det krävs en omlastningsterminal för gods till
innerstan. Det bedömdes då som alltför kostsamt och att det skulle fördyra varor och
tjänster i innerstaden.
Regionen kan besluta om ett förbud mot tung trafik efter 11.00 och ange ett datum
när föreskriften träder i kraft. Ett sådant beslut bör dock föregås av en dialog med
alla berörda parter som boende, affärer, restauranger, hotell och leverantörer.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Region Gotlands övergripande mål om ekologisk hållbarhet 2020 - 2023 kan kopplas
till förslaget.
Barn- och genusperspektiv – Minskad andel transporter i innerstaden skulle bidra till
en mer trafiksäker miljö.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 264

Ekonomisk konsekvensanalys – Ekonomin påverkas inte om nuvarande lösning
kvarstår.
Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-12-23
Tjänsteskrivelse 2021-11-17
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 263

TN § 263

Medborgarförslag. Ingen tung trafik
innanför murarna efter 11.00

TN 2020/4373
TN AU § 240

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.

I ett medborgarförslag föreslås att all tung trafik i Visby innerstad förbjuds efter
11.00. Som motiv anges att Visby innerstad är ett världsarv som turister borde få
njuta av utan att utsättas för avgaser och buller från tung trafik.
Bedömning

Leveranser till Visby innerstad är en komplicerad fråga som har diskuterats länge.
Regionen kan besluta om ett förbud mot tung trafik efter 11.00 och ange ett datum
när föreskriften träder i kraft. Ett sådant beslut bör dock föregås av en dialog med
alla berörda parter som boende, affärer, restauranger, hotell och leverantörer. Under
högsäsong är det mycket gods som skall in i innerstan. Många restauranger har fler
platser på sina uteserveringar än inne i restaurangen och affärerna har många
leveranser. En del restauranger/nattklubbar har öppet till 02 och 03. Därefter är det
en hel del taxitrafik fram till 04 och sedan börjar en del tungtrafik att köra vid 06.
För boende blir det därför ingen längre tid då det är tyst. Leverantörerna skall plocka
fram varor och lasta för att sedan leverera. Även om det påbörjas tidigt är det svårt
att klara av alla leveranser till klockan 11.00. En del restauranger/nattklubbar som
har öppet sent har heller inte alltid personal på plats tidigt på förmiddagarna. Det
finns också önskemål om att leveranser skall ske med mindre fordon och även att
dessa fordon skall vara miljövänliga. Om mindre fordon används blir antalet
transporter troligtvis fler. Vid tidigare utredningar om leveranserna till Visby
innerstad har det framkommit att det krävs en omlastningsterminal för gods till
innerstan. Det bedömdes då som alltför kostsamt och att det skulle fördyra varor och
tjänster i innerstaden.
Barn- och genusperspektiv –En tidsbegränsning av när leveranser får ske och en
begränsning av fordonens storlek leder till ökat trafiksäkerhet och är positivt ur barnoch genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnader för utredningar, regleringar och
eventuelle ombyggnader kan tillkomma.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 263

Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag ingen tung trafik innanför murarna efter 11.00
TKF Tjänsteskrivelse 2021-11-17
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-25

TN § 233

TN § 233

Medborgarförslag. Anläggande av
framkomlig promenadväg vid Norderport

TN 2021/1109
TN AU § 216

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Ett medborgarförslag efterfrågar anläggningen av en framkomlig väg vid Norderport
så att det blir möjligt för alla att ta sig runt muren.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och att det finns behov av att
tillgängliggöra ett så pass viktigt parkområde som vallgravarna. Området har både
natur- och kulturvärden samt höga sociala värden och är en grön lunga i staden.
Teknikförvaltningen anser vidare att det saknas medel för att anlägga och sköta fler
gångvägar. Teknikförvaltningens uppdrag innefattar i dagsläget enbart slaghackning,
att hålla huvudstråk öppna samt renhållning och tömning av papperskorgar.
Barn- och genusperspektiv – Tillgängliga grönytor gynnar samtliga Gotlänningar och
besökare, inte minst barn. Stort stadsnära grönområde gynnar folkhälsan ur ett
socioekonomiskt perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys - Teknikförvaltningen har ingen budget för utökad
skötsel. I budgetberedningen inför 2022 föreslås att teknikförvaltningen ska göra
besparingar på grönskötsel.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Medborgarförslag 2021-01-24
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 270

TN § 270

Medborgarförslag. Hämtning av grovsopor

TN 2021/1185
TN AU § 247

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver att:
I Australien stötte jag på ett roligt system för grovsopor och återanvändning. En
gång om året har man en vecka då alla fastighetsägare kan ställa ut sina grovsopor på
gatan framför bostaden och det är fritt fram för andra att plocka åt sig det man vill
ha. Veckan därpå samlar regionen/kommunen in allt och sorterar upp det för
återvinning.
Fördelen med detta är att man uppmuntrar till återanvändning och att folk som har
sämre ställt för att transportera bort grovsopor får hjälper det samt att man minskar
mängden dumpning i naturen. Både klimatmässigt och socialt hållbart alltså.
För att göra det praktiskt hållbart så reglerar man vad som får ställas ut. T.ex vitvaror,
möbler och sånt som är minst 90% trä. Ställer man ut sånt som insamlarna bedömer
är fel grovsopor så lämnas det helt sonika kvar framför bostaden. Man skulle också
kunna ha en enskild vecka för brännbart för att minska mängden som bränns hemma
på gården och istället få det till
värmekraftverket. Således minska miljögifter och energiförluster. Det är viktigt att det
är en sommarvecka för att nå så många som möjligt och att det är torrt, så inte
återanvändningen förstörs av regn.
Bedömning

Avfallsavdelningen tycker att förslaget är intressant och tar med sig detta i sin
framtida planering. I dagsläget finns inga planer på en sån här lösning.
Barn- och genusperspektiv –Arbete för en bättre miljö påverkar våra barns framtid
positivt.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om förslaget genomförs kan det innebära en
kostnad för Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

Protokollsutdrag
TN § 270

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-02-20
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 267

TN § 267

Medborgarförslag. Papperskorgar på vissa
gator och torg i Hemse

TN 2021/2254
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att.
Det jag saknar på Hemse är allmänna papperskorgar på vissa gator och 2 stora
parkeringar.
Min fråga är alltså: Finns det intresse från Region Gotland att placera ut ett antal
papperskorgar liknande dem i Göteborg?
Bedömning

Teknikförvaltningen kommer under vintern att göra en inventering av soptunnor och
behovet av soptunnor. Därefter eventuellt justera antalet soptunnor samt placeringar
av dessa.
Barn- och genusperspektiv Renare miljö är bra för alla åldrar.
Landsbygdsperspektiv Gäller endast Hemse
Ekonomisk konsekvensanalys Eventuell kostnad för inventering tas av befintlig
budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-04-14
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-25

TN § 234

TN § 234

Medborgarförslag. Avgifter vid kompostering
av eget hushållsavfall

TN 2021/2255
TN AU § 218

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår premiera miljötänk
genom att ta bort handläggnings- och abonnemangändringsavgift (1180kr) för ett
miljövänligt och aktivt val som att börja kompostera sitt eget hushållsavfall.
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa (2017: 900 kr). Avgift
för ändring av abonnemang inkl. hämtning av avfallskärl faktureras separat (2017:
280 kr).
Bedömning

Avgiften för ändring och hemtagning av kärl hanteras av teknikförvaltningen.
Avgiften på 294 kronor är beslutat i Region Gotlands avfallstaxa av
Regionfullmäktige och motsvarar Region Gotlands kostnad för hämtning och
tvättning av kärl.
På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna
fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Man kan även
kompostera på en arbetsplats. För kompostering av köksavfall ska en anmälan göras
till miljö- och byggnämnden innan komposteringen påbörjas. Anmälan hanteras av
Miljö och byggnämnden och är förknippad med en avgift för 1 timme
handläggningstid enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv – Ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningens bedömning är att kostnaden är
förenligt med handläggningstid för utredning och den faktiska kostnaden för
hemtagning och tvättning av kärl.
Om avgiften slopas måste kostnaden täckas upp på annat sätt.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-11-25

Protokollsutdrag
TN § 234

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-07-02
Tjänsteskrivelse 2021-10-21
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 266

TN § 266

Medborgarförslag. Fler sopkorgar till
hundbajspåsar

TN 2021/2258
TN AU § 243

Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att:
Med anledning av att det ligger många påsar med hundskit i längs med gångvägar så
behövs med mer sopkorgar soptunnor eller liknande. För att det är för långt mellan
varje nuvarande tunna så väljer många att inte med sig skiten eller låter bli att plocka
upp alls. Det skulle kunna utformas som en tävling tex där hundklubbar kan vara
med och forma förslag på tävling som då kan ge ett litet bidrag till kostnaden för
detta
Bedömning

Då teknikförvaltningen får in relativt få synpunkter gällande hundbajspåsar bedöms
eventuell åtgärd icke nödvändig.
Under 2022 kommer extra åtgärder sättas in mot renhållningsuppdraget.
Barn- och genusperspektiv Ej relevant.
Landsbygdsperspektiv Gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys Teknikförvaltningen anser förslaget belasta ekonomin
genom inköp av soptunnor samt ökad driftskostnad.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-07-02
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 272

TN § 272

Medborgarförslag. Möjlighet att ladda el-bil
på arbetsplatsen inom Region Gotland

TN 2021/2261
TN AU § 249

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region
Gotland då teknikförvaltningen har en pågående utredning om hur laddinfrastrukturen för Region Gotland fastigheter skall lösas.

Det har inkommit ett medborgarförslag som säger ”Vi är fler medarbetare inom
Hälso- och sjukvården, som arbetar inom Psykiatrin i Visby och som har införskaffat
el-bilar. Vi har behov av att kunna ladda bilarna på arbetsplatsen, för att kunna köra
till och från arbetet på endast el. Detta skulle gynna allas vår miljö som vi värnar om
här på Gotland och förhoppningsvis få fler medarbetare att välja samma väg.”
Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och
bygglagen (PBL). Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon
eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av planoch byggförordningen (PBF). Reglerna för uppförande av nya byggnader ska
tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 11 mars 2021.
Kraven på ladd infrastruktur i samband med uppförande av byggnader ska tillämpas
om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader
även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1
januari 2025. Dessa krav är.
- Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för
elfordon.
Teknikförvaltningen har därför startat en utredning som ska ta fram en lösning för
hur ladd-infrastrukturen skall se ut för Region Gotlands fastigheter.
I dagsläget finns inget färdigt förslag.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den framtagna lösningen kommer att uppfylla
Plan- och bygglagens krav på ladd infrastruktur vilket innebär att det kommer finns
möjlighet till att ladda sitt elfordon på arbetsplatser inom Region Gotland.
Barn- och genusperspektiv – De lösningar som tas fram i projektet kommer att ge
positiva effekter för framtida miljö.
Landsbygdsperspektiv – Skapar ladd möjligheter för alla Region Gotlands fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet bedöms medföra behov av investeringar
som inte är klarlagda i dagsläget.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 272

Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region
Gotland då teknikförvaltningen har en pågående utredning om hur laddinfrastrukturen för Region Gotland fastigheter skall lösas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Medborgarförslag 2021-07-02
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-25

TN § 231

TN § 231

Medborgarförslag - Anslutning vatten P18
utomhusgym

TN 2021/3350
TN AU § 214

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska installera en vattenkran i anslutning till utegym och motionsspår på
Visborgsområdet i Visby.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen, enhet fritid ansvarar för anläggningen. Eftersom
regionfullmäktige tilldelat teknikförvaltningen medborgarförslaget att besvara har
enhet fritid hörts i ärendet. Enhet fritid meddelar att de ser över möjligheten att
anlägga en vattenpost i anslutning till anläggningen och tar med det i sin framtida
planering.
Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen svarar att en vattenledning
enligt förslaget måste dras över parkeringsplatsen vid arenahallen. Vattenledningen
måste vara frostfri vilket skulle innebära höga installationskostnader som inte ryms
inom förvaltningens budget.
Barn- och genusperspektiv – ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast Visborgsområdet i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det finns ingen budget för att genomföra förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-05
Medborgarförslag 2021-06-09
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 271

TN § 271

Medborgarförslag - Tryggare och
tillförlitligare färdtjänst

TN 2021/3304
TN AU § 248

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit angående att tydligare kunna spåra hur klagomål
hanteras och åtgärdas samt att låta färdtjänstberättigade avgöra utförare själva,
liknande koncept som hemtjänst.
Motivering enligt medborgarförslag: Vi behöver en tryggare färdtjänst. I dagens läge
är vi i ett låst läge och allt blir bara sämre och sämre. Vi som färdtjänstberättigade
behöver freda oss. Våra klagomål diarieförs och får ett nummer men det händer inga
förbättringar.
Bedömning

Teknikförvaltningen har i dag ett bra fungerande system för kundsynpunkter, där alla
synpunkter som inkommer till kundtjänst registreras och utreds. Allt finns
dokumenterat i bokningssystemet DRIP och kund får alltid en återkoppling av
ärendet. Framkommer det i utredningen att åtgärd behöver göras så har DRT
Solutions (vår upphandlade beställningscentral) en skyldighet att se till att detta blir
gjort.
Region Gotland har upphandlat transportörer för samhällsbetalda transporter det vill
säga för färdtjänst, sjukresor, förvaltningsresor, skolresor och närtrafik. Det innebär
att Region Gotland har ett avtal som måste följas och kan därför inte tillgodose att
man ska få välja utövare själv för sina resor med färdtjänst.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – ingen påverkan.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 21-06-16
Tjänsteskrivelse 21-11-09
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

Protokollsutdrag
TN § 271

Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-25

TN § 232

TN § 232

Medborgarförslag - Anlägga och sköta
offentliga toaletter i parken Tallunden

TN 2021/3312
TN AU § 215

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget enligt Per Edmans (V)
yrkande.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det efterfrågas toaletter i Tallunden då
det saknas på platsen trots högt besökstryck.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och att en toalett i Tallunden har
saknats. Tekniska nämndens Strategisk plan och budget 2022-2024 innehåller förslag
om investering för att anlägga en toalett i Tallunden.
Barn- och genusperspektiv
Ur såväl barn- genusperspektiv anses förslaget positivt då tillgång till en toalett kan
underlätta både planerade och spontana utevistelser i vardagen. Tallunden med
tillhörande lekplats är ett viktigt besöksmål för utevistelse för såväl barn som vuxna.
Förslaget är ur barnperspektiv även positivt då det blir enklare för familjer och barn
som inte bor nära Tallunden att planera en vistelse i och besöka parken om det finns
tillgång till en toalett.
Landsbygdsperspektiv
Förslagen bedöms inte ha någon påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys
En toalett i Tallunden har beräknats kosta omkring 1 500 000 kronor att anlägga.
Därutöver tillkommer en årlig drifts- och underhållskostnad.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på att medborgarförslaget bifalls.
Ordförande Lina Runander (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och Per
Edmans (V) yrkande och finner att Per Edmans (V) yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-11-25

•

Protokollsutdrag
TN § 232

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2022-2024, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Medborgarförslag 2021-07-10
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-11-25

TN § 235

TN § 235

Medborgarförslag - Besked om slamtömning
via SMS

TN 2021/3313
TN AU § 219

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
teknikförvaltningen får möjligheten att sända ut SMS som visar vilken dag
slamtömningen kommer ske.
Bedömning

Idag skickas brev ut med en aviseringsperiod på ca två veckor. I dagens läge kan man
inte skicka SMS dagen innan eller samma dag men avfallsavdelningen jobbar med att
ta fram en teknisk lösning för sms-avisering.
Barn- och genusperspektiv – Ej Relevant.
Landsbygdsperspektiv – Gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknisk utveckling ingår i avfallsavdelningens
budget.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-10-04
Tjänsteskrivelse 2021-10-28
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 160

HSN § 160

Medborgarförslag om tillägg av TBE-vaccin
till det lokala vaccinationsprogrammet för
barn

HSN 2021/710
HSN-AU § 138

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ett nationellt vaccinationsprogram för barn
och unga mot TBE är viktigt, varför smittskyddsläkaren får i uppdrag att bevaka
frågan framöver.

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att TBE-vaccinering ska ingå i det
regionala vaccinationsprogrammet för barn på Gotland. Syftet är att förebygga ohälsa
och främja barns trygghet i skog och mark. Regionfullmäktige har överlämnat
medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för vidare hantering.
Vaccination innebär en kostnad. Det har gjorts olika undersökningar av de
hälsoekonomiska effekterna och en analys gjord i Stockholms län framtagen på
uppdrag av dåvarande SLL (Stockholms läns landsting) tydde på att sådan
vaccination är mindre kostnadseffektivt, mätt utifrån kostnad per vunnet QALYpoäng (quality-adjusted life years). Den studien beräknade kostnadseffektivitet på tio
år efter vaccination.
En annan studie från Stockholm beräknade nytta över en livstid för barn vaccinerade
vid tre års ålder. Den visade på att TBE-vaccination för barn har hälsoekonomiska
fördelar, och ligger under den kostnad per QALY-poäng som brukar accepteras för
dylika åtgärder. Kostnaden per QALY-poäng beräknas i studien genomförd med ett
livstidsperspektiv till 30 000 kronor. För dylika åtgärder klassificerar Socialstyrelsen
kostnader under 100 000 per QALY som “låga”.
TBE är en allvarlig sjukdom med ofta långvariga och ibland livslånga neurologiska
konsekvenser. Sjukdomen kan få stor effekt på livskvalitén för den som drabbas och
orsakar höga kostnader för sjukvården och för samhället. De flesta fallen av TBE
rapporteras från Stockholms län. Regionala vaccinationsprogram som innebär gratis
eller subventionerad TBE-vaccination för barn finns i Region Sörmland sedan 2018, i
Region Östergötland sedan 2021 och i Region Uppsala sedan 2021.
Att vaccinera alla barn i Sverige skulle ge ett viktigt skydd mot en allvarlig sjukdom,
oavsett var barnen sedan väljer att bosätta sig. Det finns två tillgängliga vaccin som
ger över 90 procent skyddseffekt. Båda vaccinerna ska ges i upprepade doser. Bäst
vaccinsvar fås vid vaccination vid 3-12 års ålder.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 160

På Gotland diagnosticeras 2011-2021 mellan 0-7 TBE-fall per år. Flest fall
diagnosticerades 2015. Av de sju TBE-fallen var 3 smittade i en annan region. Inga
fall av TBE konstaterades på Gotland 2020. 2021 diagnosticerades 1 fall, en patient
som var smittad i Skåne. Under samma period har antalet personer som vaccinerat
sig mot TBE på Gotland ökat.
Det allmänna vaccinationsprogrammet regleras sedan 2013 av smittskyddslagen med
Folkhälsomyndigheten som ansvarig myndighet. Enligt smittskyddslagen (2004:168)
ska regionerna erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra
spridning av dessa sjukdomar i befolkningen. Skyldigheten för regionerna att erbjuda
vaccin är dock begränsad till de smittsamma sjukdomar som regeringen föreskrivit
ska ingå i de nationella vaccinationsprogrammen, även om lokala avvikelser kan göras
av regionen. Vilka sjukdomar som omfattas av skyldigheten framgår av bilaga 3 till
smittskyddsförordningen (2004:255). TBE är inte en av dessa sjukdomar.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att medborgarförslaget för
närvarande ska avslås.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 138
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ett nationellt vaccinationsprogram för barn
och unga mot TBE är viktigt, varför smittskyddsläkaren får i uppdrag att bevaka
frågan framöver.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021
Medborgarförslag om tillägg av TBE-vaccin till det lokala vaccinationsprogrammet
för barn
Skickas till
Linda Ehrlin Sjöberg, förslagsställare
Regionfullmäktige
2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 265

TN § 265

Medborgarförslag - Inte klippa bort
salmbären längs vägarna och låta
badbryggorna ligga i september ut

TN 2021/3321
TN AU § 242

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
När turisterna åkt hem och gotlänningarna vill njuta av den femte årstiden drar stora
klippmaskiner fram och massakrerar alla salmbär i vägkanterna - till och med på de
små kviorna. Klippning av kanter kan väl vänta till slutet av september istället för
slutet av augusti?
I samma anda vill vi bada från bryggor till exempel på Kvarnåkershamn och i
Tingstäde - men de plockas upp bara sista turisten lämnat ön.
Bedömning

Region Gotland klipper vägkanterna längs med de enskilda vägar med bidrag i mitten
av september och framåt. Länsvägarna klipper Trafikverket enligt egen tidsplan.
Badbryggor kommer att läggas i början på maj och ligga i till och slutet av september
från och med 2022.
Barn och genusperspektiv: Bad och friluftsliv är hälsobringande aktiviteter för alla
åldrar.
Landsbygdsperspektiv: Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvens analys. Det har tillförts medel till 2022 och framåt vilket gör
att teknikförvaltningen kan förlänga säsongen trots marginellt ökat slitage på bryggor
och stegar.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-09-04
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

Protokollsutdrag
TN § 265

Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Medborgarförslag; nyinkomna
 Emma Hanquist medborgarförslag om Övergångsställe på Artillerigatan mellan
Skatteverket och A7-hallen, inkom 2021-12-03, RS 2021/1668.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
 Gun Kembels medborgarförslag om Skattemedel bör gå till gotlänningar, inkom
2021-12-03, RS 2021/1671.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.


Samuel Melanders medborgarförslag om Öka priset för jourmottagning på
vårdcentralen, inkom 2021-12-10, RS 2021/1734.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.



Karina Herlins medborgarförslag om Ny utfart från Pilhagen till Färjeleden vid
Terra Nova rondellen, inkom 2021-12-12, RS 2021/1779.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Inga-May Ahlqvists medborgarförslag om Parkeringsproblem vid lasarettet, inkom
2021-12-12, RS 2021/1773.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Iréne Arskans Hanssons medborgarförslag om Ledsagarservicen inom LSS skall få
utföras med privata aktörer Inom lagen för LOV, inkom 2021-12-12, RS
2021/1781.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.

 Maria Janssons medborgarförslag om Krav på folkbokförd på Gotland, inkom
2021-12-18, RS 2021/1834.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.


Tina Senitz medborgarförslag om Boendeparkering, inkom 2021-12-28, RS
2021/1874.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Nina Lindén Morges medborgarförslag om Erbjuda en djurvänlig nyårshelg,
inkom 2022-01-02, RS 2022/16
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Ärendet överlämnas till
regionstyrelsen.



Catharina Wiman Starkenbergs medborgarförslag om Ljudvall längs färjeleden vid
Djuplunda, inkom 2022-01-03, RS 2022/25.

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.


Thomas Klintborgs medborgarförslag om Fyrverkeri bör vara förbjudet på
Gotland, inkom 2022-01-04, RS 2022/29
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

 Erik Ungmans medborgarförslag om Sänkning av kommunalskatten för att främja
inflyttning, inkom 2022-01-07, RS 2022/32.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.


Björn Uppborns medborgarförslag om Sökbar sorteringsguide innan ÅVC, inkom
2022-01-08, RS 2022/35.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Maja Nelsons medborgarförslag om Broddar till alla gotlänningar, inkom 2022-0111, RS 2022/48
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.



Sara Löfqvists medborgarförslag om Parkeringsplatser Vårdcentralen Korpen,
inkom 2022-01-13, RS 2022/53.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Markus Åkesons medborgarförslag om Förbättra tillgängligheten i Östergravar
med en gång och cykelstig, inkom 2022-01-19, RS 2022/80.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Bill Erikssons medborgarförslag om att Verka för att Visbys semesterstugebyar
öppnas för studentbostäder, inkom 2022-01-20, RS 2022/83.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Bill Erikssons medborgarförslag om Omlastning av gods till Visbys
innerstadsadresser, inkom 2022-01-20, RS 2022/84.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Karin Hammars medborgarförslag om Tydliga gatunamnsskyltar i varje gathörn
som går att läsa utan att kliva ur bilen, inkom 2022-01-22, RS 2022/89.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Ella Falk Fröströms medborgarförslag om Förbättra möjligheterna för
sopsortering och kompostering, inkom 2022-01-22, RS 2022/90.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Jane Martells medborgarförslag om Stationer med hundbajspåsar området Gråbo,
inkom 2022-01-25, RS 2022/109.

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.


Jane Martells medborgarförslag om Införande av säkert mail-program samt
Införande av elektroniska underskrifter, inkom 2022-01-25, RS 2022/110.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Eva Gardell Rolfs medborgarförslag om Fler övergångsställen på Skarphäll, inkom
2022-01-26, RS 2022/137.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Håkan Jonssons medborgarförslag om Översyn och komplettering av
handikapparkeringsplatser i Visby, inkom 2022-02-01, RS 2022/152.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Stig Ylipääs medborgarförslag om fler ställplatser behövs, inkom 2022-02-03,
RS 2022/160.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Emelie Berg Urbanskis medborgarförslag om Cykelväg till Träkumla, inkom 202202-03, RS 2022/161.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.



Ann-Charlotte Perssons medborgarförslag om SMS från vårdcentralen, inkom
2022-02-06, RS 2022/167.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström
Antal erfarna barnutredare
En artikel i tidningen Dagens Samhälle, nummer 33 2021, handlar om hur stor andel erfarna
barnutredare som finns inom socialtjänsten. Artikeln visar hur många av socialsekreterarna
som har minst tre års erfarenhet av att handlägga barnutredningar i Sveriges kommuner.
2019 var andelen 83 % av de anställda som hade minst tre års erfarenhet i Region Gotland.
Då tillhörde vi de kommuner i Sverige som hade den högsta andelen. Två år senare 2021 har
endast 42 % av socialsekreterarna minst tre års erfarenhet av att jobba med barnärenden. Det
är bara Uddevalla som har en lägre andel av samtliga kommuner i Sverige.
Det är minst sagt en snabb förändring. När socialtjänsten arbetar med barn är erfarenheter av
att arbeta med tidigare barnutredningar viktigt. Mycket av det kloka i beslut som
socialtjänsten tar rörande barn ligger i den samlade erfarenhet man har eller som kollegorna
tillsammans har.
Mina frågor till socialnämndens ordförande är:
Varför har antalet handläggare med minst tre års erfarenhet så snabbt sjunkit på Gotland?
Vad har detta fått för konsekvenser i Socialtjänstensarbete med barn?
Per Edman (V)

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com

gotland.vansterpartiet.se

Svar på interpellation från Per Edman (V)
Frågan ställs, helt berättigat om varför det i statistik skett en ”försämring” vad
gäller barnutredare inom avdelningen Barn o Familj på Individ och
Familjeomsorgen (IFO) inom Socialnämndens verksamhetsområde.
Någon närmare analys av den redovisade statistiken har inte gjorts men, jag har
från socialförvaltningen fått svar och redovisar här hur vi ligger till idag.
Det finns helt enkelt inte en nöjaktig förklaring till de siffror som presenterats i
interpellationen, mer än så kan jag inte säga här.
Det frågan avser, barnutredare på socialförvaltningen så har i dagsläget av totalt
15 stycken så har 12 st mer än 3 års erfarenhet.
I dagsläget landar förvaltningen på 80 %. Därtill har extra personal (timanställda)
med lång erfarenhet arbetat i förvaltningen, och gör så fortfarande.
Det pågår för tillfället några rekryteringar känslan är att flera med längre
erfarenhet inom området är intresserade av att jobba på socialförvaltningen på
Gotland.
Ett förbättringsarbete sker inom avdelningen Barn- och Familj där de jobbar med
en allt bättre introduktion för nyanställda.
De arbetar med att ta vara på alla medarbetares tankar och idéer om att förbättra
verksamheten, i det vi från Socialnämnden kallar medarbetarstyrt
förändringsarbete. Ständig kompetensutveckling sker.
En omorganisation gjordes för 2,5 år sedan, vilken innebär att ett närmande skett
mellan medarbetare och arbetsledning. En starkare organisation har byggts i och
med detta.
Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden.

Interpellation till Barn och utbildningsnämndens ordförande
Stefan Nypelius angående rasism i den gotländska skolan
Elaka ord i korridoren, rykten som sprids på nätet, slag, utfrysning och sexuella trakasserier.
Mobbning i skolan är ett allvarligt problem som tyvärr tycks öka. Lärarnas tidning, utgiven av
Lärarförbundet, skriver i sitt augustinummer 2021 om Friends årliga rapport som baseras på enkätsvar
från 20 920 barn och unga. Enligt rapporten sticker den rasistiska mobbningen särskilt ut. Sverige har
från att ha varit ett föregångsland nu halkat efter och lever idag inte upp till Barnkonventionen. Något
behöver göras.
I gotländsk media har vi under hösten kunnat läsa om återkommande rasistiska tillmälen på
Högbyskolan. I debatten som följt har det nämnts att problem med rasistiska uttryck finns på alla
gotländska skolor. Om så är fallet är det oroväckande. Rasistiska tillmälen får aldrig bli det normala.
Inte någonstans, vare sig för elever eller personal. Region Gotland behöver ständigt bedriva ett aktivt
antirasistiskt arbete, inte minst inom skolan.
Mina frågor:
Hur stora problem har grundskolan på Gotland - och inte minst högstadiet med rasistiska uttryck
och/eller mobbning baserad på etnicitet och ursprung?
Vad gör grundskolan, då inte minst högstadiet för att motverka mobbing och trakasserier allmänt - och
specifikt utifrån etnicitet eller ursprung?
Hur ser det förebyggande arbetet ut och vilka utvecklingsplaner finns för framtiden?
Victoria Öjefors Quinn (V)

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com

gotland.vansterpartiet.se

Interpellationssvar

21-12-13

Victoria Öjefors Quinn (V) har i interpellation ställt frågor till mig angående rasism i den
gotländska skolan.
Frågor är:


Hur stora problem har grundskolan på Gotland - och inte minst högstadiet med
rasistiska uttryck och/eller mobbning baserad på etnicitet och ursprung?



Vad gör grundskolan, då inte minst högstadiet för att motverka mobbing och
trakasserier allmänt - och specifikt utifrån etnicitet eller ursprung?



Hur ser det förebyggande arbetet ut och vilka utvecklingsplaner finns för framtiden?

Först vill jag tacka för interpellationen som lyfter ett viktigt tema. Värdegrundsarbetet är en del av
skolans uppdrag. I det ingår att utveckla barn och elevers kunskaper om demokrati och mänskliga
rättigheter.
Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet inleds med skolans
värdegrund och uppdrag. Bland annat anges det ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.”
Värdegrundsarbetet som sker i förskola och skola, där all personal har ett ansvar att bidra i
arbetet - både i och utanför undervisningen - handlar det bland annat om mänskliga rättigheter,
allas lika värde samt frihet från diskriminering och kränkande behandling. I läroplanerna finns
mer beskrivet om det värdegrundsarbete som ska tillämpas.
Samhällsklimatet har generellt blivit tuffare. Språkbruket är stundvis hårt, det är lätt att kränka
och sprida rykten via nätet. Utfrysning och sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatser.
Skolan är en del av det samhället och skolan har också de här problemen och får ägna allt mer tid
åt konflikthantering och förebyggande värdegrundsarbete.
Det är skolans ansvar att arbeta med värdegrundsfrågorna men skolan kan inte klara detta utan
det omgivande samhällets stöd. Det som finns i samhället tar elever med sig in i skolan. Elevernas
vårdnadshavare är oerhört viktiga samarbetspartners för oss som jobbar i skolan. Men även andra
aktörer såsom näringsliv och föreningsliv. Vi behöver vårdnadshavares stöd och det omgivande
samhällets engagemang för att eleverna ska kunna lyckas inte bara kring studieresultaten utan
också i att motverka rasism, främlingsfientlighet och främja våra demokratiska värden.

Hur stora problem har grundskolan på Gotland?
Att ge ett svar på frågan ”Hur stora problem har grundskolan på Gotland med rasistiska uttryck”
är svårt. Rapporteringen kring kränkande anmälningar görs kontinuerligt till nämndens
arbetsutskott. Två gånger om året sammanställs det och rapporteras till nämnd. Anmälningarna är
av skiftande karaktär där barn/elever beskriver att de blivit utsatta för glåpord, fysisk och psykiskt
kränkande behandling eller kränkningar inom sociala medier. Förvaltningen ser en ökning av
anmälningar gällande diskriminering. Alla förskole- och grundskolområden har väl utvecklade
systematiska rutiner gällande anmälan till rektor och därefter till huvudmannen om kränkande
behandling.

Årets fösta halvårsrapport 2021:1, omfattade 181 anmälningar. Det är en minskning i jämförelse
med samma tidsperiod 2020 då 212 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till
huvudman. Minskningen från föregående år kan bero på periodvis distansundervisning under
pandemin. Det kan också bero på att det förebyggande arbetet mot kränkande behandling har
utvecklats. Årets andra halvårsrapport 2021:2, omfattar 132 anmälningar. Det är en liten ökning i
jämförelse med föregående år samma tidsperiod 2020 då 127 anmälningar om kränkande
behandling anmäldes till huvudman.
Halvårsrapporten 2020:2, omfattade 109 anmälningar. Det var i nivå med 2019-års rapport, då
118 anmälningar rapporterades.
Tyvärr är det svårt göra specifikt uppföljning på högstadienivå på materialet. För göra det krävs
att gå tillbaka till varje enskild anmälan vilket inte gjorts inför det här svaret. Rutinerna för
anmälan har digitaliserats och förhoppningsvis kommer det vara enklare att systematisera
materialet framöver.
Nivån på anmälningar är nu nära dubbelt så många som för 2017 & 2018. Orsaken till ökningen
är flera. En tolkning kring att antalet fall ökat under årens lopp är att rutinerna skärpts och att
skolorna har blivit ”bättre” på att göra anmälningar. Men det finns anledning att tro att det också
finns ett s.k mörkertal.
Ökningen kan till viss del även hänföras till ändrade rutiner vid Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BeO). Tidigare var det kontinuerligt cirka 15-25 ärenden. De har en ny arbetsgång
då de får in en anmälan till sig. De stämmer av om anmälare har anmält ärendet till regionens
klagomålshantering först vilket innebär att vi får utreda och åtgärda ärendet direkt med anmälare.
Det är också ett tecken på att det förebyggande och åtgärdandearbetet mot kränkningar och
diskriminering har blivit effektivare på förskole- och grundskolenivå. Det är viktigt att fortsätta
arbeta förebyggande och systematiskt med anmälan om kränkande behandling till huvudman och
ta vårdnadshavares synpunkter på allvar.
Det råder nolltolerans mot kränkande behandlingar av alla slag och skolledning, personal och
barn- och elevhälsa agerar omgående när kränkande behandling uppdagas. Alla förskole/särskole- och grundskoleområden har idag en klar systematik gällande rutiner, uppföljning och
så vidare. Ansvaret för uppföljning finns hos utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som svarar
för uppföljningen i samråd med avdelningschefen för förskolan, grundskolan samt särskolan.
Anmälningarna följs löpande upp i kontakt med berörd rektor. Allvarligare anmälningar följs upp
direkt med berörd rektor.
Vad gör grundskolan och hur ser det förebyggande arbetet ut?
Nedan ges några exemepl på arbetet:
Värdegrundsarbete generellt

Barn och elever ska utveckla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter – det är en del
av skolans uppdrag och värdegrundsarbetet sker i alla skolformer och all personal har ett ansvar
att bidra i det arbetet. I läroplanernas inledande kapitel finns beskrivet hur det värdegrundsarbete
ska tillämpas.
För att samtliga medarbetare i skolan skall ha samma grund att stå på så är satsningen på
”tillgänglig lärmiljö” viktig. Med stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten har Gotland
satsat stort och fokus ligger på just kap 1 och 2 i läroplanen. Det är grunden om skolans normer
och värden och handlar bland annat om mänskliga rättigheter, allas lika värde samt frihet från
diskriminering och kränkande behandling.

Rutin för utredning av kränkande behandling av barn/elev

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen, enligt
Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden
Varje skola är skyldig att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering och
kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det en gång per år upprättas en plan mot
kränkande behandling. Varje respektive verksamhet (förskola och skola) upprättar därför en egen
plan som beskriver de rutiner som finns och åtgärder som görs för att främja likabehandling.
Sammanställning av skolans specifika arbete mot rasism och kränkande behandling
LikaOlika-projektet - ett komplement till vårt nuvarande värdegrundsarbete och ett stöd i
elevhälsoarbetet

Sex gotländska skolor ingår i ett projekt där Lika Olika-metoden ska införas i
verksamheterna. Lika Olika-metoden kommer att omfatta både lärare, elever och
vårdnadshavare. Fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar,
fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer.
Ytterst handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter.
Skolan funkar inte

En del av det arbete som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen centralt arbetar
med är att informera om barns, elevers och ungas rättigheter och vägar till stöd och
hjälp om man blir mobbad, trakasserad och diskriminerad. Dessutom medverkar
barn- och elevhälsans personal i kränkningsärenden som tas upp i skolans
elevhälsoteam. Mer om arbetet och information finns på Region Gotlands hemsida:
https://www.gotland.se/skolanfunkarinte
Rutin för utredning av kränkande behandling av barn/elev

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta
till huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden
Varje skola är skyldig att förebygga och förhindra att elever utsätts för
diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det en gång
per år upprättas en plan mot kränkande behandling. Varje respektive verksamhet
(förskola och skola) upprättar därför en egen plan som beskriver de rutiner som
finns och åtgärder som görs för att främja likabehandling.
MVP, mentorer i våldsprevention - Förebygg våld tillsammans med barn och unga!

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och
killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de
ser eller hör våld och kränkningar.

Barn- och elevhälsans arbete

Barn- och elevhälsan ger stöd till skolan genom kunskap och medverkan i arbetet
kring exempelvis diskriminering och kränkande behandling. Den samlade
elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt. PAX, YAM,
Stadig grund och Stopp min kropp är några exempel insatser som genomförs med
stöd av elevhälsan (läs mer om detta via länken nedan). Som rutin genomförs
också hälsosamtal i år F och 4 för att få en helhetsbild över elevens situation och
mående.
Utredning av kränkande behandling, diskriminering, trakasserier osv av personal

Händelser som inbegriper personal och utreds med stöd av HR-avdelningen vid
regionstyrelseförvaltningen, enligt gällande rutin i Riktlinje mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier (RS 2021/1209). Sådana händelser
inrapporteras via avvikelsehanteringssystemet RiTiSk.
Dessutom pågår på olika sätt inom grundskolans arbete



Early warning system



Fritidshemmens satsningar på daglig rörelse/rastaktiviteter



Trygghetsteam och trygghetsvandringar på skolor.



Samverkan barn och unga- där skolan samverkar med framförallt socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen. Just nu
genomförs en gemensam utbildning med målet att hitta nya vägar att få tillbaka elever
med problematisk frånvaro.



Särskilda insatser med ungdomsenheten för att främja mående och närma sig skolgång.



Socialpedagoger i skolorna med fokus på värdegrundsfrågor



Elevvärdar på högstadiet.



Bussvärdar som tar emot elever på skolbuss.



Satsning på Gotlands resursskola

Det pågår alltså ett aktivt arbete med värdegrundsfrågorna i den gotländska skolan och en mängd
särskilda insatser görs för att motverka kränkande behandling och rasism. Det viktiga är att
utvärdera effekten av insatserna så att satsningarna hamnar rätt, det görs inom det systematiska
kvalitetsarbetet, men också inse att detta är ett aldrig avslutat arbete. För det är som
interpellanten skriver;
Rasistiska tillmälen får aldrig bli det normala. Inte någonstans, vare sig för elever eller personal.
Region Gotland behöver ständigt bedriva ett aktivt antirasistiskt arbete, inte minst inom skolan.
Stefan Nypelius, Ordförande Barn och utbildningsnämnden

Interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Andreas Unger
Arbetsmarknadsåtgärder

En viktig del av Region Gotlands verksamhet är frågor som rör arbetsmarknaden.
Framförallt arbetar GVN via arbetsliv och etablering samt vuxenutbildningen med att
underlätta kompetensförsörjningen till vårt näringsliv. Många av de gotlänningar som finns i
denna verksamhet står långt ifrån arbetslivet.
Gotland har en av Sveriges lägsta arbetslöshet samtidigt som vi har en stor grupp
långtidsarbetslösa som arbetsgivare på Gotland inte anställer. Enligt socialförvaltningen
(SON:s AU protokoll 2021-11-25) anger 42 procent av alla med försörjningsstöd
arbetslöshet som orsak och 21 procent anger sjukskrivning som orsak.
Den socialdemokratiska regeringen har valt att privatisera en stor del av arbetsförmedlingen,
framförallt den del av AF:s verksamheten som rör personlig hjälp med att hitta ett arbete.
Många vittnar idag om att det blivit extra svårt för de som står allra längst från
arbetsmarknaden att få hjälp av Arbetsförmedlingen.
Den nyligen antagna M-KD-SD budgeten i riksdagen påverkar också den
arbetsmarknadspolitiken. Till exempel avskaffas de så kallade extra tjänsterna som idag
fyller en viktig del av Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Hur ser du på samarbetet med Arbetsförmedlingen? Är det region Gotlands uppfattning att
gotlänningarna får det stöd de behöver från Arbetsförmedlingen?
Med tanke på att extra tjänsterna försvinner planeras det några nya insatser som kommer att
ersätta dessa eller kommer färre personer att sysselsättas genom arbetsmarknadsenhetens
insatser?
Planeras några ytterligare insatser med meningsfulla aktiviteter för de med försörjningsstöd?
I så fall vad?
Ett nytt socialfondsprogram är på gång. Finns det någon diskussion kring aktiviteter som
bygger på finansiering från socialfonden? I så fall vilka samverkansparter tänker man sig?
Jörgen Benzler (V)

Vänsterpartiet
gotland@vansterpartiet.se

gotland.vansterpartiet.se

En viktig del av Region Gotlands verksamhet är frågor som rör arbetsmarknaden.
Framförallt arbetar GVN via arbetsliv och etablering samt vuxenutbildningen med att
underlätta kompetensförsörjningen till vårt näringsliv.
Många av de gotlänningar som finns i denna verksamhet står långt ifrån arbetslivet.
Gotland har en av Sveriges lägsta arbetslöshet samtidigt som vi har en stor grupp
långtidsarbetslösa som arbetsgivare på Gotland inte anställer. Enligt socialförvaltningen
(SON:s AU protokoll 2021-11-25) anger 42 procent av alla med försörjningsstöd arbetslöshet
som orsak och 21 procent anger sjukskrivning som orsak.
Den socialdemokratiska regeringen har valt att privatisera en stor del av arbetsförmedlingen,
framförallt den del av AF:s verksamheten som rör personlig hjälp med att hitta ett arbete.
Många vittnar idag om att det blivit extra svårt för de som står allra längst från
arbetsmarknaden att få hjälp av Arbetsförmedlingen.
Den nyligen antagna M-KD-SD budgeten i riksdagen påverkar också den
arbetsmarknadspolitiken. Till exempel avskaffas de så kallade extra tjänsterna som idag
fyller en viktig del av Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Hur ser du på samarbetet med Arbetsförmedlingen? Är det region Gotlands uppfattning att
gotlänningarna får det stöd de behöver från Arbetsförmedlingen?
Vårt samarbete med AF över lag är svårt för mig att svara på men ser man på det ur GVN:s
synvinkel så fungerar samarbetet bra. Den reform som AF gjort påverkar samarbetet med
kommunerna nationellt och det finns riktlinjer att förhålla sig till. Just utifrån de till viss del
otydliga rutinerna för samverkan mellan Arbetsförmedling, kommun och fristående aktörer
samt införande av AI inom beslut fattade på Arbetsförmedlingen har förtydligande gjorts
kring Arbetsförmedlingens roll i stödet till den enskilde arbetssökande. I samband med det
nya regleringsbrevet från regeringen till AF återfinns inriktningen att man skall öka
samarbetet med kommunerna just på grund av att man nationellt sett att detta brustit i
reformeringen. Arbetsförmedlingens mål för 2022 är bland annat att myndigheten ska
arbeta för att andelen som övergår till arbete ska öka, särskilt bland dem som befinner sig
långt från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten ska minska. Andelen som övergår till
reguljär utbildning ska öka. I regleringsbrevet återfinns att Arbetsförmedlingen ska ha en
ändamålsenlig lokal närvaro för att ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska möten,
samverka med andra aktörer, främja lokala och regionala projekt i samverkan, upprätthålla
kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader, och säkerställa ändamålsenliga
arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen uppdras att redovisa hur myndigheten
säkerställer att det sker en kontinuerlig uppföljning av inskrivna som har begränsad
arbetsförmåga på grund av ohälsa, samt redovisa hur de säkerställer en process som, när så
är påkallat, involverar andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller
kommunen. Detta behöver självfallet följas upp på lokal nivå och det görs bland annat
genom revidering av DUA överenskommelsen. DUA står för delegationen för unga och
nyanlända i arbete som är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen lokalt och
berörd kommun. I det arbetet är GVNs verksamheter och SONs verksamheter
representerade. Syftet med överenskommelsen är att samverkan kring de individer som

behöver stöd från båda parter för att nå egen försörjning. Upplevelsen är att denna
samverkan behöver stärkas ytterligare särskilt kring de som riskerar långtidsarbetslöshet
vilka är personer med låg arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå. Nyanlända, unga
och personer med funktionsvariationer är överrepresenterade målgrupper.
Med tanke på att extra tjänsterna försvinner planeras det några nya insatser som kommer
att ersätta dessa eller kommer färre personer att sysselsättas genom
arbetsmarknadsenhetens insatser?
Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att istället öka användningen av andra
subventionerade anställningar och övriga insatser och program. En plan för detta utarbetas
under första kvartalet 2022. I det planeringsarbetet är dialog med kommuner och andra
berörda aktörer mycket viktigt. Region Gotland behöver ta ställning till i vilken utsträckning
man skulle kunna öka antalet subventionerade anställningar, då dessa till skillnad från
extratjänster, innebär ökade lönekostnader men samtidigt är en viktig del i
kompetensförsörjning samt bidrar till minskade kostnader i andra delar av Region Gotlands
ansvarsområden, såsom ekonomisk bistånd. Denna dialog bör ske inom hela Region Gotland
och regionfullmäktige då samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att ta emot fler i
arbetspraktik och arbete som står utanför arbetsmarknaden idag.
Planeras några ytterligare insatser med meningsfulla aktiviteter för de med försörjningsstöd?
I så fall vad?
Avdelningen för arbetsliv och etablering ökar under 2022 sina insatser för både de som har
försörjningsstöd och de som står utan försörjning och varken arbetar eller studerar. Individer
som möjligen försörjs av föräldrar eller andra anhöriga, individer som har kriminell bakgrund
eller nyligen påbörjat ett friskvårdsplanering från sjukdom såsom fysisk eller psykisk ohälsa
och/eller beroendesjukdom. Avdelningen skall också påbörja ett mer aktivt arbete för att fler
nyanlända skall nå egen försörjning. Avdelningen kommer att genom förstärkt bemanning
och utveckling av resurser såsom arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och studie- och
yrkesvägledare utöver arbetslivcoachernas stöd kunna ge fler individer stöd mot egen
försörjning via arbete eller studier.
Dessa insatser sker i samverkan med HSF, SOF och inom UAF för att nå bästa resultat. Även
samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, arbetsgivare, Finsam med flera
kommer att vara avgörande för att lyckas för individernas bästa.
Ett nytt socialfondsprogram är på gång. Finns det någon diskussion kring aktiviteter som
bygger på finansiering från socialfonden? I så fall vilka samverkansparter tänker man sig?
Här pågår en diskussion mellan verksamheter inom GVN (avdelningen arbetsliv och
etablering samt Folkhögskolan och Vuxenutbildningen) tillsammans med näringsliv och
Hälso- Sjukvården för att hitta vägar fram för att testa en modell för samarbete och
aktiviteter för att nå vägar fram för individer med psykisk ohälsa och som hälso- sjukvården
möter och upplever har svårt att ta sig vidare mot studier eller arbete. Dialogerna sker just
nu i första hand med primärvården på Hemse och näringslivet som finns i området.
Andreas Unger

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius angående fler
medborgarplatser

Visby 2021-12-13
På Region Gotlands hemsida går följande att läsa om Medborgarplatsen:
”Till vårt medborgarkontor är alla som är nyanlända och har svenska som
andraspråk välkomna med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya
samhället. Här kan en få hjälp med att förstå ett brev från myndigheter, en
räkning, hjälp att förstå hur en ska fylla i en blankett, vi guidar personer rätt i
vilka myndighetskontakter de ska ta, ta kontakt med hälso- och sjukvården eller
ringa telefonsamtal till myndigheter. Våra språkkompetenser: svenska, arabiska,
dari, spanska, engelska och persiska.”
Medborgarplatsen startade år 2017 för att underlätta flyktingmottagandet, men
alla gotlänningar är välkomna. Att kunna erbjuda hjälp på flera olika språk är en
styrka som ska värnas. Alla, oavsett bakgrund, modersmål eller hur länge en har
bott på Gotland, kan ibland behöva lotsning, hjälp att fylla i blanketter eller få
svar på samhällsfrågor.
Medborgarplatsen är ett bra exempel på hur Gotland kan bygga upp och utveckla
lättillgänglig samhällsservice. Vänsterpartiet ser ett behov av fler
medborgarplatser runt ön, kanske på respektive serviceort och kanske kopplade
till biblioteken där. Biblioteken är idag en naturlig samlingspunkt som går att
utveckla. Den som bor på sudret, på norr eller på mellersta Gotland ska precis
som de som bor i eller nära Visby ha nära till denna samhällsservice.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
* Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på behovet av fler
medborgarplatser, liknande den som idag finns inom avdelningen Arbetsliv och
Etablering?
* Finns det någon plan att bygga upp medborgarplatser utanför Visby och i så fall
hur är det tänkt att dessa ska organiseras? Finns det någon plan för att använda
biblioteken på öns serviceorter och ge dessa ett bredare uppdrag samt ökad
finansiering?
* Om någon plan att utveckla fler medborgarplatser inte finns, hur tänker du som
regionstyrelsens ordförande i så fall möta gotlänningarnas behov och önskemål
kring lättillgänglig samhällsservice på olika språk?
Victoria Öjefors Quinn, Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
gotland@vansterpartiet.se
gotland.vansterpartiet.se

Interpellationssvar
2022-02-17

Victoria Öjefors Quinn har ställt följande frågor till mig ang Medborgarplatser.
* Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på behovet av fler medborgarplatser, liknande den
som idag finns inom avdelningen Arbetsliv och Etablering?
* Finns det någon plan att bygga upp medborgarplatser utanför Visby och i så fall hur är det tänkt att
dessa ska organiseras? Finns det någon plan för att använda biblioteken på öns serviceorter och ge
dessa ett bredare uppdrag samt ökad finansiering?
* Om någon plan att utveckla fler medborgarplatser inte finns, hur tänker du som regionstyrelsens
ordförande i så fall möta gotlänningarnas behov och önskemål kring lättillgänglig samhällsservice på
olika språk?

Mitt svar;
Medborgarplatsen började som ett projekt redan 2013 och då var målgruppen alla med behov men
det var i princip bara nyanlända som kom. När integrationsenheten sedan tog över för att underlätta
flyktingmottagandet så ändrades därför inriktningen till målgrupp nyanlända, men alla gotlänningar
är välkomna. Alla, oavsett bakgrund, modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland
behöva lotsning, hjälp att fylla i blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
Medborgarplatsen har, förutom i Visby, också haft verksamhet kopplat till Folkhögskolorna.
Pandemin har påverkat verksamheten som ställt om till tidsbokning vilket upplevs ha fungerat bra.
UAF utvecklar nu verksamheten och kommer inom några veckor att starta upp verksamheten, först i
Visby och därefter i Hemse. Återigen är målgruppen - alla med behov som där kan få stöd i olika
samhällsfrågor. Det är ett sätt att underlätta integration, arbete/studier och minska utanförskap. Att
kunna erbjuda hjälp på flera olika språk är en styrka som ska värnas. Alla, oavsett bakgrund,
modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland behöva lotsning, hjälp att fylla i
blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
På Visborg finns också kundtjänsten som är tillgänglig för alla.
Som jag ser det behöver vi samordna regionens medborgarservice och också utveckla biblioteken till
servicepunkter över hela ön vilket vi också beslutat i plan för serviceutbud. Framåt tror jag också att
vi skall nyttja digital teknik mer. På så sätt kan man enkelt boka ett digitalt möte från något av
biblioteken för ett möte med Medborgarplatsen och den kompetens som finns där.
I Region Gotlands plan för serviceutbudet 2019-2030 står följande om samordning och utveckling av
servicepunkter;
Ett konkret sätt att åstadkomma detta är att utveckla ett koncept med så kallade servicepunkter på
landsbygden, som samlar ett flertal verksamheter i Region Gotlands regi under ett och samma tak. I
ett koncept med servicepunkter behöver dock också utveckling av metoder för att tillhanda service
vara en integrerad del, i syfte att förstärka servicen på landsbygden nära invånarna och minska
transportbehovet. Digitalisering av tjänster är ur detta perspektiv särskilt intressant.

Hemse är utpekad som pilot för en utvecklad servicepunkt, kopplad till biblioteket, där fokus skall
ligga på regionens service till invånare och andra som behöver komma i kontakt med Region
Gotlands tjänster.
Målet med servicestrategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar
till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök
och verksamhet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Eskelhem 2021-12-12

Planberedskap
Interpellation ställd till Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar
Lundqvist (M)

I Region Gotlands riktlinjer för bostadsförsörjning slås fast att det ska byggas 300 bostäder
årligen fram till 2025. Gotland har nu en mycket gynnsam situation gällande inflyttning.
Målet som för många kändes avlägset om att vi ska vara 65 000 gotlänningar till 2025 ser nu
ut att vara möjligt att nå.
Det bygger dock på att vi arbetar framgångsrikt med de strategier som i riktlinjer för
bostadsförsörjningen slås fast under respektive målområde. Ett av dessa är ”god
planberedskap”. Saknas detaljplanelagd mark minskar möjligheterna att nå volymmålet om
300 bostäder årligen drastiskt.
Att öka takten i bostadsproduktionen och öka planberedskapen var också ett av
allianspartiernas stora löften inför valet. Det var en bra ambition, vi ska dra nytta av den
attraktivitet Gotland har och fortsätta växa för att möta både näringslivets och offentlig
sektors kanske största utmaning, kompetensförsörjningen.
Det var också en hög ambitionsnivå. Under föregående mandatperiod slogs rekord i antalet
nyproduktioner på mycket lång tid.
Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till miljö- och byggnämndens 1:e vice
ordförande Ingemar Lundqvist (M)
1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört
med 2019-2021
2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region
Gotland målet att ha en god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder
per år?
3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av
dessa var fritidsboende?

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört med 20192021
Under perioden 2015–2018 antogs 10 detaljplaner.
Under perioden 2019–2021 antogs 8 detaljplaner
2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region Gotland målet att ha en
god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder per år?
2021
Fastighet
Visby Pipdånen 5, 6
Östergarn Hallvide 1:10

Ärende nr
2019/1228
2019/1235

Summa:

Antal bostäder Typ av bostäder
120 Flerbostadshus
6 Enfamiljshus
126

Antagandeår:
2020
Fastighet
Visby Järnvägen 2, 3
Visby Russet 2
Fårö Butleks 1:3
Summa:

Ärende nr
2019/1721
2019/1754
2019/1194

Antal bostäder
70
1
5

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Enfamiljshus

76

Antagandeår:
2019
Fastighet
Visby Klövern 11, 1
Västerhejde Annex 1:1
Visby Ordboken 5, 11
Summa:

Ärende nr
Antal bostäder
MBN
2019/1758
28
MBN 2019/468
9
MBN
2019/1728
60

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Flerbostadshus

97

Enbart utfallet från detaljplanerna medför inte att vi klarar bostadsförsörjningsmålet per år.
Bostadsförsörjningen borde väl dock ta hänsyn till både detaljplaner och bygglov då mycket
bostadsbyggande sker utanför detaljplanelagt område och sker då genom bygglovshantering.
3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av dessa var
fritidsboende?
Antal bostäder som är färdigställda under 2019:
Fritidshus: 103 stycken
Bostadshus: 266 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2020:
Fritidshus: 107 stycken
Bostadshus 133 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2021:
Fritidshus: 136 stycken
Bostadshus: 138 stycken

Eskelhem 2021-12-12

Romapaketet
Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius(C)

Centerpartiets stora vallöfte till gotlänningarna var att öppna Romabadet igen om man fick
väljarnas förtroende. Efter snart en hel mandatperiod har man försålt tre fastigheter i Roma
där Romabadet var en av dessa. Nu väntar lantmäteriförrättning och investeringar för att
möjliggöra avstyckning av själva badet från skolans fastighet.
I själva anbudsprocessen redogjorde Region Gotland för vilket belopp man var beredd att
köpa badtimmar för. I underlaget preciserades denna summa till maximalt 300 000 kronor
årligen. I en jämförelse med simhallen i Fårösund som också drivs privat är det ett mycket
blygsamt belopp. Köpta badtimmar i Fårösund uppgår till ungefär sju gånger så mycket.
Att drifta simhall är dyrt, när Region Gotland nu beslutat sig för att bygga nytt vet vi att den
nya simhallen kommer att ha ett drift- och kapitalkostnadsnetto på c:a 13 000 000:- årligen.
Hemsebadet har en nettokostnad på c:a 3 000 000:-, Solbergabadet c:a 3 300 000:Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till Regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C).
1. Är det sannolikt att den uppgivna siffran om köpta badtimmar påverkade värderingen
av fastigheten?
2. Är det juridiskt möjligt att ändra antalet köpta timmar framöver med tanke på att den
uppgiften i anbudsunderlaget eventuellt spelat en direkt avgörande roll för värderingen
av fastigheten?
3. Kan man förvänta sig att Romabadet kommer kunna återuppstå med ett driftbidrag på
endast 300 000:- per år när övriga bad på Gotland har en nettokostnad på det
tiodubbla?

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

Interpellationssvar
2022-02-17

Frågor ang Romapaketet
Filip Reinhag (S) har ställt ett antal frågor till mig ang Romapaketet utifrån att Centerpartiet vill skapa
möjligheter för bad i Roma och möjliggöra för privat drift av Romabadet.
För att få fram såväl bostäder som badmöjligheter i Roma och därmed bidra till utveckling i Roma
beslutade Regionfullmäktige 2020-09-28 RF § 124 att anta Daniel Hallgrens anbud och gav
Regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt Tekniska nämnden i uppdrag att
bereda och verkställa försäljning enligt beslut. Regionfullmäktiges beslut överklagades till
Förvaltningsrätten som sedermera avslog överklagandet. Markanvisningsavtal är beslutat i
Regionstyrelsen 2021-11-24.
Nu återstår erforderliga åtgärder och att lantmäteriförrättningar för Ekgatan, Björke Annex 1:7, och
Romabadet, Roma Kloster 2:3, beslutas av Lantmäteriet innan slutligt köpeavtal kan upprättas.
Genomförandet av Romapaketet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de förutsättningar
som gavs i anbudsförfarandet bland annat att det skall finnas en bassäng för simundervisning och
rehab. Jag är övertygad om att detta kommer bidra positivt till Romas utveckling med såväl nya
bostäder i olika former samt bra möjligheter till bad och rekreation.

Svar på frågorna;
1. En värdering måste rimligen påverkas av vilka intäkter som kan generas men i detta fall
påverkades värderingen betydligt mer av att det skall finnas bassäng för simundervisning och
rehab. Det angivna beloppet 300 000 kr visar på en intention från regionens sida att
återskapa badmöjligheter. Beloppet 300 000 kr motsvarar för övrigt den årliga kostnad som
badet årligen kostat regionen när det stått tomt, sedan dåvarande kultur- och
fritidsnämnden under Filip Reinhags ledning beslutade att stänga badet. Beloppet är inte
baserat på att driva ett fullskaligt badhus och indikerar att man inte bör räkna med några
stora intäkter från regionen.
2. Försäljningen av de tre fastigheterna i Romapaketet sker helt utifrån de förutsättningar och
avtal som nu är kända och beslutade, alltså enligt det som låg till grund i anbudsprocessen.
Om Region Gotlands behov av köp av badtimmar skulle förändras längre fram är det en fråga
som då får diskuteras och ev. upphandlas.
3. Ja absolut, med en bassäng för simundervisning och rehab i den form som köparen skissar
på. En klassad tävlingsbassäng har aldrig varit aktuellt om det är det frågan avser.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Visby 2021-12-13

Ökad andel timanställda i äldrevården
Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström
För snart ett år sedan kom coronakommissionen fram till att Sverige misslyckats med att skydda
de äldre. Den höga andelen timanställda inom äldreomsorgen var en av orsakerna enligt
kommissionen, som menar att det innebär en ökad risk för smittspridning.
Arbetsgivarna måste “kraftigt minska andelen personal med timanställning”, skrev
kommissionen. Men en granskning som SVT Nyheter har gjort av arbetad tid av
undersköterskor och vårdbiträden inom den kommunala äldreomsorgen visar att många
kommuner gått i motsatt riktning.
Gotland är en av kommunerna där trenden gått åt fel håll. Detta trots att Gotland liksom andra
kommuner fått rekordstora statsbidrag för att just detta ska undvikas.
Utifrån ovan vill jag fråga Rolf Öström
- Varför är Gotland en av kommunerna där trenden går åt fel håll?
- Hur har Socialnämndens ordförande agerat för att här på Gotland hålla sig till
coronakommissionens intentioner och råd?
- Vad avser Rolf Öström vidta för åtgärder framåt för att trenden avseende andel
timanställda ska vända och Gotland i högre grad ska leva upp till
Coronakommissionens intentioner och råd?
Meit Fohlin (S)

Svar på interpellation från Meit Fohlin ( S ) ”Ökad andel timanställda i äldrevården”

I aktuell IP anges att Gotland är en av de kommuner SVT i en granskning angivit ”gå åt fel håll” vad
gäller att minska antalet timmar för timanställd personal. Hänvisning sker också i interpellationen, till
Coronakommissionen som säger att antalet timanställda borde minskas kraftigt.
Det skall sägas att det är viktigt för oss i Alliansen att goda anställningsvillkor råder, dels för att detta
givetvis är positivt för medarbetarna men också på alla sätt är bra för de vi främst är till för, brukarna.
Jag har tagit fram siffror som rör de tre senaste åren. Dessa visar att ingen generell ökning skett av
antalet timanställda i vår äldreomsorg under de tre senaste åren 2019-2021.
Men vad som i det här sammanhanget är mer väsentligt är att timanställd personal anlitas framför
allt vid sjukdom hos medarbetarna, eller vid medarbetarnas vård av barn. Under den här
pandemiperioden, med högre sjuktal än normalt, har tillgången till personal som med kort varsel
kunnat ställa upp för arbete varit oerhört värdefullt. Rekommendationen har varit att stanna hemma
vid minsta symtom, vilket särskilt för äldreomsorgen varit kännbart.
Här skall noteras att sjuktalen generellt är höga inom äldreomsorgen, ca 9 % nu under pandemin, och
i perioder högre. Det är någon procentenhet högre än innan pandemin, då sjuktalen i
Socialförvaltningen var på väg neråt. Sjuktalen motsvarar i stora drag de timmar som timanställd
personal arbetar.
Frågan är då vad vi i Allianspartierna gör för att succesivt få en mer ”stabil äldreomsorg” vad avser
anställningsförhållanden?
Min uppfattning är att äldreomsorgen måste få mer kompetent, dvs utbildad, personal. Därför
genomgår nu ca 170 medarbetare, varav ca 20 är chefer, utbildning inom Äldreomsorgslyftet.
Kortsiktigt innebär detta givetvis en belastning på kvarvarande personal, men kommer att löna sig i
längden. Att personal utbildar sig innebär dock att ca 30 % av deras tid skall vikariebesättas.
Därtill skall sägas att ca 140 fler medarbetare nu har heltidsanställningar än för ett år sedan, vilket
ger ett mindre behov av antalet personal. En satsning helt i linje med Heltidsresan.
Vilka är då timvikarier?
Att vara timvikarie är en rekryteringsväg för unga medarbetare. Det är också ett tillfälle för
medarbetare som har pensionerats och sedan vill fortsätta att arbeta. Dessa medarbetare har ofta en
lång och bred erfarenhet inom äldreomsorgen och bidrar på ett bra sätt i verksamheten. Det rör sig
alltså i stor utsträckning om personer vi vill skall finnas hos oss, men inte formellt har anställningar.
Frågan i det här sammanhanget är egentligen inte om vi skall ha timvikarier, utan istället om vilka
volymtimmar som är det optimala. En fråga jag inte är kompetent att svara på. Det jag dock kan säga
är att den enhet för Rekrytering- och Bemanning på Socialförvaltningen gör ett bra jobb vid
rekrytering och anställning av all den personal som finns i verksamheten. Ett stort förtroende finns i
det här avseendet från oss i Allianspartierna att rätt personal jobbar i verksamheten.
Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

Motion:
Kommunalisera äldreomsorgen
2022-02-21
Vänsterpartiet tycker att det är alltför stora problem i den gotländska äldreomsorgen. Bristerna under 2021 på
Attendo på Terra Nova är det tydligaste exemplet. Alla de avvikelser som finns i såväl den privata som den
offentligt drivna omsorgen visar på att det inte fungerar tillräckligt bra.
Personalen gör så bra den kan utifrån sina förutsättningar. Dessa behöver dock förändras. Det behövs fler
anställda inom hela äldreomsorgen och kompetensutveckling ska ingå för all personal. De medicinska behoven
bland äldre kommer troligen att öka. Mer tid än idag behöver ägnas åt vanliga samtal och aktiviteter för boende.
Personalens anställningsförhållanden vad gäller schema och annan arbetsmiljö behöver utvecklas och bli bättre
än idag. Vi står framför en stor utbyggnad av särskilda boenden på Gotland. De ska bemannas med ny och
tillräckligt utbildad arbetskraft. Det måste vara attraktivt att arbeta inom omsorgen. Annars får vi problem med
att bemanna och vi riskerar att inte få den utbildade arbetskraft som behövs.
Vi är kritiska till det sätt Region Gotland under de senaste åren arbetat med de särskilda boendena. Att ta fram
kvalitetskrav som sedan blir underlag vid upphandlingar och som sedan, i praktiken, blir ett slags tak för hur
verksamheten bedrivs under avtalstiden är inte ett tillräckligt bra sätt att arbeta. Vi tror att det är bättre om man
steg för steg utvärderar och ändrar i den takt behoven förändras på varje enskilt boende. Det har visat sig att det
inte går med ett flerårigt avtal och kvalitetskriterier som är gemensamma för alla om utövarna inte är intresserade
av något annat än att uppfylla själva avtalet. Vi menar också att de upphandlingar som gjorts under åren, med
lägsta pris som måttstock, har inneburit att våra egna äldreboenden tvingats pressa sina kostnader alltför mycket.
Vi tycker att de privata äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal med Region Gotland ska tas över i egen
regi. Vår uppfattning är att det blir enklare att utveckla verksamheten. Socialnämnden har då bättre kontroll och
kan genom snabba beslut åtgärda eventuella brister och steg för steg utveckla kvaliteten. Det är särskilt viktigt nu
när äldreomsorgen ska byggas ut och fler anställda behövs.
Vi yrkar:
Att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de äldreboenden som
idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av Region Gotland.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius angående utförsäljning
av studentlägenheter
2022-02-21

Region Gotland har genom sitt bostadsbolag ett övergripande ansvar för tillgången på
hyresbostäder, vilket också inbegriper bostäder för studenter.
Den 12 januari informerades regionstyrelsens arbetsutskott om Gotlandshems planer på
att sälja en väsentlig del av sina studentlägenheter. Informationen väckte förvåning,
särskilt då bolaget bara några veckor tidigare informerat om att inga ytterligare
försäljningar planerades i nuläget.
I Gotlandshems ägardirektiv står bland annat följande:
“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”
Det är möjligt att Eva Nypelius och Vänsterpartiet inte är överens om hur en ”försäljning
av större fastighetsbestånd” ska definieras. För Vänsterpartiet räknas inte mindre
försäljningar i hundratal. Frågan är också principiell då försäljningen i praktiken skulle
privatisera Gotlands bestånd av studentlägenheter och därmed skulle en viktig del av
Gotlandshems verksamhet upphöra. Det skulle alltså innebära en ”ny eller ändrad
inriktning av bolagets verksamhet”. Även det är skäl att lyfta frågan för beslut i
regionfullmäktige.
Att besluta om en så pass stor förändring av Gotlandshems verksamhet och en så pass stor
försäljning utan att lyfta frågan till regionfullmäktige som högsta beslutande organ i
Region Gotland tillika ägare till bolaget väcker också oro för att ytterligare försäljningar
och/eller förändringar kan komma att behandlas på liknande sätt av det borgerliga styret.
Studenter finns omnämnda i ägardirektivet som en grupp som särskilt behöver
uppmärksammas. Där finns också fler grupper, som exempelvis – “ungdomar som söker
sitt första egna boende” och “äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet
för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet”. Uppdrag om att tillgodose behoven av
sociala och medicinska förturer, samt bostäder för nyanlända finns även de definierade I
ägardirektivet.

Mina frågor:
Anser du att gällande ägardirektiv ger Gotlandshem rätt att fatta beslut om försäljning av
runt 200 studentlägenheter, utan godkännande av regionfullmäktige? Om ja, hur
definierar du i så fall en ”större försäljning”?
Anser du att ägardirektivet ger Gotlandshem rätt att sluta med befintliga uppdrag som
exempelvis att äga och förvalta studentbostäder utan att regionfullmäktige tillfrågas?
Vilka andra förändringar i Gotlandshems verksamhet och inriktning anser du i så fall kan
beslutas av bolaget utan att lyfta frågan i regionfullmäktige?
Finns det, som du känner till, ytterligare planer på att minska bestånd eller friskriva sig
ansvar för olika kategoriboenden, som exempelvis bostäder för sociala eller medicinska
förturer?
Saga Carlgren (V)

Interpellation till
Gotlandshems ordförande Peter Norman
angående försäljning av studentlägenheter
2022-02-21
Gotlandshem har genom sitt ägardirektiv ett stort ansvar för tillgången på hyresbostäder
på Gotland, vilket också inbegriper bostäder för studenter. I ägardirektivet står det bland
annat:
“I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda
förturer såsom medicinska och sociala samt för nyanlända. Bolaget ska även i samarbete
med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa
förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
- ungdomar som söker sitt första egna boende
- studenter
- äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo
kvar i egen lägenhet.”
Den 12 januari informerade du, tillsammans med bolagets VD, regionstyrelsens
arbetsutskott om era planer på att sälja en väsentlig del av bolagets studentlägenheter.
Som huvudskäl till detta uppgavs att försäljningen skulle möjliggöra byggande av nya
hyresrätter. Detta var oväntat då bolagets VD vid tidigare informationstillfällen där även
du som ordförande medverkat, bland annat vid regionstyrelsens sammanträde, uppgivit
att försäljningar inte skulle vara bolagets strategi för att finansiera nybyggnation.
Försäljningen omfattar större delen av Gotlandshems bestånd vad gäller studentbostäder
och innebär att Gotlandshem inte längre själva kommer att äga och förvalta
studentbostäder i någon väsentlig omfattning. Detta trots att ägardirektivet pekar ut just
studenter som en grupp bolaget särskilt ska uppmärksamma, inom det egna beståndet.
Informationen i regionstyrelsens arbetsutskott den 12 januari omfattade också information
om hur beslut i frågan skulle tas. Där framgick att frågan inte skulle lyftas i
regionfullmäktige för beslut. Det framgick också att detta var avstämt med
regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius under ett ägarmöte mellan bolaget och Region
Gotland. Även detta är förvånande eftersom det i ägardirektivet går att läsa följande:
“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”
Försäljningen av Gotlandshems bestånd av studentbostäder omfattar
ungefär 200 lägenheter, vilket inte kan räknas som en liten affär och
därmed bryter hanteringen mot punkt tre i ägardirektivet.

Dessutom är frågan av principiell karaktär och innebär en ändrad inriktning av bolagets
verksamhet, då man inte längre äger eller förvaltar studentbostäder, vilket gör att
hanteringen även bryter mot ägardirektivets punkt fyra.
Mina frågor:
Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för
bostadsförsörjningen, när det gäller studenter efter en eventuell försäljning?
Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för
bostadsförsörjningen för övriga särskilt utpekade grupper i enlighet med ägardirektivet?
Vilket ansvar har du som ordförande för Gotlandshem för att säkerställa att beslut
gällande större försäljningar och ändrad inriktning av bolagets verksamhet tas på rätt nivå
i enlighet med ägardirektivet?

Thomas Gustafsson (V)

Interpellation till socialnämndens
ordförande Rolf Öström ang. brister
inom privat äldreomsorg
2022-02-21
Jag har med oro tagit del av de rapporter som rör hur äldreomsorg bedrivs på Gotland. Under din
ledning av socialnämnden har utövare av äldreomsorg, inte minst Attendo på Terra Nova,
bedrivit en verksamhet som inte är acceptabel.
Du har också privatiserat äldreboendet i Hemse samt Illiansgården. Det finns inget idag som tyder
på att verksamheten nu är bättre än den var före privatiseringen. Snarare vittnar personalen där
om brister som inte är acceptabla. Vad är poängen att privatisera när verksamheten blir sämre?
Den kommande upphandlingen av Sudergården kommer även den att genomföras på sedvanligt
vis med lägsta pris som avgörande måttstock när övriga krav i upphandlingsunderlaget anses
uppfyllda. Vi vet av tidigare upphandlingar att driftbolagen bjuder under varandra och det lägre
priset betalas med färre anställda. Vad finns det för garantier i upphandlingsunderlaget som gör
så att Terra Novas misslyckande inte upprepas på Sudergården?
Jag anser att det inte bara är Attendos fel att det ser ut som det gör på äldreboendet i Terra
Nova, även om de naturligtvis har ett stort ansvar. Bristerna finns även i det sätt du och din
majoritet i socialnämnden upphandlar och granskar verksamheterna.

Mina frågor:
Varför är det möjligt att den undermåliga verksamheten på Terra Nova har fått pågå så pass
länge och varför har man inte upptäckt bristerna tidigare?
Hur har det varit möjligt att Attendo under en lång period i princip har nonchalerat
Socialnämndens handlingsprogram efter att kvalitetsgranskningen gjorts?
Vad anser du att Region Gotland bör ändra i sitt arbete för att detta inte ska hända igen?

Saga Carlgren (V)

Interpellation till Socialnämndens ordförande.
Hur kan socialnämnden ändra sina Riktlinjer för handläggning enligt Socialtjänstlagen för äldre och
funktionsnedsatta vid biståndsbedömning så att aktiviteterna i handlingsplanen för psykisk hälsa
uppnås?
I Handlingsplan för psykisk hälsa punkt 15 står det:
”Äldre personer ska få stöd för att främja sin psykiska hälsa”
”Depression hos äldre måste förebyggas.”
”Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att
förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.”
”De äldre personer som löper störst risk att få psykisk ohälsa är de som är ensamma, socialt isolerade
och de med funktionsnedsättningar.”

Det bästa sättet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa är att motverka ensamhet och svält.
Om riktlinjerna för bistånd revideras genom att öka möjligheten till gemensamma måltider så ger
det:
Bättre aptit och ökad matlust, det ger social gemenskap, det ger fysisk aktivitet genom promenad till
matsalen.
Därmed minskas behovet av hemtjänst och antidepressiv medicinering. Det minskar risk för
undernäring och fallolyckor och sjukhusvård. En god måltid i gemenskap är billigare än ett benbrott.
På 80 talet hade vi dagcentraler i Visby: Senapen, Lackviolen, Grönsiskan och Gråbo som serverade
dagens lunch från lasarettet och som också hade terapi. Dessa var öppna och välkomnande både för
de som bodde i husen och för de som bodde i närheten. Även Åkermanska hade matservering med
eget kök och terapi.
Gotland har idag en stor andel äldre och om vi ska kunna ha en kommunal ekonomi i balans och
samtidigt en värdig omsorg så måste vi förebygga ohälsa.
Visby 2022-02-21
Karin Gardell
Miljöpartiet på Gotland

