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Fyllnadsval till fullmäktige

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Länsstyrelsens sammanräkning 2022-01-04 (Dnr 201-19-2022, Dnr 201-202022 )
Som ny ersättare i regionfullmäktige efter Berne Appelqvist (MP) utses Karin
Sutare (MP).
Som ny ledamot i regionfullmäktige efter Tina Benthammar (--) utses Lennart
Modig Kihlberg (SD).
Som ersättare i regionfullmäktige efter Lennart Modig Kihlberg (SD) utses Clas
Strid (SD).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2022-01-04.
Skickas till

politikerarvoden@gotland.se
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Ekokommunpriset 2021 – regionens
interna miljöpris

Ärendenummer: RS 2021/1467
Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige delar ut Region Gotlands Ekokommunpris år 2021 till
vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen.

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.
Regionstyrelsen utser vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen
som mottagare av 2021 års Ekokommunpris på 10 000 kronor.
Bedömning

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

På regionfullmäktiges sammanträde läser regiondirektör Peter Lindvall och
regionfullmäktiges ordförande Inger Harlevi upp motiveringen:
”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.”
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Ekokommunpristagarna Bengt-Olof Grahn, Kent Nordberg, Joakim Thylin
mottar vandringspris i form av en glasstatyett, blommor och diplom från
regiondirektör Peter Lindvall och regionfullmäktiges ordförande Inger
Harlevi. Bengt-Olof Grahn höll ett kort tacktal.
Beslutsunderlag

Nominering. 2021-09-30
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Regionstyrelsen 2021-11-24, § 366
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Information om Corona - Covid 19

Sammanfattning

För att ge information om Covid-19 finns regiondirektör Peter Lindvall och
smittskyddsläkare Maria Amér på plats i Ljusgården.
Efter varje anförande finns möjlighet att ställa frågor.
Regiondirektör Peter Lindvall inleder informationspunkten. För ganska exakt
två år sedan, i februari 2020, deltog vår tidigare smittskyddsläkare Sven
Montelius vid krissamverkansrådets extrainsatta möte och berättade om den då
nya globala företeelsen som benämndes Covid-19. Ett par veckor senare
konstaterades de första fallen på Gotland och från den tidpunkten har inget
varit sig likt. 425 miljoner smittade och snart 6 miljoner avlidna i hela världen.
2,5 miljoner smittade och snart 17 000 avlidna i Sverige. Hur Gotland drabbats
kommer Maria Amér att berätta om inom kort.
Vi har mer eller mindre ”varit på tårna” under de här två åren och många av
Region Gotlands medarbetare har fått gör insatser utöver det vanliga. Normalt
pågår ju kriser under en kortare tid och vi kan klara av att arbeta långa pass
utan återhämtning men hur klarar man två år av krishantering och ansträngda
verksamheter. Hur har då dessa två år varit? Ja, vi har upplevt två annorlunda
år. Att inte kunna gå till arbetet som vanligt och att behöva följa restriktioner
som gör att du inte får ta i hand, inte får kramas eller inte får umgås med dina
arbetskamrater på ett normalt sätt eller att du behöver vara skyddsklädd med
visir och munskydd för att utföra dina arbetsuppgifter.
Vi har också upplevt två ansträngande år. Samtidigt som vi hanterat pandemin
har nästan all ordinarie verksamhet i regionen pågått som vanligt. Jag vågar
påstå att gotlänningarna i allmänhet inte upplevt att vi i regionen inte klarat av
vårt grunduppdrag. De senaste månaderna, med mycket hög smittspridning
och många sjuka bland våra medarbetare, har gjort att vi pressat oss till det
yttersta. Vi har också upplevt två utvecklande år där vi lärt oss många nya
saker, vissa av nödvändighet och vissa av bekvämlighet. Nu kör vi digitala
möten som att vi inte gjort något annat. Det ska vi fortsätta med och vi
samarbetar mer över gränser och vi har utvecklat våra relationer med externa
samarbetspartners. Det ska vi också fortsätta med.
Andelen deltidsgotlänningar som valt att tillbringa merparten av sin tid på
Gotland under de här två åren har ökat markant och säkerligen ligger det
bakom en del av orsaken till att till att vi ökat vår befolkning rejält de senaste
två åren.
Även ni i regionfullmäktige har upplevt två annorlunda år som
förtroendevalda. Digitala nämndsmöten och digitala fullmäktigemöten har
avlöst varandra och vi tjänstepersoner har verkligen försökt få allt att klaffa för

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-21

att ni ska kunna utföra era viktiga demokratiuppdrag. Jag tycker att vi har gjort
det bra – tillsammans.
Ni har också, i regionfullmäktige, beslutat om sex viktiga paket med åtgärder
för att mildra de negativa effekterna för Gotland. Åtgärder som riktar sig både
till kultursektorn, fritidssektorn, näringslivet men även till civilsamhället. Ibland
är det inte pengarna som är det viktigaste utan snarare signalvärdet. Ni har tagit
stort ansvar för Gotland. Stoltheten att få arbeta inom offentlig verksamhet har
stärkts och fler söker sig till våra verksamheter. Det märker vi.
Slutligen så hade Region Gotlands hantering av pandemin inte lyckats så bra
om det inte varit för våra medarbetare. Vi har försökt att visa uppskattning
genom olika insatser och ibland är det lätt att glömma att ett enda litet ord kan
räcka för att visa vår oändliga tacksamhet. Så, till alla 6700 medarbetare och
arbetskamrater i Region Gotland – tack!
Smittskyddsläkare Maria Amér inleder med att säga att pandemin med covid-19
nu är i en ny fas. Vi har en smittspridning, med fortsatt höga nivåer, men
samtidigt har vi hög immunitet bland befolkningen på grund av att många har
varit sjuka nu i början av året och vi har ett gott skydd mot svår sjukdom tack
vare det väl genomförda vaccinationsarbetet. Den virusvariant som nu
cirkulerar på Gotland är omikron som är mer smittsam men ger en lindrigare
sjukdom jämfört med lindrigare varianter. Den som inte är vaccinerad eller har
nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling kan drabbas av
svår sjukdom med behov av sjukhusvård även vid en infektion med omikron.
Den 9 februari stängde allmänhetens egen provtagning men fortsatt tas prover
för covid-19 inom vård- och äldreomsorg på patienter, personal och brukare
vilket tillsammans med vårdbelastningen ger en bild av vart Gotland befinner
sig i pandemin. Vi kan ha passerat toppen av smittan och det är inte lika hög
frånvaro på grund av sjukdom i olika verksamheter även om vi behöver tolka
läget med försiktighet eftersom rekommendationerna har ändrats. Trycket på
vården är fortsatt högt och flera personer behöver vård på sjukhus på grund av
covid-19. Men också ett antal som har covid-19 utöver en annan huvuddiagnos
som kräver vård. I dag vårdas 6 patienter med covid-19 på Visby lasarett varav
3 med covid-19 som huvuddiagnos. Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat,
vilket betyder att totalt 56 personer har avlidit relaterat till pandemin på
Gotland.
På grund av ett ökat antal smittade bland de äldsta så rekommenderar
folkhälsomyndigheten nu en fjärde dos vaccin till de som bor på säbo, har
hemtjänst eller hemsjukvård samt dem som är 80 år eller äldre. Dos fyra ska tas
fyra månader efter dos 3. Sedan tidigare rekommenderas även personer med
nedsatt immunförsvar en fjärde dos vaccin. Det finns vaccin och kapacitet att
vaccinera så tveka inte att boka en tid för vaccination eller kom på drop-in. All
information om vaccinationerna finns på www.gotland.se och det går också
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bra att ringa 0498-269800 för att boka sin vaccinationstid oavsett om det gäller
dos 1,2,3 eller 4.
Om man nyligen varit sjuk och tror sig ha haft covid-19 så är det läge att gå
och ta sin spruta när man är pigg och återställd efter infektionen. Det är
fortsatt viktigt att skydda de äldsta och de sköraste genom ett oförändrat arbete
med förebyggande åtgärder som munskydd samt med testning och
smittspårning inom vård och omsorg.
För oss alla i samhället gäller den så kallade skyddsplikten, det vill säga, om
man misstänker att man har en smittsam sjukdom så måste man stanna hemma
och agera så att man inte riskerar att smitta andra. Den som är ovaccinerad har
fortsatt särskilda råd om att undvika trängsel och folksamlingar inomhus. I
samhället upphörde de allmänna restriktionerna den 9 februari och det är
glädjande att vi har kommit till det här nya läget i pandemin där att vi tack vare
en hög immunitet i befolkningen kan återgår till en mer normal tillvaro. Det är
dock viktigt att påminna sig om att pandemin pågår och i många länder är
situationen osäker. För den som vill ut och resa är det viktigt att ta redan på
vad som gäller på sitt resmål och vara beredd på att råd och rekommendationer
kan ändras med kort varsel. Så länge vi har en utbredd smitta globalt med en
otillräcklig vaccinationstäckning kommer det att uppstå nya virusvarianter. Nya
virusvarianter behöver övervakas och analyseras hur dessa skiljer i förmåga till
smittspridning, hur svår sjukdom de orsakar och risken för påverkan på vårt
samhälle.
Det var den 11 mars 2020 som WHO deklarerade att covid-19 var en pandemi.
Samma dag som det första dödsfallet i covid-19 inträffade i Sverige och samma
dag som Gotland fick sina första fall. Det är WHO som bedömer när
pandemin är slut baserad på det globala läget. Covid-19 kommer inte att
försvinna från vårt samhälle mest sannolikt kommer viruset att sprida sig under
den kalla säsongen och vi kommer fortsatt att behöva vaccinera oss. Vi
kommer nog alla att behöva en påfyllnadsdos av vaccin inför nästa
vintersäsong tillsammans med vaccin mot säsongsinfluensa.
Så pandemin är inte över. Viruset har överraskat oss förr men vi är i alla fall en
bra bit på väg mot ett läge där vi kan börja hantera covid-19 som en sjukdom
bland andra i samhället.
Ordförande Inger Harlevi ställer följande fråga till Maria Amér:
Hur ser du på det här med en lägre benägenhet att vaccinera sig i yngre åldrar?
Planeras det någon särskild åtgärd för att råda bot på det?
Maria Amér svarar att det görs hela tiden ett antal insatser. Bland annat så är
idrottsföreningarna engagerade i vaccinationsarbetet som vaccinationsvärdar.
Vilket är ett sätt att påminna, även andra grupper i samhället, om att
vaccinationerna är viktiga. Sedan kommer det även en nationell
vaccinationsvecka vecka 11 där vi kommer att ha lite extra fokus och lyfta upp
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vaccinationsarbetet ytterligare en gång. Men som sagt var, och som sagts
tidigare, vi är i det här bättre läget när det gäller pandemin tack vara
vaccinationsarbetet. Det är ett viktigt medskick att vi fortsätter att vaccinera
oss när vi får uppmaning i vår åldersgrupp att göra det.
Ordförande Inger Harlevi tillägger att det är viktigt att även vi som
förtroendevalda hjälper till att påtala vikten av att vaccinera sig.
Aino Friberg Hansson begär ordet och tackar Maria för ännu en bra
dragning. Aino Friberg Hansson uppger att både hon och flera av dem som
sitter här är väldigt tacksamma att få den här informationen. Aino Friberg
Hansson säger att vaccinationerna är viktiga och att det är viktigt vi fortsätter
och håller uppe det tempot som vi har haft. Den tredje dosen rekommenderas
ner till 18 år. Aino Friberg Hansson undrar om det finns några planer eller
funderingar på att faktiskt sänka den åldern så att övriga också kan få tredje
dosen?
Maria Amér tackar för frågan och svarar att det inte finns några sådana signaler
i nuläget, den tredje dosen ges fortsatt från 18 år. Sedan pågår ju hela tiden den
här utblicken och övervakningen av pandemin. Utifrån det får vi se hur vi
kommer att behöva anpassa oss framöver.
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Revisorernas information

Ärendenummer: RS 2021/1302
Sammanfattning
Mats Ågren deltar via länk och informerar om revisorernas pågående arbete.
Mats Ågren berättar att revisionen arbetar vidare med de arbetsinsatser som
hänförs till 2021. En av de fördjupande granskningarna vi har arbetat med
under det året handlar om den långsiktiga finansiella planeringen. Syftet med
granskningen är att regionen på lång sikt behöver planera för de omfattande
investeringar som kommer ske de närmast åren. Vi vet att befolkningen
kommer att öka vilket medför ökade driftskostnader utöver investeringarna. Vi
vet att äldreomsorgen kommer att ha ökade behov liksom förskola/skola samt
att bland annat hälso- och sjukvården kommer att behöva ekonomiska tillskott.
För att klara detta med en bibehållen nivå på de finansiella målen så gäller det
att ha en långsiktig finansiell strategi och noggrant utformade finansiella planer.
Vid granskningen så finner vi att det inte finns en sammanhållen långsiktig
finansiell strategi. Det finns analyser och prognoser som görs men dessa är mer
på kortare sikt än vad man kan kalla lång sikt. Vår uppfattning är att det inte
finns ett sammanhållet dokument som tydliggör och där man på ett enkelt sätt
kan läsa ut hur det är med den långsiktiga finansieringen. Vi ser också att det
finns goda möjligheter att skapa utrymme för effektivisering av driften. Det
finns, enligt vår bedömning, uppemot 250 miljoner kronor i effektiviseringar
som skulle kunna göras om detta strukturerades på ett bättre sätt.
Granskningen har skickats till regionstyrelsen, som har kommenterat det hela,
och dessa handlingar finns nu på regionfullmäktiges bord. Regionstyrelsen
hänvisar, dels till fördelarna med att arbeta med mer långsiktiga planer än vad
man gjort tidigare och man hänvisar även till en statlig utredning om en
effektiv ekonomistyrning som under hösten lämnas i betänkande till
regeringen. I den utredningen som kallas En god ekonomisk hushållning föreslås
att fullmäktige för varje mandatperiod ska besluta om ett 10-årigt program för
god kommunal hushållning. Ändringarna förslås träda i kraft från 1 januari
2023. Detta är just en sådan sak som har efterfrågats.
Regionstyrelseförvaltningen och regionstyrelsen anser också att
rekommendationen att identifiera och påskynda effektiviseringsprojekt är ett
uppdrag som regionstyrelsen, bland annat genom regionfullmäktiges beslut, om
effektiviseringsprogram har påbörjats. Man kommer att arbeta med att försöka
hitta besparingar och effektiviseringar som motsvarar minst de 250 miljoner
som revisorerna påpekade. Det finns mer att läsa i granskningen, framför allt i
den rapport som KPMG har gjort och den finns på fullmäktiges bord. Vidare
kan man säga att revisorerna nu håller på att, för sin verksamhet, stänga 2021.
Just nu ägnar vi mycket tid åt att göra en ansvarsprövning för att se hur
nämnderna och regionstyrelsen har levt upp till det ansvar som dem kan antas
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ha, det vill säga hur man arbetat med verksamhetsmål och ekominin. Detta
kommer att redovisas i revisorernas redogörelse och i den revisionsberättelse
som kommer att finnas på fullmäktiges bord i april för beslut tillsammans med
bokslutet. Det finns även ett antal nya granskningar för 2022 som man arbetar
med och där finns en hel del matnyttigt som vi hoppas kunna bidra med för att
förbättra verksamheten inom Region Gotland.
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RF § 5
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Information. Handlingsplan psykisk
hälsa 2022-2024

Ärendenummer: RS 2021/1356
Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På plats i Ljusgården finns Eva Lindvall för att informera om Handlingsplan
psykisk hälsa 2022-2024.
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. Handlingsplanen gäller 2022 – 2024 och ersätter
tidigare handlingsplan.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M), Bibbi Olsson (C), Karin Gardell (MP), Stefan
Nypelius (C), Peter Barnard (V), Jennie Jarve (V), Andreas Unger (M), Torun
Ström (Fi), Sara Lidqvist (KD), Claes Nysell (L), Meit Fohlin (S) och Lennart
Modig Kihlberg (SD).
Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar bifall till informationen. I detta
instämmer Bibbi Olsson (C), Peter Barnard (V), Jennie Jarve (V) och Meit
Fohlin (S).
Jennie Jarve (V) gör ett medskick om en önskan om en förstärkning av
avsnittet i enlighet samsjuklighetsutredningens förslag.
Meit Fohlin (S) gör ett medskick kring perspektivet gällande tillgång till
bostad.
Anm: Underlaget bifogas protokollet.
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RF § 6

Protokoll
Sida 17 (57)

Översyn av riktlinjer för intern kontroll

Ärendenummer: RS 2021/581
Regionfullmäktiges beslut

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

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för intern kontroll
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-20
Regionstyrelsen 2022-01-16, § 4
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RF § 7

Protokoll
Sida 19 (57)

Nämndernas ansvar att rapportera inom
planerings- och uppföljningsprocessen

Ärendenummer: RS 2021/1451
Regionfullmäktiges beslut

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.
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.
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Protokoll
Sida 20 (57)

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.
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.
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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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Gunnel Lindby (C).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta
instämmer Gunnel Lindby (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-11-17
Regionstyrelsen 2021-12-15, § 387
Skickas till

Patientnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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RF § 8
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Sida 22 (57)

Markanvisning Såpsjudaren 2, Terra
Nova

Ärendenummer: RS 2021/1436
Regionfullmäktiges beslut
•
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RF § 9

Protokoll
Sida 23 (57)

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB,
verkställighetsfrågor

Ärendenummer: RS 2021/875
Regionfullmäktiges beslut

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.
• Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att genomföra de
ändamålsenliga transaktioner som krävs för att uppnå målet i p. 1.
• Region Gotland förvärvar 100 procent av aktierna i Wisby Strand Congress
och Event Gotland AB till bokfört värde.
•

Sammanfattning

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.
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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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-30
Regionstyrelsen 2021-12-15, § 399
Skickas till

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
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RF § 10

Protokoll
Sida 25 (57)

Begäran om tilläggsanslag Ro/Ro ramp
Apotekskajen Slite

Ärendenummer: RS 2021/1474
Regionfullmäktiges beslut

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 föreslå ett tilläggsanslag på 15 miljoner
kronor för investeringar i Apotekskajen i Slite.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Karl-Johan Boberg (C).
Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-10-20, § 191
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 5
Skickas till

Tekniska nämnden
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Sida 27 (57)

Förändrat avtal Uppsala universitet

Ärendenummer: RS 2021/1695
Regionfullmäktiges beslut
•

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.

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 2013-12-10, § 99.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Ylva Hammar (MP).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta
instämmer Ylva Hammar (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-07
Regionstyrelsen 2021-12-15, § 404
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Information. Avtal Blått Centrum
Gotland

Ärendenummer: RS 2021/459
Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Wolfgang Brunner
(MP).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta
instämmer Wolfgang Brunner (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
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Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 17
Skickas till

RSF/RU
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RF § 13
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Motion. Fler kulturarbetare i förskola
och skola

Ärendenummer: RS 2020/1961
Regionfullmäktiges beslut

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 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.
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
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(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

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
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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.
Regionstyrelseförvaltningen vill även lyfta att dagens kulturgaranti är en
minimi-insats 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
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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 20212024 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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Stefan Nypelius (C), Victoria Öjefors Quinn (V), Ylva
Hammar (MP), Fredrik Gradelius (C) och Peter Barnard (V).
Stefan Nypelius (C) tillstyrkan till regionstyrelsens förlag. I detta instämmer
Ylva Hammar (MP).
Victoria Öjefors Quinn (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Victoria
Öjefors Quinns yrkande om bifall till motionen och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Votering
begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för
regionstyrelsens förslag och nej-röst för Victoria Öjefors Quinns yrkande. Av
omröstningen framgår att 58 ledamöter röstar ja. 13 ledamöter röstar nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09, § 57
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-08, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-05
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 12
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RF § 14
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Motion. Lågtröskelboende

Ärendenummer: RS 2021/704
Regionfullmäktiges beslut

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.
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.
Under beredning har socialnämnden yrkat bifall till 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
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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.
Om socialnämnden, med beaktande av graden av angelägenhet, tillstyrker
motionen, och att socialförvaltningen hänvisar till sitt ansvar i frågan vid
beredning, bedömer regionstyrelseförvaltningen att motionen bör bifallas.
Socialnämnden får då 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 högre grad rapporterar
otrygghet i offentlig miljö kvälls- och nattetid.
Barnperspektiv
En indirekt påverkan för barn och ungdom är möjlig 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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Rolf Öström (M), Jörgen Benzler (V),
Sara Lidqvist (KD), Jonas Niklasson (C) och Torun Ström (Fi).
Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Rolf
Öström (M), Jörgen Benzler (V), Sara Lidqvist (KD), Jonas Niklasson (C) och
Torun Ström (Fi)
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-04-26
Socialnämnden 2021-09-15, § 145
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 13
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Motion. Förbättrat bokningssystem vid
sjukresor

Ärendenummer: RS 2021/797
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Sammanfattning

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 samplanera.
Vidare hänvisas till att deras krav i upphandlingen på både
beställningscentralen och transportören gäller och dessa har kontrollerats så att
det efterlevs. Slutligen har tidigare utredning av beställningscentral i egen regi
visat på en två miljoner högre årlig kostnad och samtidigt inte kunna
tillhandahålla samma service som idag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och delar därmed tekniska
nämndens bedömning att motionen bör avslås.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Karl-Johan Boberg (C) och Eva Pettersson (--).
Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2021-06-21
Tekniska nämnden 2021-10-20, § 205
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 14
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Motion. Öka effektiviteten i
samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenummer: RS 2021/703
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

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.
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 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

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-21

enheter, avdelningar och förvaltningar ökar och bidrar till effektivare hantering
av ärenden.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Ingemar Lundqvist (M), Lars Engelbrektsson (SD), Per
Edman (V) och Anders Thomasson (C).
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Filip Reinhag (S) yrkar tillstyrkan till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer
Ingemar Lundqvist (M) och Anders Thomasson (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lars
Engelbrektsson yrkande om bifall till motionen och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-04-26
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17, § 260
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Regionstyrelsen 2022-01-26, § 15
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Avsägelser i regionfullmäktige

Regionfullmäktiges beslut
 Karin Sutare (MP) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
 Anne Ståhl Mousa (S) befrias från uppdraget som ledamot i

regionfullmäktige.
 Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av ny
ledamot/ersättare i regionfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Karin Sutare (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Anne Ståhl Mousa (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Karin Sutares (MP) avsägelse 2021-12-30 RS 2021/1878
Anne Ståhl Mousas (S) avsägelse 2022-01-17 RS 2022/63
Skickas till

De berörda
Berörda partier
politikerarvoden@gotland.se
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Avsägelser och fyllnadsval

Regionfullmäktiges beslut

Som ledamot till styrelsen i Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons minne utses,
Kjell Broander (M)
Sammankallade: Kjell Broander (M)
Som revisor i Stiftelsen Othems Magasinkassa utses,
Nils-Olof Viberg (S) RS 2022/100
Dennis Söderström (--) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden. RS 2021/1843
Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Dennis Söderström (SD)
utses,
VAKANT (SD)
Ethel Forsberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare till ombud i
Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM) RS 2022/287
Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM)
efter Ethel Forsberg (MP) utses,
VAKANT (MP)
Anne Ståhl Mousa (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 2:e vice
ordförande i miljö- och byggnämnden. RS 2022/63
Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter Anne Ståhl Mousa (S) utses,
Helen Coughlin Sjögren (S) RS 2022/98
Som ny 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden efter Anne Ståhl Mousa (S)
RS 2022/63 utses,
Thomas Karlström (S) RS 2022/97
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Helen Coughlin Sjögren (S)
utses,
Mikael Nilsson (S) RS 2022/99
Sawsan Jaber (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden. RS 2022/162
Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Sawsan Jaber (S) utses,
Fanny Andersson (S) RS 2022/168
Suzanne Kisch Asklander (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden. RS 2022/192
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Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Suzanne Kisch Asklander (KD)
utses,
Johan Rydqvist (KD) RS 2022/265
Torun Ström (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
RS 2022/247
Som ny ersättare i valnämnden efter Torun Ström (Fi) utses,
VAKANT (Fi)
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

Dennis Söderströms avsägelse 2021-12-20 RS 2021/1843.
Anne Ståhl Mousas (S) avsägelse 2022-01-16 RS 2022/63.
Sawsan Jabers (S) avsägelse 2022-02-03 RS 2022/162.
Suzanne Kisch Asklanders (KD) avsägelse 2022-02-09 RS 2022/192.
Torun Ströms (Fi) avsägelse 2022-02-14 RS 2022/247.
Ethel Forsbergs (MP) avsägelse 2022-02-21 RS 2022/287.
Skickas till

Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
politikerarvoden@gotland.se
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RF § 19

Protokoll
Sida 43 (57)

Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut
 Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs

till handlingarna.
Sammanfattning

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 2020/1702.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 264.
Kjell Zetterbloms medborgarförslag om Tung trafik innanför murarna, inkom
2020-11-25, RS 2020/1744.
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 Östmans medborgarförslag om Hämtning av grovsopor, inkom 2021-0220, RS 2021/297.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 270.
Liza Magnussons 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.
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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 2021-06-09, RS 2021/964.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-11-25, § 231.
Marina Sångängels medborgarförslag om Tryggare och tillförlitligare färdtjänst,
inkom 2021-06-18, 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 Sjöbergs 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.
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RF § 20

Protokoll
Sida 45 (57)

Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut
 I enlighet med presidiets förslag.
Sammanfattning

Emma Hanquists 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 byggnämnden.
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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 202201-11, 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.
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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 2022-0203, RS 2022/160.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Emelie Berg Urbanskis medborgarförslag om Cykelväg till Träkumla, inkom
2022-02-03, 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.
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RF § 21

Protokoll
Sida 48 (57)

Interpellation. Antal erfarna
barnutredare

Ärendenummer: RS 2021/1615
Sammanfattning

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av
Per Edman (V) angående Antal erfarna barnutredare. Per Edman tackar för
svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Eva Gahnström (C) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-11-19
Interpellationssvar 2022-12-07
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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RF § 22

Protokoll
Sida 49 (57)

Interpellation. Rasism i den gotländska
skolan

Ärendenummer: RS 2021/1619
Sammanfattning

Barn och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) besvarar
interpellation ställd av Victoria Öjefors Quinn (V) angående rasism i den
gotländska skolan. Victoria Öjefors Quinn (V) tackar Stefan Nypelius (C) för
svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Andreas Unger (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-11-19
Interpellationssvar 2022-12-10
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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Protokoll
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Interpellation. Arbetsmarknadsåtgärder

Ärendenummer: RS 2021/1728
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M)
besvarar interpellation ställd av Jörgen Benzler (V) angående
Arbetsmarknadsåtgärder. Jörgen Benzler (V) tackar för svaret och
kommenterar interpellationen ytterligare.
Andreas Unger (M) och Claes Nysell (L) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-10-12
Interpellationssvar 2022-02-18
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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Protokoll
Sida 51 (57)

Interpellation. Medborgarplatser

Ärendenummer: RS 2021/1729
Sammanfattning

Ärendet utgår.

Interpellationen besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 mars
2022.
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RF § 25

Protokoll
Sida 52 (57)

Interpellation. Planberedskap

Ärendenummer: RS 2021/1808
Sammanfattning

Interpellationen återremitteras.
Interpellationen besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 mars
2022.
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RF § 26

Protokoll
Sida 53 (57)

Interpellation. Romapaketet

Ärendenummer: RS 2021/1809
Sammanfattning

Ärendet utgår.

Interpellationen besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 mars
2022.
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Protokoll
Sida 54 (57)

Interpellation. Ökad andel timanställda i
äldrevården

Ärendenummer: RS 2021/1811
Sammanfattning

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av
Meit Fohlin (S) angående ökad andel timanställda i äldrevården. Meit Fohlin (S)
tackar för svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Jörgen Benzler (V), Jonas Niklasson (C) och Claes Nysell (L) kommenterar
också interpellationen.
Interpellation 2021-12-13
Interpellationssvar 2022-02-18
Interpellationssvar bifogas protokollet
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RF § 28
Sammanfattning

Ingen fråga ställs.
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RF § 29

Protokoll
Sida 56 (57)

Nya motioner

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Följande motion har inkommit till sammanträdet 2022-02-21:
Kommunalisera äldreomsorgen – motionen inkommer från Saga Carlgren
(V) m.fl. RS 2022/292.
Anm: Motionen bifogas protokollet
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Protokoll
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Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2022-02-21:
Interpellation från Saga Carlgren (V) till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) angående utförsäljning av studentlägenheter. RS 2022/275.
Interpellation från Thomas Gustafsson (V) till Gotlandshems ordförande Peter
Norman angående försäljning av studentlägenheter. Interpellationen ställs till
regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) då Gotlandshems ordförande
inte kan interpelleras. RS 2022/276.
Interpellation från Saga Carlgren (V) till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) angående brister inom privat äldreomsorg. RS 2022/291.
Interpellation från Karin Gardell (MP) till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) angående revidering av riktlinjerna för biståndsbedömning. RS
2022/298.
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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

3.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2022-2024 – Region Gotland

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.
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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.
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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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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2022-02-21

Omröstning § 13
Ärende: Motion. Fler kulturarbetare i förskola och skola.

Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ann-Christin Wallin (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Stefan Wramner (M)
Ylva Bendelin (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Roger Wärn (M)
Andreas Unger (M)
Rolf Öström (M)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Andersson (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Westerén (S)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Mats Hedström (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Tommy Gardell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Niklas Gahne (C)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till beslut.
NEJ: För Victoria Öjefors Quinns (V) förslag
till beslut.

Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Ola Hallvede (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Lennart Petersson (S)
Mats Sundin (S)
Anna Hallbom (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M), ordförande
Följande röstade nej:
Jennie Jarve (V)
Thomas Gustafson (V)
Jan Svensson (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Wolfgang Brunner (MP)
Karin Gardell (MP)
Ylva Hammar (MP)
Ola Matthing (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

Bilaga § 21
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.

Bilaga § 22

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

Bilaga § 23
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

Bilaga § 27
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

Bilaga § 29

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)

