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- Uppgifter om närvarande ledamöter och ersättare skickas till Rosita Siggelin:
rosita.siggelin@gotland.se. Ev. ändringar måste vara Rosita tillhanda senast kl 8.30
mötesdagen.
- Påminnelser till samtliga att använd e-tjänsten för avsägelser och nomineringar:
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Kallelsen med handlingar finns tillgänglig på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till P18 - Restaurang &
konferens, Visborgsallén 11, Visby.
Intresserade åhörare kan också följa sammanträdet via P4 Gotlands sändning
https://www.gotland.se/regionfullmaktige, klicka på ”Lyssna på regionfullmäktige”.
Inger Harlevi
Ordförande

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2022-04-05 (Dnr 201-1759-2022, Dnr 201-17602022 )

Ny ersättare i regionfullmäktige efter Wiola Öst (S),
Magnus Ekström (S), Tjelvarvägen 18, 621 42 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Svante Agnestig, (MP),
Katarina Krusell (MP), Nygatan 4 A, 621 56 Visby.
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BESLUT
2022-04-05
Dnr: 201-1759-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 april 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Magnus Ekström
Avgången ersättare: Wiola Öst
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Meit Fohlin
Filip Reinhag
Ylva Bendelin
Torgny Ammunet
Conny Kristensen Gahnström
Jonathan Carlsson
Aino Friberg Hansson
Bo Björkman
Charlotte Andersson
Linus Gränsmark
Hanna Westerén
Tommy Gardell
Lennart Petersson
Tony Johansson
Anneli Klovsjö
Håkan Ericsson
Linn Philip
Greger Eneqvist

Ersättare
1. Mikael Nilsson
2. Mats Sundin
3. Jessica Palmgren
4. Eric Martell
5. Jenny Larsson
6. Britt Andersson
7. Per Gahnström
8. Kjell-Åke Wahlström
9. Magnus Ekström *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare Magnus Ekström, Tjelvarvägen 18, lgh 1001, 621 42 Visby
Socialdemokraterna via e-post: gotland@socialdemokraterna.se

Bevis
2022-04-05

201-1759-2022

Magnus Ekström
TJELVARVÄGEN 18 LGH 1001
62142 VISBY

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

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2022-04-05
Dnr: 201-1760-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 april 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Katarina Krusell
Avgången ersättare: Svante Agnestig
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare
1. Karin Gardell
2. Katarina Krusell *

Karin Stephansson
Ylva Hammar
Ola Matthing
Wolfgang Brunner
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare Katarina Krusell, Nygatan 4A, lgh 1102, 621 56 Visby
Miljöpartiet de gröna via e-post: gotland@mp.se

Bevis
2022-04-05

201-1760-2022

Katarina Krusell
NYGATAN 4 A LGH 1102
62156 VISBY

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

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Gotland

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

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24
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Sida 7 (57)

Årsredovisning 2021

Ärendenummer: RS 2021/1438
Paragraf föregående instans: AU § 37
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Årsredovisning 2021 fastställs.
63,2 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR)

Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen
om kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2021 är andra året som de 18 målen i koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt
eller helt uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med
målen för god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023.
Utvärderingen visar att måluppfyllelsen är bättre 2021 än vad den var 2020.
Sammantaget görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Det
finns dock fortsatta utmaningar. Arbetet med att öka tillgängligheten till
Region Gotland samt möjlighet till medskapande behöver stärkas. Region
Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Det finns potential att öka effektiviteten utan att minska på
kvaliteten. Arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för
ett hållbart ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande
arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande
för möjligheten att bedriva verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men
också drivit fram utveckling inom området.
Av de nio målen i verksamhetsperspektivet är samtliga finansiella mål helt
uppfyllda och de sex målen inom målområde kvalitet och medarbetare är delvis
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms ett mål som helt uppfyllt. Det är mål
4: Ökad befolkning i arbetsför ålder. Två mål är i hög grad uppfyllda, det är
mål 5: Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland samt mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar. Fem mål
bedöms som delvis uppfyllda och mål 2: Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
är ej uppfyllt.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Årets resultat för koncernen uppgår till 264 mnkr och Region Gotlands resultat
uppgår till 216 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är en stark
utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag till följd av en oväntat
snabb återhämtning av den svenska ekonomin samt vinster från
fastighetsförsäljningar. Samtidigt har staten kompenserat regioner och
kommuner för ökade kostnader till följd av pandemin.
Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan öka för att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
en god ekonomisk ställning. Under 2021 ökade skatteintäkterna och de
generella statsbidragen 5,5 % och nettokostnaderna ökade 3,8 %. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för
nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande siffra
för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket bidragit till en stärkt
ekonomisk ställning.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 124,6 mnkr och enligt
regelverket för resultatutjämningsreserv kan 63,2 mnkr reserveras till RUR
2021. Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt
till RUR är 115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas
framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak
är tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 10 av de 32
kontrollerna har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits.
Under 2021 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Bland annat har den interna kontrollen granskats i samtliga nämnder.
Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att nämndernas arbete
med intern kontroll inte är tillräckligt. Man konstaterar samtidigt att
regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att fastställa
årsredovisningen och överlämna den till regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Gränefjord, enhetschef och Ulrika Jansson,
ekonomidirektör. Stefan Persson, utvecklingsdirektör medverkar under
föredragningen.
Regionstyrelsen informeras på eftermiddagen om måluppfyllnad i följande
områden:
Social hållbarhet - Erik Bäckström, strateg, Veronica Hermann, strateg och
Rikard von Zweigbergk, beredskapschef

Digital justering

Protokoll
Sida 8 (57)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Ekonomisk hållbarhet - Erik Bäckström, strateg, Caroline Thomasson,
bostadsstrateg.
Ekologisk hållbarhet - Jonas Nilsson, eko-strateg, Helena Andersson, ekostrateg.
Kvalitet - Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, Lisa Lindell, strateg,
Anna-Karin Bergius, kvalitetstrateg.
Medarbetare - Lotta Israelsson, HR-direktör.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Skickas till

Årsredovisningen expedieras till samtliga nämnder samt Gotlandshem

Digital justering

Protokoll
Sida 9 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2021/1438
Datum 21 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Årsredovisning 2021
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Årsredovisning 2021 fastställs.
2. 63,2 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR)

Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen
om kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2021 är andra året som de 18 målen i koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt
eller helt uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med
målen för god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023.
Utvärderingen visar att måluppfyllelsen är bättre 2021 än vad den var 2020.
Sammantaget görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Det
finns dock fortsatta utmaningar. Arbetet med att öka tillgängligheten till
Region Gotland samt möjlighet till medskapande behöver stärkas. Region
Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Det finns potential att öka effektiviteten utan att minska på
kvaliteten. Arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för
ett hållbart ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande
arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande
för möjligheten att bedriva verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men
också drivit fram utveckling inom området.
Av de nio målen i verksamhetsperspektivet är samtliga finansiella mål helt
uppfyllda och de sex målen inom målområde kvalitet och medarbetare är delvis
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms ett mål som helt uppfyllt. Det är mål
4: Ökad befolkning i arbetsför ålder. Två mål är i hög grad uppfyllda, det är
mål 5: Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland samt mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar. Fem mål
bedöms som delvis uppfyllda och mål 2: Befolkningen har likvärdiga
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förutsättningar för god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
är ej uppfyllt.
Årets resultat för koncernen uppgår till 264 mnkr och Region Gotlands resultat
uppgår till 216 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är en stark
utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag till följd av en oväntat
snabb återhämtning av den svenska ekonomin samt vinster från
fastighetsförsäljningar. Samtidigt har staten kompenserat regioner och
kommuner för ökade kostnader till följd av pandemin.
Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan öka för att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
en god ekonomisk ställning. Under 2021 ökade skatteintäkterna och de
generella statsbidragen 5,5 % och nettokostnaderna ökade 3,8 %. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för
nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande siffra
för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket bidragit till en stärkt
ekonomisk ställning.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 124,6 mnkr och enligt
regelverket för resultatutjämningsreserv kan 63,2 mnkr reserveras till RUR
2021. Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt
till RUR är 115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas
framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak
är tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 10 av de 32
kontrollerna har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits.
Under 2021 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Bland annat har den interna kontrollen granskats i samtliga nämnder.
Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att nämndernas arbete
med intern kontroll inte är tillräckligt. Man konstaterar samtidigt att
regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential.
Ärendebeskrivning

Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning styr upprättandet av årsredovisningen.
Årsredovisningen ska enligt kommunallagen senast 15 april upprättas av
regionstyrelsen och därefter godkännas av regionfullmäktige. Revisorerna ska
bedöma om resultaten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen.
I årsredovisningen finns även en särredovisning av VA som har upprättats
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1438
Sida 3 (3)

Region Gotland har ett regelverk för resultatutjämningsreserv (RUR). Om
regionens eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är
positivt, kan den del av antingen årets resultat eller årets resultat efter
balanskravsjusteringar överstigande 1 % av summan av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag reserveras till RUR. För 2021 innebär det att
den del av resultatet efter balanskravsjusteringar som överstiger 59,5 mnkr kan
reserveras. Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 178,6 mnkr. Årets resultat
efter balanskravsjusteringar uppgår till 124,6 mnkr och 63,2 mnkr reserveras
därmed till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven uppgår nu totalt till maximala 178,6 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen
av rikets skatteunderlag är lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio
åren samt att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget 2021 har en högre ökning än genomsnittet och det är inte aktuellt
att disponera några medel ur RUR.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att fastställa
årsredovisningen och överlämna den till regionfullmäktige.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Årsredovisningen expedieras till samtliga nämnder samt Gotlandshem

Årsredovisning 2021

Foto: XXXX

Vaccinering mot allvarlig sjukdom av Covid-19 har pågått under hela året. Gotland har legat i framkant vad gäller
antalet vaccinerade och vaccinationsviljan har varit hög. I slutet av året var 91 % av den gotländska befolkningen
över 12 år vaccinerade med en första dos.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbsida www.gotland.se

Vår berättelse 2021
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REGIONDIREKTÖR: PETER LINDVALL
2021 var året då coronapandemin fortsatte att kasta sin långa skugga över vårt samhälle, men även året då
vaccineringen verkligen tog fart och gav oss förnyat hopp om en återgång till det nya normala. Region Gotland
gjorde ett rekordstarkt resultat på 216 miljoner kronor och antalet nya gotlänningar ökade med historiska mått.
åtgärdspaket för att lindra effekterna av
pandemin i det gotländska samhället. Flera beslut har tagits om stödåtgärder som
riktar sig till kultur, idrott, näringsliv,
landsbygdsutveckling och civilsamhället.
Genom ett stort engagemang, samverkan
över gränser och en fortsatt hög servicenivå har chefer och medarbetare skapat
trygghet och bidragit, inte bara till ett historiskt ekonomiskt överskott, utan också
till att skapa stolthet för Region Gotland
som arbetsgivare och samhällsaktör.
I år har vi tagit beslut om en framtidsinriktad regional utvecklingsstrategi med
visionen ”En kreativ ö med plats för hela livet.” Här tas nu konkreta åtgärder fram för
att nå målen i ”Vårt Gotland 2040”.
I arbetet med Gotlands hållbara utveckling är vi alla viktiga ambassadörer.
Goda kommunikationer till och från
Gotland är avgörande och därför har vårt
osvikliga engagemang för att säkra snabba, täta och tillgängliga färje- och flygtrafikförbindelser prioriterats.

Likaså är även miljö- och energifrågorna
prioriterade och under året har Energicentrum Gotland startat sin verksamhet.
Region Gotlands tjänstepersonsorganisation har fortsatt att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare. Det är viktigt eftersom
vi har stora rekryteringsbehov och kompetensförsörjningsutmaningar framöver.
Arbetet med att förbättra service, tillgänglighet och handläggningstider för de vi
finns till för, det vill säga gotlänningarna,
har även i år varit i fokus.
På kommande sidor om händelser 2021
kan du läsa mycket mer om vad som hände
inom Region Gotland under året som gick.
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt
och innerligt tack till alla regionanställda
och förtroendevalda för de fina insatserna
ni gjort under året. Vi vill även rikta ett
speciellt tack till alla våra samarbetspartners och kanske främst till Röda Korset
och alla frivilliga som varit avgörande i vårt
arbete med covid-vaccineringen.
Tack!
Fotograf: Karl Melander

När budgeten för 2021 beslutades under
hösten 2020 fanns en betydande osäkerhet kring hur pandemin skulle utvecklas
och hur stor effekt vaccinationerna skulle
få. Med facit i hand kan vi konstatera att
det skett en betydligt bättre utveckling
än vad prognoserna visade. Skatteintäkter
och generella statsbidrag blev 183 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.
Den goda befolkningsutvecklingen på ön
har också haft betydelse och 2021 ökade vi
med hela 877 personer. Det är den högsta
ökningen under ett år i Gotlands historia
och vi är nu 61 001 gotlänningar på ön.
Att vi ökar befolkningen är väsentligt,
inte bara utifrån regionens ekonomi. Vi är
starkt beroende av en positiv utveckling
av skatteintäkterna. Det är själva grunden
för att vi gotlänningar kan erbjudas en
långsiktig och trygg samhällsservice. Att
vi ökar befolkningen gör också att vi kan
investera i vår gemensamma välfärd.
Tack vare den goda ekonomin har det
varit möjligt att besluta om ytterligare

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall, regiondirektör

hänt
under

2021

JANUARI
1

PANDEMILAGEN INFÖRS

Coronapandemin håller fortsatt
världen, Sverige och Gotland i ett
järngrepp. Den 10 januari införs den
så kallade pandemilagen i Sverige.
Det betyder bland annat att butiker,
gym och badhus får en begränsning i
antal besökare som får vistas i lokalen
samtidigt. För privata sammankomster
i exempelvis festlokaler får man vara
max åtta personer.

2

KKIK

Nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) presenterar en sammanställning av de senaste mätningarna av
Region Gotlands kvalitet och effektivitet. I jämförelse med andra kommuner
ligger Gotland i framkant när det gäller
betyg i matematik för elever i årskurs
6 och andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamheter. Tillgängligheten via telefon samt bemötandet ses
som förbättringsområden.

3

Regionen skapar förutsättningar för vardagslivet på
Gotland. Prioriteringar görs och de svåra besluten får
ofta större rubriker än vardagsinsatserna. Det handlar
om vård, skola och omsorg – och rätt mycket mer än så.
Här följer ett urval av händelser under året som gått.

FEBRUARI
4

VÅRT GOTLAND 2040

Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland, Vårt Gotland 2040, slås fast. Strategin
stakar nu ut riktningen för hur vi ska utveckla Gotland tillsammans. Regionen har,
liksom landets övriga regioner, ett lagstadgat uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det har nu gjorts i samverkan med gotländska utvecklingsaktörer.

5

FINT FÖRTROENDE

Gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin i sin
region är näst högst i landet. Det visar hälso- och sjukvårdsbarometern 2020, som har
besvarats av 1 000 gotlänningar.

MARS

MARIA AMÉR
”ÅRETS GOTLÄNNING”

Region Gotlands smittskyddsläkare
Maria Amér blir utsedd till Årets gotlänning 2020, framröstad av läsare på
Gotlands Tidningar och nyhetssajten
Helagotland.se. Motiveringen lyder:
”Som nytillträdd smittskyddsläkare
kunde hon aldrig ana vad som väntade
runt hörnet. Maria kastades rakt in i
den brinnande kampen mot ett virus
ingen kände till. Sedan coronautbrottet har hon kämpat för Gotland och
gotlänningarna och stått i rampljuset
med kunnande, lugn och medmänsklighet. Maria Amér har blivit vår lysande
ledstjärna i krisen.”

6

HELT DIGITAL FÖRNYELSEDAG

Förnyelsedagen genomförs, helt digitalt, och 20 bidrag tävlar. Vinnare av förnyelsepriset blir Film på Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan och digital äldreomsorg
för projektet ”De äldres ögon”. Genom projektet Digital äldreomsorg kan boende på
Gotlands samtliga äldreboenden nu ta del av filmer som högstadieelever spelat in.
– Det är härligt att se glädjen i de boendes ögon när de ser något som de känner igen,
säger projektsamordnare Camilla Lundberg. Förnyelsepriset är regionens eget pris som
syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som
jobbar för att förbättra service och kvalitet i regionens verksamheter.

7

GOTLAND
I FIBER-TOPP

Gotland sticker ut med landets näst
högsta bredbandstäckning, efter
Stockholm. Rikssnittet ligger på 90
procent för tätbygd och 55 procent för
glesbygd. Endast Stockholm har högre
anslutning. Med andra ord bibehåller
Gotland sin starka ställning på bredbandsområdet.

8

DELTA KONSTATERAS PÅ ÖN

I mars konstateras att två personer oberoende av varandra är smittade med covidviruset av den så kallade brittiska mutationen, senare omdöpt till Deltavarianten.
Mutationen finns redan i hela Sverige och Gotland blir nu den sista regionen i landet
att konstatera fall av detta virus.

2
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9

LIVESÄNDNING OM CORONALÄGET PÅ ÖN

Ett år har gått sedan Gotland fick sitt första fall av covid-19. Hittills har 2 907 personer
konstaterats smittade och 44 personer har avlidit till följd av coronaviruset. Den 23
mars 2021 ger regionledningen tillsammans med Destination Gotland en samlad
bild av coronaläget på ön via en livesändning på gotland.se. – Covid-19 klassas som
en samhällsfarlig sjukdom och det är vår skyldighet som medborgare att fortsätta följa
råd och restriktioner. Med god efterlevnad kan smittspridningen pressas ner igen, säger
regionens smittskyddsläkare Maria Amér.

MAJ
14

DIGITAL KLUCKU TEI

På grund av coronapandemin bjuder
socialförvaltningen in öns medborgare
som är 65+ att ta med sig en kopp kaffe,
träffa gamla och nya vänner över en digital fika. Den som vill kan även lyssna
till experternas tips och råd om sömn,
rörelse, kost och ensamhet.

15

GOTLANDS
STÖRSTA PARK

Honnörsparken i Visby invigs. Parken
på före detta A7-området i bostadsområde Artilleriet är 3,2 hektar och
innehåller en lekplats med tema
”rörelse” samt ett stort antal träd och
planteringar. Det är nu Gotlands största
park. Området var tidigare ett skjutfält,
men har de senaste åren gett plats åt
bostäder för 2 000 personer.

APRIL

10

TREVLIGARE PROMENAD

Region Gotland satsar extra på att få bort den tidvis stora nedskräpningen längs
Strandpromenaden i Visby. Sex nya Big Belly-soptunnor som komprimerar soporna sätts upp tillsammans med egentillverkade sopkorgar, specialgjorda
för pizzakartonger.

11

YTTERLIGARE PANDEMISTÖD DELAS UT

Under 2021 fattar regionfullmäktige på Gotland beslut om ytterligare två ekonomiska
åtgärdspaket, ett i april och ett i november. Stödet delas ut med anledning av coronapandemins verkningar på samhället.

16

I den gotländska finalen av Vi i femman
möts S:t Hansskolans och Kräklingbo
skolas femteklassare. Vinnande ur frågetävlingsmatchen går Kräklingbo skolas
Liia Johansson Ingmansson och Vidar
Sundberg. Klassen får 1 000 kronor i bidrag från Region Gotland till en skolresa
på Gotland, när detta blir möjligt utifrån
rådande coronarestriktioner.

17
12

SJUKVÅRD I STABSLÄGE

Sjukvårdsledningen inom Region Gotland beslutar att höja beredskapsnivån och gå
upp i stabsläge. Både lokal och regional stab etableras. – Vi har ett mycket allvarligt
läge nationellt och vi är en del av det pusslet när det gäller att solidariskt stödja varandra
mellan regionerna. Nu behöver vi förbereda oss för ett värre läge, för att kunna klara
bemanningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

13

MÅLET: DE SKA HA DET MESTA I MOBILEN

Hemtjänstpersonal använder nu smarta telefoner för att dokumentera. Detta ska
göra arbetet smidigare och ge mer tid över till den man besöker. Pilotprojektet har
pågått sedan i januari och om försöken faller väl ut kommer arbetssättet successivt
att införas i fler av regionens hemtjänstgrupper och även i andra verksamheter. Socialförvaltningen tittar även på appar med planeringsverktyg så att medarbetarna på
sikt kan ha schema och rutt i telefonen.

KRÄKLINGBO SKOLA
VINNER VI I FEMMAN

UNGDOMSLEDARPRIS
TILL SCOUTEN
STEFAN NILSSON

Regionstyrelsen utser Stefan Nilsson
till årets ungdomsledare 2021 för ideellt
arbete som scoutledare och kårordförande i Visby Scoutkår. Efter att Visby
Scoutkårs verksamhet legat i vila under
flera decennier tog Stefan initiativet till
att starta upp verksamheten igen och
har på 6 år gått från ingen verksamhet
alls till att idag omfatta cirka 60 barn och
ungdomar. – Att kombinera demokratiarbete och medmänsklighet med friluftsliv
och utomhusaktiviteter är precis det som
både barn och vuxna behöver just nu,
säger Fredrik Gradelius, ordförande i
kultur- och fritidsberedningen i Region
Gotland. Prissumman är 10 000 kronor.
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JUNI
18

23

CEMENTAKRISEN

Frågan om kalkbrytning blir återigen en brinnande fråga på Gotland. I juni säger
Mark- och miljööverdomstolen nej till Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på nordöstra Gotland. I oktober kliver regeringen in och
ger företaget tillstånd att fortsätta brytningen till slutet av 2022 utifrån att byggbranschen riskerar ett produktionsstopp om Cementas fabrik på Gotland tvingas stänga.
Fabriken i Slite står ensam för omkring 75 procent av den cement som blir till betong
och som sedan används på svenska byggen.

19

FIMPFICKOR OCH ASKKOPPAR

Nu finns det större möjlighet för rökare att göra rätt och ta med sig sin fimp eller
att fimpa i en offentlig askkopp. Den portabla fimpfickan är framtagen i samarbete
mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet. Regionen sätter även upp ett
antal nya offentliga askkoppar. Främst i sträckningen Stora torget-Öster i Visby, där
fimpnedskräpningen är särskilt påtaglig.

Beslut om ny styrning av Almedalsveckan tas. Det är nu regionstyrelsen
som tar över hela ansvaret för evenemanget och ett Almedalsråd inrättas.
De ska vara ett rådgivande organ
under regionstyrelsen. Almedalsrådet får under året 2021 i uppdrag att
etablera ett programråd som ska säkra
bred politisk förankring lokalt och nationellt. Allt i syfte att stärka Almedalsveckans roll som en plats för politiska
och demokratiska möten. Inför valåret
2022 kortas veckan till fem dagar med
invigning den 3 juli.

JULI
24

20

50 000 VACCINATIONER GENOMFÖRDA

Vaccindos nummer 50 000 ges på Gotland. Drygt 54 procent av den vuxna befolkningen på ön har nu fått minst en dos och 30 procent är färdigvaccinerade. – Varje
dag gör alla inblandade en fantastisk insats för att vi ska kunna vaccinera i samma takt
som vi får vaccin, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

KUNGLIG GLANS

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) och regiondirektör Peter Lindvall träffar kronprinsessan Victoria och prins Daniel i ett digitalt möte. Det blir ett samtal
med fokus på pandemins påverkan på Gotland, men också om regionens utveckling i stort. – Vi pratade om hur pandemin har påverkat oss här på ön och vi fick tillfälle
att bland annat berätta om vår fantastiska personal som arbetat för att ställa om under
året, säger Eva Nypelius. Under mötet framförde kronprinsessparet en hälsning
till alla Gotlands invånare och lyfte även speciellt fram Covidriddarnas arbete mot
smittspridningen av Covid-19.

22

20 NYA UNDERSKÖTERSKOR

20 boende- och stödassistenter som har deltagit i valideringen till undersköterska tar
examen. Under ett års tid har de fått sina kunskaper validerade och läst in de teoretiska
ämnen som saknas för den formella titeln undersköterska. Sedan starten hösten 2020
har deltagarna studerat en dag i veckan parallellt med sitt ordinarie arbete.

4
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HISTORISK
ALMEDALSVECKA

Almedalsveckan genomförs för första
gången, i sin över 50-åriga historia,
helt digitalt. Över 700 evenemang
genomförs och bland de mer än 400
arrangörer som bidrar med evenemang är den största gruppen ideella
organisationer. Under veckan får den
digitala plattformen Almedalsveckan
Play mer än 55 000 besök och närmare
140 000 sidvisningar.

25

21

FÖRNYELSE AV
ALMEDALSVECKAN

PREMIÄR FÖR
NYA GOTLAND.COM

Den nya hemsidan gotland.com är en
plattform som ska inspirera och göra
det möjligt för öns aktörer att tillsammans berätta om Gotland som plats
att bo, leva, uppleva och arbeta på.
Den lanseras i juli och är nu det digitala navet i hur Region Gotland arbetar
med att utveckla bilden av Gotland.
Den är en digital yta för det gotländska näringslivet och officiell turistbyrå.

AUGUSTI
26

GUTAMÅLSGILDES
PREIS TI REGIONEN

Gutamålsgillets pris går till Region
Gotland. Priset delas ut till företag eller
organisationer som använder gutamål
i den offentliga miljön. Kommunikationsenheten på regionen har under
ett och ett halvt år förmedlat coronainformation till allmänheten. Flera
kampanjer har genomförts för att
hjälpa besökare och bofasta att göra
rätt, däribland informationsmaterial
och skyltar på gutamål.

27

STOR UPPSLUTNING
AV VACCINATIONSVÄRDAR

Under våren 2021 tar Röda Korset på sig
uppdraget att i samverkan med frivilliga
försvarsorganisationer, kyrkorna och
idrottsrörelsen organisera vaccinationsvärdar till alla vaccinationsmottagningar
på Gotland. I augusti har totalt över
6 500 frivilligtimmar utförts. – Jag är
jätteimponerad av att så många hjälper
till. Det är över 230 personer som ställt upp
och fortsätter ställer upp, säger Mona
Nylund, projektledare på Röda Korset.

SEPTEMBER
28

REKORDSOMMAREN
SKAPAR DEBATT

Den ökade andelen besökare skapar
medial debatt om turismen är en tillgång eller en börda, ur ett hållbarhetsperspektiv. Region Gotlands rapport
Utvärdering av besökssommaren 2021
slår fast de problemområden som
många upplevt under sommaren: Med
flera gäster har det blivit skräpigare,
mer högljutt, högt tryck på vården
och ont om parkeringsplatser. Även
åtgången på färskvatten uppges vara
mycket problematisk. Fler gotlänningar har stannat kvar på ön samtidigt
som fler människor spenderat längre
tid i sina fritidshus på Gotland. Under
perioden juni-augusti 2021 ankom 496
000 personer till ön med färja. Det är
1 000 fler än motsvarande period 2019
och antalet gästnätter på hotell ökade
med 7 procent.

29

ALMEDALSBIBLIOTEKET
FYLLER 20 ÅR

Det firas med en rad aktiviteter, till
exempel olika föreläsningar och en
fotoutställning. Almedalsbiblioteket är
ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek och man passar även på att
lyfta fram att Uppsala universitetsbibliotek samtidigt firar 400-årsjubileum.

30

31

BRIST PÅ DRICKSVATTEN

Vattenbristen, i kombination med ett högt antal besökare på Gotland, gör att det
under 2021 råder bevattningsförbud mellan 1 maj och 12 september. Även efter att
bevattningsförbudet tagits bort vädjar regionen till invånare och besökare att vara
sparsamma med sin användning av dricksvattnet.

OKTOBER
32

SPADTAG

I oktober tas det första spadtaget efter att dubbel markanvisning använts för att stimulera bostadsbyggande i Visby och på landsbygden. I Klintehamn, Hemse och Visby
startar nu bygget av sammanlagt 130 lägenheter.

33

”DAGS ATT TA DIN MEDICIN”

Socialförvaltningen startar ett projekt med läkemedelsautomater. En vit rund apparat
hemma hos brukaren blinkar och talar om när det är dags för medicinintag. ”Nu är
det dags att ta din medicin. Tryck på den gröna knappen”. Ut kommer en liten påse
med aktuella tabletter. – Vi hoppas att detta ska ge individen ökad självständighet och
integritet. Det kommer också hjälpa oss inom vård- och omsorg att kunna prioritera vår
tid bättre, säger projektledaren Caroline Allard.

34

POLHEMSKOLANS SKOLGÅRD INVIGS

Hösten 2019 öppnade Polhemsskolan sin verksamhet och hösten 2021 vad det dags
att inviga skolgården. Alla elever har under projektets gång själva fått vara med och
utforma sin skolgård. Bland annat finns där en stor sammanhängande grönyta för
att det ska vara möjligt att utöva olika bollsporter och två nya lekutrustningar som är
anpassade för elever i rullstol: en studsmatta och en karusell. – Vi är jätteglada att våra
elever har fått en så modern, tillgänglig och välutrustad skolgård, säger Henrik Hammarskjöld, rektor vid Polhemsskolan i Visby.

35

GOD OCH NÄRA VÅRD STARTAR PÅ GOTLAND

Sveriges kommuner och regioner och staten träffar en överenskommelse om att
under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och
sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
För Gotlands del betyder det bland annat att identifiera vad som redan görs i våra
verksamheter som är i linje med ambitionen för god och nära vård och inom vilka
områden vi behöver förändra eller förstärka. Samverkan sker över förvaltningsgränserna för att bredda bilden av hälsosystemet – från sjukvård och omsorg till elevhälsa
och en hälsostärkande fritid.

FÄRJETRAFIKEN
ÅTER PÅ TAPETEN

Trafikverket analyserar alternativa
modeller för färjetrafik till Gotland.
Rapporten innehåller förslag inför
färjetrafikens kommande avtalsperiod
och exempel på framtida trafikupplägg
utifrån perspektiv på miljö, kostnader och service. Bland annat finns en
modell med statligt ägda fartyg och
upphandlad drift. Gotlands Trafikråd
är kritiska till förslagen och ordförande
Eva Nypelius (C) säger så här: – Från
Trafikrådet ställer vi krav på snabba, täta
och säkra färjeöverfarter till konkurrenskraftiga priser för oss som bor, lever och
verkar på Gotland och för besökare och
näringsliv. Det är avgörande att framtida
trafik ger möjligheter till utveckling och
tillväxt på Gotland, oavsett modell.

36

EN TREDJE DOS VACCIN

Vaccinationerna med en tredje dos covidvaccin är igång för personer på äldreboenden och personer med hemtjänst och hemsjukvård. Först ut blir Ingvar Stuxgren på
Kilåkern i Slite som får en tredje dos av distriktssköterskan Anki Larsson Frisk. – Jag
har inte varit otålig utan tänkt att det kommer när det kommer. Nu känns det bra att jag
fått en tredje spruta. Vaccinet räddar många liv, säger Ingvar Stuxgren.
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NOVEMBER
37

HISTORISKT BESLUT OM SOLBERGABADET

Ett efterlängtat beslut om ett nytt badhus i Visby fattas av regionfullmäktige i november. Badet ska byggas på Solbergatomten och få en 25 meter lång bassäng med åtta
banor samt hopptorn, undervisningsbassäng och en familjedel. Projektet påbörjas
omgående och en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025.

DECEMBER
43

Under fyra år har arbetat med att skapa
en digital samhällsbyggnadsprocess
på Gotland pågått. I december 2021
avslutas projektet, som syftat till att
förbättra för våra boende, besökare
och företagare. DiSa är ett unikt projekt
som uppmärksammats både i Sverige
och internationellt.

44

38

SNART KLART

Det nya korttidsboendet på Korpenområdet i Visby börjar bli färdigt. Den första april
2022 är det planerad inflyttning i byggnaden med enkelrum och ändamålsenliga
lokaler. Nybygget ska tillgodose Region Gotlands ökade behov av korttidsplatser.
Korttidsplatserna är till för de personer som lämnar lasarettet och behöver förbereda
sig för flytt till exempelvis ett äldreboende eller att återvända hem.

KULTURPRISET GÅR TILL – KUNO

Den ideella kulturföreningen Kuno i Fårösund tilldelas Region Gotlands kulturpris
2021 för sin ovärderliga verksamhet med ett rikt kulturutbud på norra Gotland. Delar
av motivering lyder: ”Kuno - Kulturförening Norra Gotland är en ideell förening som
bildades 2015 i Fårösund. Kuno har sedan starten erbjudit en mångfald med sina evenemang, alltid med hög kvalité, tillgängligt för alla åldrar och med olika kulturinriktningar.” Priset består av 25 000 kronor samt ett diplom.

40

BUSS I VÄST VINNER BUSSUPPHANDLINGEN

Region Gotland utser Buss i Väst AB (Bivab) som vinnare i upphandlingen om vem
som ska bedriva den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland från 2023
och tio år framåt. Bolaget lämnade det fördelaktigaste anbudet och det blir Gotlandsbuss AB som bemannar och kör bussarna enligt kollektivtrafikavtalet som alltså sluts
med Bivab.

41

CAFÉ KORPEN ÖPPNAR IGEN

Under hösten har förberedelserna pågått och många har varit inblandade.
Nu öppnar Café Korpen igen – i ny regi. – Det känns bra att vi kan hålla igång den här
mötesplatsen och samtidigt skapa sysselsättning genom att det är en daglig verksamhet
som nu ansvarar för driften, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C), när
hon återinviger Café Korpen på Korpenområdet i Visby.

GOTLAND RANKAS HÖGT

Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun 2021 presenteras. Gotland
hamnar på plats 60 bland landets 290 kommuner. Hög andel barn i förskola och hög
lärartäthet gör Gotland till en högt rankad skolkommun, enligt Lärarförbundet.

6
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ÅTERBRUK STARTAR
I VISBY

Nu går det att lämna hela och rena
saker på återvinningscentralen i Visby,
saker som då kommer att återbrukas.
Återbruket tar emot hela och rena
saker som exempelvis möbler, böcker,
husgeråd, trädgårdsredskap och så
vidare. – Saker kan användas om och
om igen av andra som behöver dem mer.
Därför har vi nu inlett ett regioninternt
samarbete med den dagliga verksamheten Överskottet, berättar avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på
teknikförvaltningen

46

UNGDOMSGÅRD
ONLINE PRISAS
NATIONELLT

Nina Tofftén och Jonathan Hägbom blir
en av årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality
Innovation Award för sitt arbete med
Ungdomsgård online. Ungdomsgård
online har i pandemins spår skapat en
trygg mötesplats för ungdomar online.
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KORTTIDSBOENDET
GESÄLLEN INVIGS

Gesällen är ett nytt korttidsboende
för barn och kan ta emot sju barn åt
gången. Med uppfräschning av lokaler
och bland annat smart-tv i alla rum
välkomnas nu de totalt 20 barn som är
inskrivna där. Ibland behöver barn med
en funktionsnedsättning träffa andra
barn i en anpassad och trygg miljö.
Familjer kan också behöva avlastning.
Det finns flera korttidsboenden för
barn på Gotland.
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DISA-PROJEKTET
AVSLUTAS

GOTLAND ÖKAR
MER ÄN RIKET

Statistiska centralbyrån slår fast att vi
nu är 60 972 gotlänningar (1 november
2021). Samma tid förra året var vi 60 062
invånare, alltså har antalet ökat med
910 på ett år. Procentuellt har Gotland
nu för första gången ökat befolkningen
avsevärt mer än riket.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA
Region Gotlands största inkomstkälla är
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Största delen 85 %, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning.
Av en hundralapp går 85 kronor till dessa
områden. Fördelningen mellan olika
områden skiljer sig till viss del jämfört
med förra året. Andelen som används till
vård och omsorg har minskat med 45 öre
medan övrigt har ökat med 99 öre. Un-

der 2021 har staten i större utsträckning
kompenserat regioner och kommuner för
ökade kostnader inom vård och omsorg.
Inom det som kallas övrigt finns områden som infrastruktur i form av gator och
vägar, parkverksamhet, kollektivtrafik,
miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst
och näringslivsfrämjande åtgärder. Även
arbetsmarknadsåtgärder och vissa gemensamma stödtjänster för regionens

verksamheter ingår i den här posten. Att
andelen som används till övrigt har ökat
2021 beror framförallt på att avgifter
som exempelvis biljettintäkter i kollektivtrafiken samt hyror uteblivit till följd
av pandemin. Av en hundralapp används
3 kronor och 2 öre till fritid och kultur,
vilket är en ökning med 1 öre jämfört
med förra året.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,11 KR

GYMNASIESKOLA
FÖRSKOLA OCH 4,46 KR
BARNOMSORG
8,99 KR

ÄLDREOMSORG
14,50 KR

ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,06 KR

ÖVRIG UTBILDNINGSINDIVID- OCH
VERKSAMHET
FAMILJEOMSORG
0,86 KR
VUXENUTBILDNING
4,89KR
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,86 KR

FRITID OCH
KULTUR
3,02 KR
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,33 KR

ÖVRIGT
10,90 KR

POLITISK
VERKSAMHET
1,03 KR
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Vi välkomnar synpunkter
För att utveckla och förbättra verksamheten är det värdefullt att få in och ta tillvara synpunkter från
invånare, företagare och besökare. Alla synpunkter, såväl förbättringsförslag, klagomål och beröm
välkomnas och tas om hand. Regionen har en e-tjänst där man på ett enkelt sätt kan lämna sina
synpunkter. Under 2021 har 1 149 synpunkter inkommit vilket är en ökning från tidigare år.

SYNPUNKT – KLAGOMÅL

Hej, Jag hade läst på om sommarsimkola på Region Gotlands hemsida. Jag hängde på låset för att få en plats åt vår son. Han ville
gå redan förra året men fick tyvärr ingen plats då pga att platserna gick åt så snabbt, därav var vi noga med att boka vår plats
direkt när bokningen öppnade igår och fick då en plats (trodde vi) och var jätteglada för det. Dock blev jag kontaktad i morse och
fick då veta att vi bokats av pga att barnen var tvungna att vara födda 2014 eller tidigare (vilket inte framgått av informationen
på hemsidan om sommarsimskola). Jag tycker att det är väldigt dåligt att det inte på hemsidan framgick att det fanns en
åldersgräns för nybörjarkursen. Utöver det var det för mig nämligen självklart att ett barn på 6 år skulle uppfylla ett eventuellt
ålderskrav på en nybörjarkurs i simning även om jag inte funderade över att det skulle vara ett hinder när det inte framgått av
informationen på hemsidan.

SVAR
Hej och tack för dina synpunkter!
Det är tråkigt att din son inte fick plats på vår sommarsimskola. Du har helt rätt i att vi kunde ha varit tydligare på
hemsidan om vilka åldrar som gäller för årets simskola. Däremot fanns det information om åldersgränserna när
e-tjänsten öppnades. Vi har sett över vår information och har nu åtgärdat aktuell hemsida. Vi hoppas att din son
får plats nästa år. Alternativt kan du kontakta Wisby Simsällskap som har verksamhet för barn och ungdomar i
Solbergabadet året om.

SYNPUNKT – FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Jag var i helgen på Gotland och cyklade rätt mycket. Det är ju fantastiskt fint, men jag ser utvecklingsmöjligheter. För mig
som inte har lokalkännedom var det svårt att ta mig runt på mindre vägar. Det skulle kunna vara så mycket bättre med mer
skyltning för cyklister. Jag tror att Gotland skulle vara ett idealt område för att börja med det nederländska systemet med noder:
(Numbered-node_cycle_network) Systemet lämpar sig mycket bra för landsbygd. Det är förstås ett stort jobb men det kanske går
att få EU-subventioner för ett sådant projekt (utveckling av hållbar turism osv).
SVAR
Tack för dina synpunkter.
Vad roligt att du valde att cykelsemestra på Gotland.
Tack för ditt förslag. Att utveckla cykelinfrastrukturen är något som Region Gotland är i arbete med, där arbetet
med mobility management och Visbys cykelplan är kopplad till dess utveckling. Vid intresse för mer info gällande
cykelplanen: www.gotland.se/cykelplanvisby. Jag har efter din synpunkt lyft förslaget (du hänvisat till) med mina
kollegor, som en framtida idé för hur utvecklingen av cykelinfrastrukturen på landsbygden potentiellt skulle kunna
se ut. Det är alltid bra att se vilka möjligheter som finns, och vi får tacka för din synpunkt som i framtiden eventuellt
kan användas som inspiration.

SYNPUNKT – BERÖM

Vill bara säga ett stort tack för det fina bemötandet och den synnerliga smidiga och genomtänkta organisationen vid
Maxi arena. Vi fick vårt tredje covidvaccin och samtidigt influensavaccinet. Kunde inte ha skötts bättre!!
SVAR
Stort tack för att ni tar er tid att dela med er av era positiva erfarenheter. Det uppskattar vi verkligen. Vi har
dedikerade medarbetare som gör sitt yttersta för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt, men förstås väldigt
roligt att också få höra det. Passar på att önska er goda helger, och ett gott slut. Med hopp om ett smittfritt nytt år.

8
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Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda på Gotland får
väcka så kallade medborgarförslag i regionfullmäktige. Denna rättighet gäller
även barn och ungdomar under 18 år.
Den gäller inte föreningar eller företag,
utan bara enskilda personer. Medborgarförslag kan lämnas in via en e-tjänst eller
på särskild blankett.
Medborgarförslag kan vara förslag om
att förändra eller förbättra något inom Region Gotlands olika ansvarsområden.

Det är som regel regionfullmäktige som
fattar beslut om medborgarförslag som
är av större vikt för Gotland. Förslag som
rör en specifik facknämnds ansvarsområde kan regionfullmäktige överlämna till
berörd nämnd.
Enligt kommunallagen bör medborgarförslaget besvaras inom 1 år. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid får
regionfullmäktige avskriva medborgarförslaget. I Region Gotland besvaras alla

medborgarförslag. Inga förslag avskrivs.
2021 fattades beslut om 23 medborgarförslag som inkommit under 2021. Utöver
det fattades också beslut i 64 medborgarärenden som inkommit under perioden
2017–2020. Sammanlagt fattades beslut
om 87 medborgarförslag under 2021.
Nedan presenteras tre medborgarförslag som inkom, besvarades och beslutades år 2021.

FÖRSLAG 1:

”Ta fram en digital tjänst för att följa utvecklingen
och effekterna av det systematiska klimatarbetet”
Svar: Medborgarförslaget utgår från regionens erkännande av klimatnödläget och
önskar delaktighet för samhället i de förändringar som sker. Medborgaren lyfter fram
vikten av delaktighet, informationsspridning och förebildlighet hos Region Gotland.
Förvaltningens bedömning är att detta
ingår i Region Gotlands etablering av Energicentrum Gotland som kommunicerande,
informerande och samlande kraft i Gotlands
energiomställning. Transparensen i arbetet

som sker kommer förbättras avsevärt i och
med den hemsida som nu arbetas fram.
Som ett väsentligt steg i att öka kunskapen kring det arbete som sker inom energiomställningen på Gotland skapas en
hemsida med ambition att bli en samlande
informations- och kommunikationskanal
kring arbetet som bedrivs över hela regionen. Denna hemsida kommer att etableras
på domänen energicentrum.gotland.se och
väntad lansering av sidan är maj 2021.

Det bör dock påpekas att Energicentrums
uppdrag fokuserar på omställningen av
vårt energisystem och att begreppet ”klimat” kan anses ha en vidare betydelse.
Dock utgör ett förnybart energisystem
en väsentlig del i arbetet mot klimatneutralitet och vi bedömer därför att denna
hemsida kommer öka transparensen mot
medborgare och näringsliv i fråga om arbetet som sker.

FÖRSLAG 2:

”Ge ungdomar större chans till sommarjobb och säsongsarbete”
Svar: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag som
gäller ungdomar och förslag till olika sommarjobb för att öka målgruppens möjligheter till arbete. Förslaget lyfter fram olika förslag på arbetsuppgifter som kan vara möjliga
för ungdomar att göra. Förslagen på arbetsuppgifter är dels inom regionens uppdrag
men det finns även förslag på arbetsuppgifter
som skall utföras hos privatpersoner.

Feriejobb bedrivs idag inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens område.
200 ungdomar mellan 15-18 år erbjuds
jobb omfattande 90 timmar. Arbetena
som utförs sker inom kommunala eller
ideella verksamheter i enlighet med kommunallagen, i vilken det står att kommunala verksamheter ej får konkurrera eller
gynna näringsidkare.

Bedömningen är att förslagen som finns i
medborgarförslaget till viss del är uppfyllt
i och med den verksamhet som bedrivs. De
förslag som syftar till att erbjuda tjänster till
privatpersoner bedöms ej kunna tillmötesgås då det skulle innebära att regionen bryter mot 2 kap. 8 § kommunallagen.

FÖRSLAG 3:

”Förslag om cykelbana mellan Stånga, Hemse och Alva”
Svar: Förslagsställaren önskar att järnvägens gamla banvall mellan Alva, Hemse och
Stånga ska asfaltsbeläggas. Det finns redan
ett iordningsställt underarbete och sträckan
är välanvänd av både fotgängare, cyklister
och motorfordon enligt förslagsställaren.
Region Gotland är inte fastighetsägare
längs den aktuella sträckan. Region Gotland kan därmed inte investera i järnvägsbanken. Banvallen består av flera vackra

stråk över hela ön som allmänheten gärna
nyttjar. Underlaget varierar vilket både kan
vara en fördel och en nackdel. På vissa delar
är banvallen grusad och bred medan den
på andra ställen består av en smal stig som
nästintill är igenväxt. Banvallen är en viktig
del i friluftslivet för exempelvis vandring,
mtb-sport eller ridning. Genom att hårdgöra en yta möjliggör man för vissa aktiviteter
men kan också leda till att andra utesluts.

Barn- och genusperspektiv – nuvarande
lösning bidrar till en säker trafikmiljö där
även barn kan vistas. Landsbygdsperspektiv – förslaget berör banvallsträckningar
på landsbygden. Ekonomisk konsekvensanalys – ekonomin påverkas inte om nuvarande lösning kvarstår. Tekniska nämnden
avslår medborgarförslaget.
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ORGANISATION 2018 – 2022
REGIONFULLMÄKTIGE 2018 – 2022
C 18 – S18 – M11 – V7 – SD6 – MP4 – L3 – KD2 – FI2

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
(räddningstjänst)

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen
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AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB (svb), 100%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Region Gotland/Mikael Marmont

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är en av årsredovisningens obligatoriska delar. Här
presenteras kommunkoncernens samt Region Gotlands utveckling, organisation,
ekonomiska ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av
Region Gotlands verksamhet, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning,
balanskravsresultat, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling.

Distansundervisningen, som pågått sedan mars 2020 till följd av smittskyddsrestriktionerna under coronapandemin, avslutades efter påsklovet i mars 2021.
Då kunde ungefär 1 500 elever på Wisbygymnasiet återgå till närundervisning.
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Översikt över
verksamhetens utveckling
I den kommunala koncernredovisningen
ingår förutom Region Gotland även det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem
och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i
vilket regionen har en ägarandel på 25 %.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i regionen; regionens andel av omsättningen
är 95 %, regionens andel av tillgångarna är
70 % och 96 % av de anställda i den kommunala koncernen har Region Gotland
som arbetsgivare.
Årets resultat för den kommunala
koncernen uppgår till 264 mnkr. Under
samtliga år i perioden 2017-2021 har årets
resultat varit positivt. Under samma period

har befolkningen vuxit med 2 406 personer
beroende på ett positivt flyttnetto. Under
2021 ökade befolkningen med 1,5 % vilket
var betydligt högre än rikets befolkningsökning på 0,7 %. En ökad befolkning har
bidragit till positiv utveckling av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Investeringsnivån under perioden
2017-2021 har varit hög. De sammanlagda investeringsutgifterna uppgår till 3,4
mdkr varav 2,4 mdkr i regionen. De stora
investeringarna har varit i vatten- och avloppsverksamhet, hamnar, verksamhetslokaler, elnät och bostäder. Låneskulden har
legat förhållandevis stabilt på cirka 1,6 till

DEN KOMMUNALA KONCERNEN, 2017-2021

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter, mnkr

2 269

2 059

1 882

2 430

1 951

-7 605

-7 077

-6 697

-6 465

-6 333

Avskrivningar, mnkr

-383

-411

-344

-340

-331

Skatteintäkter, mnkr

4 191

3 952

3 953

3 828

3 749

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 762

1 692

1 358

1 252

1 195

Finansnetto, mnkr

30

-50

-15

-135

-40

Årets resultat, mnkr

264

165

137

570

191

Investeringar (brutto), mnkr

484

526

735

971

669

15

21

4

55

21

2,0

1,4

0,8

0,4

0,9

Soliditet enligt balansräkningen % 2

40,4

39,2

39,7

40,2

34,1

Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 3

15,0

12,3

10,5

8,6

0,0

Långfristig låneskuld, mnkr

1 595

1 882

1 797

1 618

1 050

Antal anställda per 31/12

6 897

6 855

6 786

6 859

6 762

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar ggr 1

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital
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1,8 mdkr. Den huvudsakliga förklaringen
till att låneskulden kunnat hållas relativt
oförändrad över tid trots höga investeringsutgifter är att fastigheter sålts och att
resultaten legat på bra nivåer.
Soliditeten har stärkts med 6,3 procentenheter under perioden 2017-2021 och
uppgår till 40,4 %. Det beror både på att resultatet kommit upp på bra nivåer och stora
fastighetsförsäljningar. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen har stärkts med 15
procentenheter. Förutom fastighetsförsäljningar och positiva resultat är förklaringen
också att pensionsförpliktelsen minskat till
följd av pensionsutbetalningar.
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REGION GOTLAND, 2017 - 2021

2021

2020

2019

2018

2017

61 001

60 124

59 686

59 249

58 595

1,5

0,7

0,7

1,1

1,0

Total kommunal skattesats, %

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 740

1 605

1 411

1 497

1 442

-7 235

-6 792

-6 368

-6 177

-5 975

Avskrivningar, mnkr

-303

-282

-255

-230

-257

Skatteintäkter, mnkr

4 191

3 952

3 953

3 828

3 749

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 762

1 692

1 358

1 252

1 195

Finansnetto, mnkr

61

-20

14

15

-3

Årets resultat, mnkr

216

155

113

185

151

Balanskravsresultat, mnkr

125

108

74

48

99

Årets resultat / skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, %

3,6

2,7

2,1

3,6

3,1

Årets resultat (exkl jämförelsestörande poster) / skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag, %

4,1

3,2

1,0

0,5

1,5

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

54

29

-42

-56

-2

424

388

497

703

436

15

21

4

55

21

1 012

842

886

1 053

853

1,7

1,5

0,9

0,5

1,1

6 113

5 865

5 385

5 091

4 744

100 211

97 548

90 222

85 926

80 963

390

575

580

485

665

6 393

9 564

9 718

8 186

11 349

8

12

13

11

17

Pensionsskuld, avsättning, mnkr

1 224

1 087

1 020

941

850

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 229

2 250

2 291

2 341

2 395

Soliditet enligt balansräkningen % 2

43,7

41,9

42,8

43,1

42,0

Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 3

7,3

3,5

0,2

-3,0

-8,5

Likvida medel, mnkr

132

371

116

89

118

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

118

105

81

77

71

Borgensförbindelser, mnkr

1 374

1 376

1 320

1 268

1 393

Antal anställda per 31/12

6 637

6 601

6 682

6 613

6 510

Personalkostnader, mnkr

4 086

3 847

3 705

3 562

3 420

6,4

7,3

6,1

5,8

5,8

Folkmängd 31 december
Befolkningsutveckling, %

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringar (brutto), mnkr
Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Investeringsbudget, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar ggr 1
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld per invånare, kr
Långfristig låneskuld / anläggningstillgångar, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital
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Den kommunala koncernen
Den samlade verksamheten inom Region
Gotland bedrivs både i den egna nämndoch förvaltningsorganisationen samt i
koncernföretag där vissa bolag är helägda
och vissa delägda. Därtill finns samägda
företag och även privata utförare inom
vissa verksamheter.
Regionen Gotlands nämnd- och förvaltningsorganisation består av 9 facknämnder, 1 valnämnd och 6 förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en gemensam förvaltning – utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Patientnämnden och överförmyndarnämnden har inte
egna förvaltningar. Dessa kanslier organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
Ett koncernföretag är ett företag där
regionen har ett betydande inflytande,
det vill säga att röstinnehavet i bolaget
överstiger 20 %. Om röstinnehavet är lägre kan företaget ändå definieras som koncernföretag om det har särskild betydelse

för regionens verksamhet eller ekonomi.
Något sådant föreligger inte inom Region
Gotland. I samtliga koncernföretag är röstinnehavet större än 20 %.
Till den kommunala koncernen hör 4
samägda företag: Kommuninvest, Inera,
Samtrafiken Sverige och Svenskt ambulansflyg. Kommuninvest ekonomisk förening
ägs av de flesta kommuner och regioner och
finansierar en stor del av regionens upplåningsbehov. Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt de flesta regioner och kommuner och erbjuder ägarna
kompetens inom digitalisering och stödjer
verksamhetsutveckling och utveckling av
digitala tjänster. Samtrafiken Sverige ägs av
alla regionala kollektivtrafikmyndigheter
samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna och de koordinerar hela landets
kollektivtrafikdata samt utvecklar och förvaltar biljett- och betalstandarder. Svenskt
ambulansflyg är ett kommunalförbund
som ägs av samtliga regioner och dess ända-

mål är att för medlemmarna tillhandahålla
ambulansflyg. Verksamheten samordnar
och utför ambulanstransport med flygplan
med beredskap vid tre beredskapsbaser, under dygnets alla timmar och året runt.
En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som
har hand om skötseln av en kommunal
angelägenhet. I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga privata utförare, det vill
säga företag som utfört verksamhet åt regionen för 5 mnkr eller mer.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Från och med 2021 har ansvaret för
försörjningsavdelningen övergått från regionstyrelsen till tekniska nämnden. Gotlandshem AB har fått ny styrelseordförande Peter Norman (M) och ny VD Joakim
Martell. Gotlands Filmfond AB har en ny
ordförande Angelica Andersson Fihn.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

Regionstyrelse
Ordförande: Eva Nypelius (C))
Förvaltningschef: Peter Lindvall

AB Gotlandshem, 100 %
Ordförande: Peter Norman (M)
VD: Joakim Martell

Teknisk nämnd
Ordförande: Karl-Johan Boberg (C)
Förvaltningschef: Patric Ramberg

Gotlands Energi AB, 25 %
Ordförande:
Ulrika Jardfelt (Vattenfall)
VD: Adrian Berg von Linde

Miljö- och byggnämnd
Ordförande: Eva Ahlin (C)
Förvaltningschef: Johan Åberg
Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande: Stefan Nypelius (C)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Ordförande: Andreas Unger (M)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Socialnämnd
Ordförande: Rolf Öström (M)
Förvaltningschef: Marica Gardell
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ordförande Mats-Ola Rödén (L)
Förvaltningschef: Marie Loob
Överförmyndarnämnd
Ordförande: Gunnel Lindby (C)

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Ordförande: Bo Björkman (S)
VD: Jan Olsson
Stiftelsen
Gotlandsmusiken, 100 %
Ordförande: Björn Dahlström (C)
Chef: Dag Franzén
Gotlands Filmfond AB (svb), 100 %
Ordförande: Angelica Andersson
Fihn, Region Gotland
Almi Företagspartner
Gotland AB, 49 %
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Henrik Munkhammar
Gotland Grönt Centrum AB, 40 %
Ordförande: Peter Olsson
VD: Mats Pettersson

Patientnämnd
Ordförande:
Berit Cedergren Onsjö (M)
Valnämnd
Ordförande: Arne Josefsson (C)
Organisationsbild Den kommunala koncernen
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ANDRA FÖRETAG
MED ÄGARINTRESSE
Kommuninvest
ekonomisk förening
Inera AB
Samtrafiken i Sverige AB
Svenskt Ambulansflyg

PRIVATA UTFÖRARE

Hälso- och sjukvård
Babcock SAA AB
B Braun Avitum AB
Falck Ambulans AB
Prima Vård Sverige AB
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
Äldreomsorg
Attendo Sverige AB
Gotlands Hemtjänster AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Serviceboende AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
Gotlands Vård AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Omsorg om funktionsnedsatta
Hajdes Ek. För
FUB Gotland Poliscafé
Lövsta kooperativet
Kollektivtrafik
Bergkvarabuss AB
Avfallshantering
Urbaser AB
Ragn-Sells AB
Förskoleverksamhet
Pysslingen förskolor & skolor AB
Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland
Guteskolan AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AB Gotlandshem
Gotlandshem är ett helägt bostadsbolag
vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Bolagets ändamål
är att tillhandahålla bostäder och därigenom bidra till Region Gotlands sociala bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka
för utveckling, befolkningsökning och att
Gotland ska vara en socialt trygg plats att
bo och leva på. Koncernen består, utöver
AB Gotlandshem, även av två helägda dotterbolag, Gotlandshem Värme AB samt
Visby Bogen 1 AB (vilande). Gotlandshem Värme levererar för moderbolagets
räkning fjärrvärme primärt till moderbolagets fastigheter.
Under året har ledningen i form av VD
och styrelseordförande bytts ut och en omorganisering har genomförts. Stort fokus
har lagts på att fastställa det totala underhållsbehovet i Gotlandshems fastighetsportfölj i en tydlig underhållsplan. Detta
tillsammans med ett nödvändigt omtag i
energieffektiviseringsprojektet har medfört att bolaget återigen har haft ett år utan
större återinvesteringar eller underhåll. I
dagsläget är det två nyproduktionsprojekt
som är igång - miljösnällt boende på Signallottan i Visby samt förtätning i Hemse på
fastigheten Nötskrikan 1.
Antalet ägda och förvaltade lägenheter,
lokaler, förråd och lager uppgår till 5 248.
Gotlands Energi AB
Gotlands Energi AB är ett energiföretag
som ägs till 25 % av Region Gotland och
till 75 % av Vattenfall AB. Verksamheten
spänner över hela energiområdet med
elnät över hela Gotland, fjärrvärmeverksamhet på de större orterna samt elhandel,
bredband/fiber och entreprenadverksamhet. Verksamhet bedrivs genom tre bolag,
moderbolaget Gotlands Energi AB och
dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB
som ansvarar för elförsäljningen och Gotlands Elnät AB som bygger samt underhåller el- och energianläggningar.
Gotlands Elnät AB gjorde under 2020
en stor organisationsförändring och under
2021 har fokus varit att kartlägga, utveckla och förankra verksamhetens processer

med målet att bli en ännu effektivare organisation med tydligt beskrivet ansvar.
För Gotlands Elförsäljning AB präglades 2021 av den turbulenta europeiska elhandelsmarknaden. De höga spotpriserna i
kombination med en kallare avslutning av
året gjorde att dotterbolaget fick ett sämre
resultat än förväntat. Bolaget konstaterade
samtidigt en kundtillströmning som följd
av ett ökat behov från kunderna att välja en
lokal och trygg aktör i oroliga tider.
Gotlands Filmfond AB (svb)
Bolagets uppdrag är att stimulera filmoch dramaserieproduktion på Gotland
och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén. Syftet är att stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till mediainducerad
turism. Genom att vara en viktig part i
finansieringen av produktionerna bidrar
bolaget till att stärka bilden av Gotland
som en kreativ plats att bo, leva och verka
på. Bolaget ägs till 100 % av Region Gotland. Under året har nytt ägardirektiv beslutats av regionfullmäktige.
Almi företagspartner Gotland AB
Bolaget är ett regionalt dotterbolag inom
Almikoncernen. Uppdraget är att stärka näringslivets utveckling och verka
för hållbar tillväxt genom att medverka
till att utveckla och finansiera små och
medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget ägs till 51 % av
moderbolaget i Almikoncernen och till
49 % av Region Gotland.
Gotland Grönt Centrum AB
Bolagets uppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet
samt därmed i övrigt förenlig verksamhet
med inriktning på de gröna näringarna. På
uppdrag av Region Gotland bedriver bolaget naturbruksdelen av gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet samt
flera vuxenutbildningar. Region Gotlands
ägarandel i bolaget är 40 %. Resterande del
av bolaget ägs av Hushållningssällskapet
Gotland, 55 % samt LRF, 5 %. Under året
har regionfullmäktige beslutat om nytt
ägardirektiv för bolaget.

PRIVATA UTFÖRARE
De verksamheter där det helt eller delvis
finns privata utförare är främst äldreomsorg, insatser enligt LSS, primärvård,
ambulans, avfall, kollektivtrafik och förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,
lagen om valfrihet. Friskolor definieras
inte som privata utförare då de tillkommer
genom avtal med staten.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KONCERNFÖRETAG

Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje
region skyldig att organisera primärvården
i ett vårdvalssystem som ger medborgarna
rätt att välja mellan olika utförare. De företag som driver vårdcentraler på Gotland
är Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst och Prima Vård Sverige AB (tidigare
Unicare Vård Gotland AB). Cirka 27 % av
gotlänningarna har valt att lista sig vid en
privat vårdcentral. Andelen har minskat
med 3 procentenheter jämfört med 2020.
Följande verksamheter inom hälsooch sjukvården bedrivs också helt av privata utförare; luftburen ambulanssjukvård
(Babcock SAA AB), markambulanssjukvård (Falck Ambulans AB) och njursjukvård (B Braun Avitum AB).
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen och omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning
står de privata utförarna omsättningsmässigt för 34 %. Avtal finns med 10 privata
utförare, varav Attendo Sverige AB är
störst. Det finns 9 särskilda boenden som
bedrivs i privat regi. På Gotland finns nu
sammanlagt 660 platser varav 330 i privat
regi. Från 1 oktober 2021 övergick driften
av Hemse äldreboende och Iliansgården
till en privat utförare, Attendo AB. Inom
hemtjänsten tillämpas kundval enligt
LOV för hemtjänst dag- och kvällstid.
Den största delen bedrivs i egen regi och
det finns det 5 privata utförare. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL
köps platser från två utförare på Gotland,
Nygårds vård och Gotlands vård, samt ett
flertal utförare i andra delar av landet.

11%
4%
3%
3%
2%
2%
1%

66%

Region Gotland, socialförvaltningen
Attendo Sverige AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Hemtjänster AB
Gotlands Serviceboende AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Övriga med mindre än 2 % andel

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG SAMT OMSORG OM
PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING, %
De till omsättningen största utförarna av äldreomsorg på
Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.
Avser köp över 5 mnkr under 2021.

15%

12%

73%

Region Gotland, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Vårdcentralen Visborg AB
Unicare Vård Gotland AB

GOTLÄNNINGARNAS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
27 % av gotlänningarna har valt en en privat vårdcentral.
Övriga är listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.
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Insatser enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)
Regionen köper platser från två boenden
med särskild service enligt LSS som finns
i privat regi på Gotland. Ett boende drivs
av Hajdes och ett av CVO, Center för
vård och omsorg. Omsorgshuset utför via
ett entreprenadavtal all personlig assistans som Region Gotland tidigare utfört
i egen regi. Utöver det avtalet finns ett
flertal utförare av personlig assistans. Avseende daglig verksamhet finns avtal med
tre leverantörer: Hajdes, FUB Gotland
Poliscafé och Lövsta kooperativet. Övrig
daglig verksamhet drivs i egen regi. Inom
LSS-verksamhet köptes verksamhet för
68 mnkr vilket är en ökning med 15,2 %

jämfört med föregående år. Andelen privat
utförda tjänster uppgår nu till 24 %.
Förskoleverksamhet
Av de barn på Gotland som är inskrivna
i förskolan finns cirka 22 % vid någon av
de privata förskolorna. De största företagen är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola, Pysslingen förskolor och skolor
AB, Uteförskolan Alla årstider AB och
Guteskolan AB.
Avfall
Fram till februari 2021 sköttes tjänsten
insamling av hushållssopor och latrin av
Gotlands Åkericentral AB. Från 1 febru-

ari 2021 är det en ny operatör, Urbaser
AB, som hämtar mat- och restavfall samt
grovavfall för Region Gotland. Avtalet
sträcker sig till 2026. Operatören tar också över hämtningen av latrin i kärl, medan
regionen fortsatt utför slamtömningen från
enskilda avloppsanläggningar. Avtalet med
Ragn-Sells AB som behandlar avfallet efter
insamling är förlängt till och med år 2022.
Kollektivtrafik
Befintlig operatör är Bergkvarabuss
AB. Avtalet innebär att fler fordon drivs
med biogas och att mer kollektivtrafik
körs. Ny upphandling för åren 20232033 är genomförd.

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
De ekonomiska förutsättningarna för regionen har under året förändrats kraftigt
jämfört med de prognoser som gjordes när
budgeten beslutades. Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare
stimulanserna i Sverige och vår omvärld.
Det sker nu en snabb ökning av BNP som
kommer att hjälpa till att lyfta Sverige ur
lågkonjunkturen. Ökningen av andel sysselsatta personer är tydlig och skatteunderlaget beräknas enligt Sveriges kommuner
och regioners (SKR) prognos från februari
2022 öka med 5,0 % 2021 och 4,2 % 2022.
Budgeten för året utgår från den prognos på skatteintäkter och generella statsbidrag som SKR presenterar i september året
innan. Totalt budgeterades 2021 skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning för Region Gotland till 5,8 mdkr.
Utfallet blev 6,0 mdkr. Ökningen är hänförligt till att återhämtningen i ekonomin
gått mycket snabbare än vad som kunde
förutspås vid årets början.
Framåt bedöms den demografiska utvecklingen i kombination med de behov
som ses i spåren av pandemin innebära
stora utmaningar. Det råder hög grad av
osäkerhet kring pandemins långsiktiga
effekter för vår hälsa. Resultatnivåerna är
sannolikt tillfälliga, de långsiktiga utmaningarna med ökade välfärdsbehov och
brist på arbetskraft kvarstår.
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DEMOGRAFI
Gotlands befolkning har sedan 2016 ökat
med cirka 3 000 personer och vi är nu för
första gången över 61 000 invånare på ön.
Ökningen har stor betydelse på flera sätt,
inte minst för skatteintäkter och statsbidrag. Glädjande är också att årets inflyttning inneburit att andelen i arbetsför ålder
inte fortsatt att minska. Andelen i befolkningen i åldern över 65 år har ökat. Under
perioden 2016-2021 har andelen ökat med
cirka 2 procentenheter och trenden fortsätter framåt. Det betyder att behovet av
välfärdstjänster kommer att öka framförallt vad gäller äldreomsorg och sjukvård.
Det här innebär stora utmaningar i att
finansiera och bemanna verksamheterna.
Som en del av lösningen krävs att vård och
omsorg förändrar sina arbetssätt, samverkar och utvecklar organisationerna bland
annat genom ett ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster.

HÅLLBARHET
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny
regional utvecklingsstrategi ska insatser
göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Samsyn om de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala
utvecklingsstrategin kan bidra till. Att vi
drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland.

Tre genomförandeprogram ska ta arbetet
vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Genomförandeprogrammen ska bland annat konkretisera områden
där vi gemensamt behöver kraftsamla på
kort sikt och stärka hållbarhetsarbetet på
Gotland. Programmen ger driv för frågor
som klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social
välfärd. Samverkan och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt
kommer även det interna perspektivet på
hållbarhet att behöva förstärkas.
Den framtida stadsdelen Visborg är
Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier (30-50 år) och utgår ifrån
hållbarhetsmålen; mobilitet, innovativa
kretslopp, samspel och identitet. Som en
del av att minska Region Gotlands klimatavtryck innefattas en översyn av hur
regionen kan öka användningen av förnyelsebar energi där solceller är en faktor.
Vattensituationen på Gotland är mer
allvarlig än någonsin. Samtidigt blir vi
fler invånare på ön och det är fler som vill
bygga på platser som har dålig eller ingen
VA-försörjning. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är och kommer
vara en av de stora samhällsbyggnadsfrågorna framöver.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2019 gjordes ett antal utredningar, bedömningar och analyser av de kommande årens ekonomiska förutsättningar
för regionen. Utgångspunkten för effektiviseringsbehoven var den avmattning i
konjunkturen som förutspåddes innan
pandemin samt de ökade behov som följer av den förändrade demografin. Effektiviseringar motsvarande 200 mnkr
under perioden 2020-2022 beräknades
vara nödvändiga. Den långsiktiga målbilden är att bedriva en verksamhet med god
kvalitet och stabil ekonomi.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet identifierades sju delprojekt;
lokalöversyn, effektiv bemanning, inköp,
samhällsbyggnadsprocess, digitalisering,
översyn av måltidsorganisationen samt utredning om framtidens skolorganisation.
Projekten har slutredovisats och till viss del
ersatts av uppdrag om fortsatt utredning.
Genomförandet av effektiviseringarna
har både år 2020 och 2021 kraftigt påverkats av pandemin. Resurser för verksamhetsutveckling har fått prioriteras om för
andra arbetsuppgifter. En effekt av pandemin är också att de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Nytt beslut har tagits
om att effektiviseringar på 150 mnkr ska
genomföras i perioden 2022-2024. Det
gemensamma arbetet kommer att koncentreras på områdena digitalisering, inköp,
bemanning samt lokaler.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
OCH PENSIONSMEDEL
Den totala pensionsskulden för kommunkoncernen är mycket stor, 3 472 mnkr varav
3 453 mnkr avser regionen.
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan
1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas i ansvarsförbindelsen uppgår till 2 229 mnkr
och är under utbetalning. I samband med
utbetalningen sker resultatbelastning.
Pensionsskulden avseende regionen är
beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 21) och redovisningen följer RKR R10. Enligt riktlinjerna ska
räntan fastställas årligen av SKR. RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig ränta som
inte påverkas av kortsiktiga svängningar på
marknaden och som i större grad är kopplad
till den långsiktiga reala räntan. SKR ska
också ta hänsyn till den kommunala särarten
med beskattningsrätten vid fastställandet
av RIPS-räntan. Under 2021 gjordes ingen
ändring av RIPS-räntan. Däremot så reviderades livslängdsantagandena för att bättre
motsvara den framtida förväntade livslängden för män och kvinnor. Den direkta ekonomiska effekten av detta var att den totala
pensionsskulden ökade med 135 mnkr, varav
67 mnkr avsåg pensionsavsättningen och 68
mnkr avsåg pensionsförpliktelsen.

En mindre del av avsättningen, 19 mnkr,
avser förmånsbestämda pensionsplaner i
ett av koncernbolagen och redovisas enligt IAS19.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska avsättas till
pensionsmedelsförvaltningen. Under en
20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen
med början 2020. Avkastningsmålet har
också höjts till 4 % real avkastning per år.
Beslutet motiveras av att det ska finnas
finansiella medel för framtida pensionsutbetalningar så att dessa inte ska begränsa
investeringsutrymmet i framtiden.
Region Gotland har hittills avsatt 304
mnkr för att möta kommande pensionsutbetalningar. Den goda likviditeten möjliggjorde att 150 mnkr kunde avsättas till
pensionsmedelsförvaltningen under 2021.
Marknadsvärdet uppgick på balansdagen
till 460 mnkr. Aktiemarknaderna hade en
stark utveckling under året vilket gav en
värdeökning på 67 mnkr.
Under inledningen av 2022 har aktiemarknaderna fallit efter oro för inflation
och de ekonomiska effekterna av Rysslands
krig mot Ukraina. Värdeminskningen på
pensionsmedlen till och med februari uppgår till 34 mnkr motsvarande 7 %.
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EFFEKTIVISERINGSPROGRAM

PENSIONSFÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL, mnkr
Total pensionsförpliktelse
i balansräkningen

Regionen
2021

Regionen
2020

Koncernen
2021

Koncernen
2020

Avsättning inklusive särskild löneskatt

1 224

1 087

1 243

1 106

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 229

2 250

2 229

2 250

0

0

0

0

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse

0

0

0

0

3 453

3 337

3 472

3 356

0

0

0

0

Förvaltade pensionsmedel
- marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital
Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

460

242

460

242

Summa förvaltade pensionsmedel

460

242

460

242

2 993

3 095

3 012

3 114

13,3

7,3

13,2

7,2

Återlånade medel

Konsolideringsgrad, %
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Händelser av väsentlig betydelse
PANDEMIN
Pandemin har fortsatt att påverka Region Gotlands verksamheter. Fokus under
året har varit att genomföra vaccinationer,
hantera effekter av pandemin och den tidvis höga sjukfrånvaron. Smittspridningen
i samhället har under perioden växelvis
legat på höga nivåer. Svårt covidsjuka
patienter har medfört en stor belastning
och utmaning för sjukvården. Ett flertal
insatser för att korta köerna har genomförts men bristen på personal har varit
utmanande när alla regioner har gjort
motsvarande arbete. Dock har Gotland
totalt sett klarat sig ganska bra, köerna
till operation och andra åtgärder har inte
ökat i samma takt som i övriga regioner.
Gotland har legat i framkant vad gäller
antalet vaccinerade och vaccinationsviljan
har varit hög på ön. Gotland har uppnått
de stipulerade nationella vaccinationsmålen med god marginal. I slutet av året var
91 % av den gotländska befolkningen över
12 år vaccinerad med en första dos. Vaccinationsorganisationen har växlat under
året, både vad gäller var vaccineringen ska
ske, samt vem som ska vaccineras. Till en
början var det endast den vuxna befolkningen som skulle erbjudas vaccin, men
under hösten öppnade Folkhälsomyndigheten upp möjligheten för barn från 12 år
att vaccinera sig. I november startade även
vaccineringen av den tredje dosen.

De ekonomiska effekterna av pandemin
är betydande. Det är dock inte möjligt att
helt fastställa vilka intäkter och kostnader
som uppstått till följd av pandemin. Troligen har även den ökade digitaliseringen
gett positiva effekter som kommer att bli
bestående framåt. Sammantaget kan ändå
konstateras att statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner
varit generös.

INVESTERINGAR
Förutom beslutad investeringsbudget
har ett investeringsanslag på 85 mnkr
beslutats för att uppföra paviljonger vid
Visby lasarett. Inriktningen från början
var att hyra paviljonger men alternativet
var inte ekonomiskt försvarbart då totalkostnaden beräknades bli mycket högre än köpalternativet. Ett köp innebär
också större frihet att göra anpassningar
i lokalerna om det skulle behövas under
den förhållandevis långa nyttjandeperioden. Den planerade paviljongslösningen är inte en långsiktig lösning men
kommer att underlätta verksamheten
samtidigt som ett flertal utredningar
pågår gällande utbyggnad av lasarettet.
Under året togs beslut om att bygga ett
nytt badhus i Visby. Investeringsutgiften
beräknas till 224 mnkr och badhuset väntas stå klart 2026.

KOMMUNAL BORGEN
AB Gotlandshem har beviljats höjt borgenstak, från 2,0 till 2,5 mdkr. Bolaget
bedömer att nyupplåning kommer att
krävas för att klara planerad nyproduktion
och ett bostadsbestånd i väl underhållet
skick. Både Region Gotland och bolaget
har sin upplåning hos Kommuninvest som
årligen fastställer en kreditram för sina
kunder. Ramen sätts för koncernen. Om
bolaget nyttjar hela borgensutrymmet
har Region Gotland ett nyupplåningsutrymme på 1,8 mdkr. Det innebär att
det finns en god marginal att genomföra de investeringar som nu är planerade.

NYA AVTAL
Vårdföretaget Attendo har tagit
över driften av Hemse äldreboende
och Iliansgården från Region Gotland. Vardaga har tagit över driften av
Katthammarsviks äldreboende från vårdföretaget Norlandia. 1177 Vårdguiden
på telefon har tagits tillbaka i egen regi.
Under året har en upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik genomförts. Avtalet kommer att sträcka sig över
10 år och omfattar 1,7 mdkr. Upphandlingen är vid årsskiftet överprövad.

Styrning och uppföljning
av Region Gotlands verksamhet
Region Gotlands styrsystem består av en
styrmodell med övergripande mål, styrande dokument samt planerings- och
uppföljningsprocess. Ansvarsfördelningen och uppdraget för regionstyrelsen
och övriga nämnder regleras genom reglementen. Regionstyrelsen har beslutat
om en instruktion till regiondirektören
som beskriver övergripande ansvars- och
beslutsbefogenheter.
Koncernen Region Gotland består av
regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens
avsnitt om den kommunala koncernen
framgår hur koncernen är organiserad. Avsikten är att styrning och uppföljning inom
koncernen ska ske på ett likartat sätt oavsett
vilken verksamhet eller juridisk person som
berörs. Region Gotland är också enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ansva-
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rig för regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur, kultursamverkansmodellen
samt samverkan och samråd.
Regionfullmäktige är det högsta be
slutande organet och består av 71 ledamöter fördelade så här: C 18, S 18, M
11, V 7, SD 6, MP 4, L 3, KD 2 och FI
2. Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för regionen. Det är fullmäktiges
uppgift att bland annat besluta om mål
och riktlinjer för verksamheten, budget,
skattesats och andra viktiga ekonomiska
frågor samt årsredovisning.
Regionstyrelsen är regionens ledande
politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter,
utveckling och ekonomiska ställning.
Regionstyrelsen leder och samordnar
förvaltningen av regionens angelägenheter
och ska ha uppsikt över övriga nämnders

verksamhet, bolag och stiftelser. Regionstyrelsen ska fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen
och återrapportera till regionfullmäktige.
Nämnderna ansvarar för att respektive
verksamhet följer det som fullmäktige, antingen genom reglemente, i budget eller genom annat särskilt beslut, bestämt att nämnden ska göra. Nämnden ska arbeta för att
målen uppnås och följa beslutade uppdrag
och riktlinjer samt verka för god kvalitet och
arbetsmiljö i verksamheten. Nämnden ska
kontinuerligt följa upp sin verksamhet och
två gånger per år redovisa till fullmäktige
hur den har fullgjort sina uppdrag.
Regiondirektören ansvarar inför och
rapporterar till regionstyrelsen. Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess
uppsiktsplikt över nämnder, bolag och
stiftelser och ska ta de initiativ som be-
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ska arbeta för att uppnå goda resultat i
verksamheten. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden
från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet, så att den
inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om, får genomslag och att Region Gotland rör sig i
den riktning som är beslutad. I medarbetarkontrakt tydliggörs hur varje enskild
medarbetare utifrån verksamhetsplanen
bidrar till målen.

REGION GOTLANDS
STYRMODELL

Regionfullmäktige har för perioden
2020-2023 antagit 18 prioriterade mål.
Målen är gemensamma för hela Region
Gotland och beskriver vad som ska uppnås under perioden.

Den gemensamma visionen är grunden
för Region Gotlands styrmodell. Av
verksamhetsidén framgår vad Region
Gotland ska göra, för vem och varför. De
grundläggande värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke är centrala
för alla medarbetare i Region Gotland.
Styrmodellen består av ett gemensamt
styrkort med mål för hela koncernen samt
årliga verksamhetsplaner, där nämnder
och förvaltningar beskriver hur de bidrar
till att uppfylla målen, samt hur de i övrigt

REGION GOTLANDS
ÖVERGRIPANDE MÅL

STYRANDE DOKUMENT
Alla verksamheter styrs både av nationella och lokala styrdokument. Det finns ett
flertal styrande dokument inom regionen.
Regiongemensamma
policydokument,
planer, program och långsiktiga strategier
beslutas som regel av regionfullmäktige,
medan regionövergripande riktlinjer be-

slutas av regionstyrelsen. Ett av det mest
övergripande styrande dokumentet för
regionen är den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040. Syftet med strategin är att nå samsyn om hur Gotland ska
utvecklas på lång sikt och vad som behöver
göras för att nå dit. Samordnad handling
ger större handlingskraft. Under 2021 har
Region Gotland bland annat arbetat med
att ta fram en ny styrmodell samt en ny
översiktsplan, Översiktsplan 2040. Dessa
arbeten kommer att fortsätta under 2022.
Ett av de centrala styrdokumenten för
styrning och uppföljning av Region Gotlands verksamhet är Regler för styrning
och uppföljning. Detta dokument har
setts över under 2021 och kommer ersättas med Policy för ekonomistyrning. Övriga styrande dokument är bland annat
aktieägarpolicy, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och regionfullmäktiges
direktiv till nämnderna samt riktlinjer
för intern kontroll.
Koncernföretagen styrs av ägardirektiv
som beslutas av regionfullmäktige. Beslut
om nytt ägardirektiv för Gotland Grönt
Centrum AB och Gotlands Filmfond
(svb) togs av regionfullmäktige under 2021.
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hövs med anledning av uppsiktsplikten. I
regiondirektörens uppdrag ingår också att
företräda regionstyrelsen i styrning, ledning och koordinering gentemot nämnder
och bolag. Regiondirektören ansvarar för
en strukturerad och aktiv koncernledning
och ska även verka för en fortlöpande utveckling av styrning, ledning och samordning samt ta de initiativ som behövs för att
uppnå fastställda mål. Regiondirektören
ska ta initiativ och initiera dialog med
regionstyrelsen om regionens ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag
på vilka åtgärder som behöver vidtas med
anledning av detta.

Region Gotlands styrmodell
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PLANERINGSPROCESS
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Region Gotlands planeringsprocess består av ett antal händelser under året som
sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande år. Året
inleds med en omvärldsdag där regionens
politiska ledning samlas tillsammans med
ledande tjänstepersoner och diskuterar aktuella ämnen. Därefter tar nämnderna fram
långsiktiga investeringsplaner som ger en
bild av regionens kommande investeringsbehov. Under mars månad presenteras en
gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar för regionens politiska ledning
tillsammans med ledande tjänstepersoner.
Nämnder/förvaltningar tar även fram en
strategisk plan och budget för kommande
tre år. Under våren genomförs även dialogmöten mellan regionstyrelsens arbetsutskott, representant från övriga partier
och nämnder/förvaltningar.
I maj genomförs budgetberedningen
och i juni tar regionfullmäktige beslut
om nämndernas budgetramar. I oktober
sker en budgetavstämning utifrån aktuella
samhällsekonomiska förutsättningar samt
regeringens budgetproposition. I november
tar regionfullmäktige bland annat beslut
om skattesats samt resultatplan för kommande år. I december fastställer alla nämnder förvaltningens verksamhetsplan.

UPPFÖLJNINGSPROCESS
Uppföljningsprocessen omfattar totalt
fyra rapporter under året. Delårsrapport
1 avser perioden januari till mars och
tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen för både drift

och investeringar, personaluppföljning
samt vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott. Månadsrapporten i april
är en rapport med fokus på ekonomi och
personaluppföljning. Årets tredje rapport
är delårsrapport 2 som omfattar perioden
januari till augusti. Rapporten är regionens delårsrapport enligt de krav som
ställs i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Rapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse, uppföljning
av styrkortsmålen samt en resultat- och
balansräkning. Slutligen upprättar Region
Gotland en årsredovisning som behandlas
av regionfullmäktige i april. Varje nämnd
upprättar, efter anvisningar från regionstyrelsen, en verksamhetsberättelse som
nämnden fastställer i februari.

UPPSIKTSPLIKT
Regionstyrelsen ansvarar, med hjälp av regiondirektören, för att hålla uppsikt över
hela den kommunala koncernen. Uppsikten tar sin utgångspunkt i strategisk plan
och budget, ägardirektiv samt styrkort.
Nämnderna rapporterar om ekonomi
och verksamhetens utveckling i samband
med delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Vid delårsrapport 1 beräknades
den ekonomiska årsprognosen till ett underskott för nämnderna på -71 mnkr. Till
viss del kunde underskottet kopplas till
pandemin men nämnderna lyfte även underliggande obalanser som en orsak. Regionfullmäktige beslutade då, efter regionstyrelsens förslag, att samtliga nämnder
skulle säkerställa att ordinarie verksamhet
rymdes inom beslutad budget samt att sna-

rast vidta nödvändiga beslut och åtgärder
om underskott i ordinarie verksamhet befarades. De nämnder som prognostiserade
underskott med anledning av pandemin
uppmanades att göra särskild redovisning
av uteblivna intäkter och ökade kostnader
i samband med delårsrapport 2.
Regionfullmäktige fattade i september
2021 ett beslut där barn- och utbildningsnämnden medgavs att överskrida sin budgetram 2021 med högst 17,1 mnkr.
Vid delårsrapport 2 beräknades nämndernas underskott till -10 mnkr. Detta
var en markant förbättring sedan föregående prognos. För helåret var det 2 nämnder som bedömde att de inte skulle hålla
sin budget. Regionfullmäktige beslutade
då, efter regionstyrelsens förslag, återigen att nämnderna skulle säkerställa att
ordinarie verksamhet rymdes inom det
budgetbeslut som fattats av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade
även att nämnderna skulle säkerställa att
de aktiviteter som har störst effekt för
måluppfyllelsen planerades och prioriterades i kommande verksamhetsplaner.
Utöver de beslut som fattats av regionfullmäktige och regionstyrelse sker på
hösten återkommande återkopplingsmöten mellan regiondirektör med medarbetare, och respektive förvaltningschef
med medarbetare, för att återkoppla och
diskutera aktuellt resultat och frågor som
verksamheten behöver hantera. I samband med budgetberedning och budgetbeslut beslutar även regionfullmäktige
om uppdrag till nämnder och förvaltningar, som ska redovisas under kommande budgetberedning.

UPPDRAG
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Status

Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en detaljerad
förstudie för nytt badhus där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden arbeta för att minska behovet och kostnaderna för hyrpersonal inom Region Gotland.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ta fram förslag
på fast vårdkontakt för i första hand den grupp kroniker/multisjuka som har stor kontakt med vård och omsorg idag.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda struktur för samverkan och arbetssätt mellan
förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
Uppdraget har sedan utökats till att se över hela strukturen för investeringsbudget i regionen.

UTFÖRT

Region Gotland | Årsredovisning 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder i samband med verksamhetsberättelsen rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin
roll har en övergripande uppsiktsplikt.
Det är den enskilda nämnden som har
ansvar för att den interna kontrollen genomförs och som med en rimlig grad av
säkerhet ska avgöra om verksamheten bedrivits ändamålsenligt, kostnadseffektivt,
om rapportering skett och om tillämpliga
lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner efterlevts. Samtliga nämnder har
beslutade internkontrollplaner och kontrollerna är genomförda. Ett förbättringsområde för nämnderna och regionen som
helhet är att fortsatt arbeta mer strukturerat med riskbedömningar. Det finns
nämnder som gjort riskbedömningar men
ännu återstår det att införa metoden inom
några av nämnderna.
Granskningsområden
Regionens nämnder och styrelser har under
2021 genomfört 32 granskningar inom ramen för den interna kontrollen.

Under 2021 har regionstyrelsen beslutat
om 5 kontroller varav 2 regiongemensamma kontroller.
Här nedan redovisas några exempel på vilka granskningar som genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling/inköp
Avtalstrohet varor och tjänster
Inköpskort
Utdrag ur belastningsregistret
Attest
Investeringsverksamhet
Beloppsgränser vid direktupphandling
Delegationsbeslut

Granskningsresultat
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister
rapporterats. I 10 av de 32 kontrollerna
har konstaterats någon form av brist och
för en del av bristerna har det redovisats
att åtgärder vidtagits.

Extern revision
Under 2021 flera externa granskningar
skett av den interna kontrollen. Revisorernas ansvar är att pröva om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig. Revisorerna har under 2021
gjort följande granskningar som omfattat
den interna kontrollen:
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INTERN KONTROLL

• Granskning av upphandling och inköp
• Granskning av investeringsprocessen
• Granskning av långsiktig
finansiell planering
• Granskning av intern kontroll
Revisorerna gör den sammanfattande
bedömningen att regionstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll
inte är tillräckligt. Granskningen visar
på att regionstyrelsen och majoriteten av
nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det
finns utvecklingspotential. Arbetet med
riskbedömningar är ett område som kan
utvecklas och förbättras i regionen i stort.
Nya riktlinjer för intern kontroll har tagits fram och i februari 2022 antogs dessa
av regionfullmäktige.

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att kommuner
och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet samt att fullmäktige i budgeten ska ange de finansiella
och verksamhetsmässiga mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det är därmed regionfullmäktige som
definierar vad som är god ekonomisk hushållning för Region Gotland. Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om
målen uppfyllts.
I regionfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning slås fast att de mål
som är satta i verksamhetsperspektivet i
koncernstyrkortet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning för Region
Gotland. I verksamhetsperspektivet finns
förutom ekonomiska mål även mål för kvalitet och medarbetare. Målen för verksamheten är långsiktiga och gäller till 2023.
I målområdet kvalitet finns mål som
innebär att det ska vara lätt att komma
i kontakt med regionen, tjänsterna ska
utvecklas genom medskapande och respektfullt bemötande samt att hög kvalitet
och effektiva processer ska säkras genom

ständiga förbättringar, digitalisering och
innovation. I målområdet medarbetare finns mål som anger att regionen ska
präglas av en tillitsbaserad kultur, ha god
kompetensförsörjning och vara en hälsofrämjande organisation med aktivt och
förebyggande arbetsmiljöarbete. De finansiella målen syftar till att det ska finnas
tillräcklig marginal för att kunna hantera
oförutsedda händelser samt för att resultatet ska räcka till att stärka den ekonomiska
ställningen och finansiera investeringar i
verksamheten
Pandemin har fortsatt att påverka Region Gotlands verksamheter även under år
2021. Det har i flera fall varit en fortsatt
utmaning att bedriva tillgänglig service
och välfärd med god kvalitet.
Positivt är att utvecklingen av e-tjänster, hemsidor, webbtillgänglighet och appar har påskyndats och ökat tillgängligheten inom Region Gotlands verksamheter.
I hälso- och sjukvårdsbarometern visar
resultaten att Gotland har störst andel
medborgare, i jämförelse med övriga regioner, som har ett stort eller ganska stort
förtroende för hanteringen av pandemin.

De kommunala skolorna visar inom flera
områden fortsatt bättre resultat än riket
men skillnaden har minskat. Nöjdheten
hos brukarna är hög och förtroendet för
hälso- och sjukvården på Gotland har än
en gång ökat i jämförelse med föregående år. Det finns dock mer att göra. Både
det systematiska kvalitetsarbetet som ska
utmynna i kontinuerlig förbättring samt
förnyelsearbete och innovation behöver
prioriteras för att säkerställa att regionen
levererar rätt tjänster på bästa sätt.
Inom medarbetarområdet har arbetet
för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur fortsatt. Resultaten visar att vi är på
väg i positiv riktning. Delegationsordningen har bland annat setts över och alla chefer har utbildats inom förändringsledning.
Stort fokus har legat på att fördjupa dialogen i vardagen.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
har fortsatt varit i fokus. Områden som
arbetsbelastning, konflikthantering och
chefers förutsättningar har prioriterats. För
att förbättra måluppfyllelsen är det viktigt
att fortsätta identifiera och driva aktiviteter inom den organisatoriska arbetsmiljön.
Region Gotland | Årsredovisning 2021
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Sjukfrånvaron har både 2020 och 2021
varit hög till följd av pandemin men andra
resultat pekar i positiv riktning.
Samtliga finansiella mål är uppfyllda.
Årets resultat överträffade målet och uppgick till 216 mnkr för regionen vilket motsvarar 3,8 % av verksamhetens nettokostnader. Den ekonomiska ställningen har
stärkts då soliditeten har förbättrats med
1,8 procentenheter och uppgår till 43,7 %
vid årets slut. Möjligheten att finansiera

kommande investeringar med egna medel
har därmed ökat.
I jämförelse med föregående år har
regionen en högre måluppfyllelse inom
verksamhetsmålen. Arbetet behöver dock
fortsätta för att öka tillgängligheten till
Region Gotland och möjligheten till medskapande. Effektiviteten kan öka utan att
minska på kvaliteten. Ett fortsatt arbete
behöver ske för att regionen helt ska präglas av en tillitsbaserad kultur. Regionens

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 2021

MÅLUPPFYLLELSE

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är
lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen.

Delvis uppfyllt

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta.

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Delvis uppfyllt

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

Budgeterat resultat uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

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

Helt uppfyllt

DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Årets resultat för den kommunala koncernen är 264 mnkr (165 mnkr, 2020).
Regionens resultat är 216 mnkr och bolagen bidrar med 48 mnkr. I jämförelse
med föregående år är resultatet väsentligt
högre. Både regionen och bolaget AB Gotlandshem redovisar högre resultat jämfört
med föregående år. Resultatet de senaste
fem åren har varit positiva och legat en bra
bit över 100 mnkr per år. Den huvudsakliga förklaringen är en stark utveckling av
skatteintäkter och generella statsbidrag
samt vinster från fastighetsförsäljningar.
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har i genomsnitt
ökat med 3,6 % per år medan verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster har ökat med i genomsnitt 3,9 %
de senaste fem åren. Avskrivningarna har
ökat med i genomsnitt 4,4 % och beror på
stora investeringar. Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster har ökat
med 4,1 % 2021.
Den huvudsakliga finansieringen utgörs av skatteintäkter och generella stats-
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långsiktiga framgång beror på förmågan att
tillsammans över organisationsgränserna
utveckla verksamheterna med brukaren/
kunden i centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa utvecklingsarbetet. Den demografiska
utvecklingen innebär ett ökat behov av
regionens tjänster och en utmaning i att
kompetensförsörja. Sammanfattningsvis
görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås.
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bidrag, vilka utgör 72 % av de totala intäkterna. Utvecklingen av skatteintäkter
och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan tillåtas öka för att
bibehålla en god ekonomisk hushållning
och en god ekonomisk ställning. Under
2021 ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 5,5 %. Det var en
stor ökning som beror på en mycket stark
utveckling av skatteintäkterna på 6,0 %
och att de generella statsbidragen ökade
med 4,1 %. Nettokostnaderna inklusive
finansnetto ökade med 3,8 %. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande siffra för skatteintäkter
och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket
bidragit till en stärkt ekonomisk ställning.
Investeringarna uppgick till 484 mnkr
och självfinansieringsgraden var 2,0. Låneskulden minskade med 287 mnkr samtidigt som likvida medel minskade med
47 mnkr. Under de senaste fem åren har
investeringarna legat på en mycket hög
nivå, sammanlagt 3 385 mnkr. Bland de
stora investeringarna märks bland annat

ny kryssningskaj, nytt bräckvattenverk,
nyproduktion av lägenheter samt investeringar i elnät och fjärrvärmeanläggningar.
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden har legat på 1,1.
Soliditeten vid årets slut uppgick till
40,4 %. Jämfört med 2017 har soliditeten
stärkts med 6,3 procentenheter. Soliditeten när pensionsskulden i ansvarsförbindelsen räknas med har ökat från 0 % till
15,0 % sedan 2017.
Soliditeten för kommunkoncerner
2020 var 40,0 % och motsvarande siffra
för regionkoncerner var 21,6 %. Den primärkommunala verksamheten för Region
Gotland utgör ca 2/3 av verksamheten.
Med beaktande av detta får nivån på soliditeten för Region Gotlands kommunala
koncern anses ligga på en förhållandevis
god nivå.
Det finns ingen beslutad budget för
den kommunala koncernen. Huvuddelen
av kommunala koncernens verksamhet bedrivs i regionen varför en fördjupad analys
av resultat och ekonomisk ställning görs
endast för regionen.
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Årets resultat
Årets resultat 2021 uppgår till 216 mnkr,
vilket är ett historiskt högt resultat. Det
goda resultatet beror huvudsakligen på en
stark utveckling av skatteintäkterna, en
stor ökning av både generella och riktade
statsbidrag samt ett positivt finansnetto
för att pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde.
Vinster från fastighetsförsäljningar
och exploatering bidrar till resultatet med
81 mnkr, samtidigt belastar kostnader av
engångskaraktär resultatet med sammanBalanskravsresultat

Årets resultat

Årets resultat /
nettokostnaderna, %
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar /
nettokostnader (exkl jämförelsestörande poster), %

3,8
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216
200

förligt till pandemin. Tilläggsanslag har
beviljats med 59 mnkr och budgeten för
skatteintäkterna har ökats med 31 mnkr.
Budgeterat resultat uppgår till 1 % av nettokostnaderna och klarar målnivån på 1 %
som är tillfälligt sänkt 2021 på grund av
pandemin.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 125 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och
förluster från värdepapper beaktats. Något
underskott att återställa finns inte.

lagt 174 mnkr. Det är kostnader för ökad
avsättning för gamla deponier, värdereglering av exploateringstillgångar och ökad
avsättning för pensionsskulden på grund
av nya livslängdsantaganden.
Årets redovisade resultat uppgår till
3,8 % av nettokostnaderna och uppnår
målet. Målnivån för 2020 och 2021 har
sänkts från 2 till 1 % av nettokostnaderna
på grund av pandemin.
Det reviderade budgeterade resultatet
för 2021 var 59 mnkr. Budgeten har reviderats vid flera tillfällen under året för att
kompensera för effekter och åtgärder hän-
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ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT 2017-2021, mnkr
Årets resultat 2021 blev 216 mnkr och beror på en stark utveckling av
skatteintäkterna, en stor ökning av både generella och riktade statsbidrag
samt ett positivt finansnetto för att pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde. Årets resultat efter balanskravsjusteringar blev 125 mnkr
efter att reavinster och orealiserade vinster/förluster från värdepapper har
exkluderats med 91 mnkr. Samtliga år i perioden har resultatet legat på en
nivå över 100 mnkr vilket är bra.

Skatteintäkter och statsbidrag
Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 55 % av
regionens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster).
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 5,5 % jämfört med föregående
år, vilket är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen för de senaste fem åren
på 4,8 %. De generella statsbidragen ökade
med 4,1 % motsvarande 70 mnkr jämfört
med föregående år, varav 29 mnkr avser
statsbidraget för en god vård och omsorg av
äldre personer och 7 mnkr avser skolmiljarden. Fastighetsavgiften ökade med 10,7 %
efter ny taxering av småhus.
Skatteintäkterna hade en ovanligt
hög ökningstakt på 6,0 % till följd av en
snabb konjunkturuppgång under 2021.
Ökningstakten ska ses i ljuset av att skatteintäkterna inte ökade alls under 2020 på
grund av pandemin. Skatteintäkterna blev
239 mnkr högre än 2020 och gav en positiv budgetavvikelse på 145 mnkr.
Region Gotlands totala skattesats är
33,60 %. Av Sveriges 290 kommuner är
det 121 kommuner som har en högre total skattesats än Region Gotland. Den
genomsnittliga totala skattesatsen för landets kommuner 2021 var 32,27 %.

2018

2021

och utjämning svarar för 77 % av regionens samlade intäkter (exklusive jämförelsestörande poster).

Skatteintäkter och bidrag

8

Nettokostnad inkl finansnetto och bidrag
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Nettokostnad inkl finansnetto men
exkl jämförelsestörande poster
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ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA 2017-2021, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 1 % av nettokostnaderna,
det vill säga +59 mnkr för 2021. Resultatnivån har legat över 2 % under
de senaste fem åren. Om jämförelsestörande poster räknas bort utgör
årets resultat 4,3 % av nettokostnaderna.

Bidragen från det kommunala utjämningssystemet är den näst viktigaste
inkomstkällan för regionen. Kommunalskatteintäkterna, generella statsbidrag
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2017-2021,%
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren varit 4,8 %, vilket får anses vara en hög nivå. Skatteintäkterna har i genomsnitt ökat
med 3,2 % per år men med stora skillnader mellan åren. Generella statsbidrag och utjämning har
haft en genomsnittlig årlig ökning på 9,8 %. Det beror både på ökade statliga satsningar, extra statsbidrag relaterat till pandemin samt ett nytt kostnadsutjämningssystem. Den genomsnittliga årliga
ökningen av nettokostnaderna (inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster) har
samtidigt varit 4,0 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och samtidigt klara
kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna över tid inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Verksamhetens intäkter,
kostnader samt finansnetto
Verksamhetens intäkter ökade med 8,4 %.
Det är riktade statsbidrag, avgifter och taxor samt försäljning av tjänster som står för
ökningen. De riktade statsbidragen ökade
med 54 mnkr från en redan hög nivå. Flera
av statsbidragen är tillfälliga och kopplade
till pandemin. Intäkterna från de flesta
avgifter och taxor har återhämtat sig och
ligger på ungefär samma nivå som före
pandemin. Även försäljning av tjänster till
andra regioner har återhämtat sig till 2019
års nivå. Men några intäkter är fortfarande lägre än före pandemin; avgifter inom
kollektivtrafiken är 7 mnkr lägre och avgifter för motion och fritid är 3 mnkr lägre. Driftbidragen från staten utgör 45 % av
verksamhetens intäkter, en andel som ökat
med 8 procentenheter sedan 2017.
Verksamhetens kostnader ökade med
6,5 %. Kostnadsutvecklingen är hög och
har påverkats både direkt och indirekt av
hanteringen av pandemin. Kostnaderna
har även påverkats av jämförelsestörande
poster med sammanlagt 187 mnkr. Verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 5,1 %.
Förbrukningsmaterial i form av läkemedel, sjukvårds- och laboratoriematerial

har ökat med 5,9 %. Köp av laboratorietjänster fortsatte öka från en redan hög
nivå och uppgick till 89 mnkr. I jämförelse
med 2019 är det en ökning med 54 mnkr.
Bidrag till föreningar ökade med 8,3 %
som en följd av de stödåtgärder regionfullmäktige fattade beslut om under året.
Personalkostnaderna ökade med 6,2
%, vilket är högt. Under året ökade pensionsskulden mycket på grund av ökade
livslängdsantaganden. Kostnadseffekten
uppgick till 67 mnkr och är av engångskaraktär och betraktas som jämförelsestörande post. Personalkostnadsökningen
utan jämförelsestörande poster uppgick
till 4,5 %. Löner och sociala avgifter ökade med 4,4 %. Kostnadsökningen beror
bland annat på att antal arbetade timmar
ökade med 2,1 % och på den årliga löneöversynen som gav en nivåhöjning på 2,6
%. Sjuklönerna minskade med 10 % men
är jämfört med 2019 fortfarande på en väsentligt högre nivå. Semesterlöneskulden
ökade med 5,5 % och uppgår till 252 mnkr.
Köp av huvudverksamhet ökade med
7,7 %. Det är inom verksamheterna avfall, kollektivtrafik, LSS, sjukvård och
äldreomsorg som köpen av verksamhet
ökat. Även 2021 fanns behov av att öka
avsättningen för efterbehandlingsåtgärder

på gamla deponier. Kostnaden för avsättningen var 67 mnkr. För exploateringstillgångar gjordes en värdereglering på 40
mnkr till följd av att de bokförda värdena
konstaterats vara för höga.
Avskrivningarna fortsatte att öka.
Ökningen uppgick till 7,7 % vilket beror
både på nya investeringar och på effekter
av komponentavskrivning.
Finansnettot blev 61 mnkr vilket
innebar en positiv budgetavvikelse på 80
mnkr. Det var de finansiella intäkterna
som blev mycket högre än budgeterat. Den
starka börsutvecklingen både i Sverige och
globalt medförde stora värdeökningar på
pensionsmedelsplaceringarna. De orealiserade vinsterna blev 67 mnkr. Även de
finansiella kostnaderna blev lägre än budgeterat bland annat för att låneskulden
amorterades med 185 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot ska kunna finansieras av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. För att långsiktigt klara en
god ekonomisk hushållning krävs en nettokostnadsandel på högst 98 % över tid.
Nettokostnadsandelen uppgick till 96,4
%. Om jämförelsestörande poster exkluderas blev nettokostnadsandelen 95,9 %.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2017-2021, mnkr
Driftbidragen från staten uppgick till 780 mnkr 2021 och har ökat med 248 mnkr sedan 2017, vilket motsvarar en ökning med 47 %. Den stora ökningen har
skett de senaste två åren och beror till största del på statsbidrag kopplade till pandemin; statsbidrag för provtagning, vaccination, ersättning för sjuklönekostnader, ersättning för merkostnader covid-19 och uppskjuten vård.
2021

2020

2019

2018

2017

Skolverket

91

86

84

73

69

Kulturrådet*

36

-

-

-

-

Tillväxtverket*

8

-

-

-

-

Socialstyrelsen

293

267

190

177

174

Kammarkollegiet*

175

-

-

-

-

5

-

-

-

164

MSB*
Migrationsverket

20

30

60

82

Arbetsförmedlingen

31

23

25

34

27

Övriga myndigheter

121

320

170

153

98

780

726

529

519

532

Summa
* År 2017-2020 redovisat bland övriga myndigheter

548

114 274
109

303

780

Skatt

362
Personal inkl pensioner

372
127
223

Köp av huvudverksamhet
Förbrukn.inv/-material

249

Bidrag, transfereringar

Generella statsbidrag, utjämning
4 191
1 762

Driftbidrag från staten
Avgifter och taxor
Försäljning av varor och tjänster

4 086
1 225

Lokal- och fastighetskostnader
Transporter och resor
Övriga köpta tjänster
inkl konsulter, hyrpersonal

Hyror och arrenden

Avskrivningar

Övrigt

Övrigt

INTÄKTER 2021, 7 778 mnkr
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt
utjämningsbidrag utgör 87 % av regionens totala intäkter.
Avgifter och taxor står endast för 7 % av de totala intäkterna
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KOSTNADER 2021, 7 562 mnkr
Personalkostnader är den största kostnadsposten
och utgör 54 % av de totala kostnaderna

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INTÄKTER
Statsbidrag för provtagning och smittspårning

mnkr
75

Statsbidrag för vaccination

49

Statsbidrag för uppskjuten vård

33

Statsbidrag merkostnader covid-19
Statsbidrag för höga sjuklöner
Statsbidrag kultursamverkan

35

Utomlänsvård

13
12
16

34

Kostnader för skyddsmaterial

11

2
-12

Utblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, bibliotek

-2

Uteblivna intäkter kontroller och tillsyn

-5

Nämndernas driftredovisning
Nämnderna har ett samlat överskott mot
budget på 54 mnkr (29 mnkr, 2020).
Överskottet beror bland annat på extra budgetmedel och riktade statsbidrag
på grund av pandemin. Under året har
nämnderna fått 59 mnkr i tilläggsbudget,
vilket är ovanligt och beror på pandemin.
Några nämnder har också nyttjat eget
kapital med totalt 16 mnkr. I jämförelse
med 2021 har den totala nämndbudgeten
utökats med 4,2 %. Nettokostnaderna i
nämnderna ökade med 3,8 %. Både intäkter och kostnader har påverkats av pandemin. De externa kostnaderna ökade med
5,1 % men det kompenserades av att de
externa intäkterna ökade med 8,2 %.
Fyra av sju nämnder redovisar överskott; socialnämnden, regionstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden samt gym-

50

Personal

Övriga vårdkostnader

Statsbidrag extra skolmiljard

Pandemins effekter på
intäkter och kostnader
På intäktssidan märks framförallt statsbidrag för testning, vaccination, uppskjuten vård samt ersättning för höga
sjuklöner. Sammantaget summerar statsbidragen till 221 mnkr.
Ekonomin påverkas även av uteblivna
intäkter i form av biljettintäkter i kollektivtrafiken, intäkter för kontroller och
tillsyn samt intäkter från bad och bibliotek. De uteblivna intäkterna uppskattas
till 19 mnkr.
Merkostnaderna för pandemin uppgår
till 136 mnkr. För att mildra effekterna av
pandemin har bland annat utökat bidrag
till näringslivsorganisationer, föreningar
och kulturinstitutioner betalats ut med 32
mnkr. Resekostnaderna har minskat med
21 mnkr jämfört med 2019. Samtliga kostnader förknippade med pandemin har inte
varit möjliga att identifiera i redovisningen.
Sammantaget kan konstateras att statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner varit generös.

Analyskostnader provtagning

15

2

Summa intäkter

mnkr

Inhyrd personal

Statsbidrag uteblivna biljettintäkter kollektivtrafik

Uteblivna intäkter kollektivtrafik, markupplåtelser

KOSTNADER

202

3

Kommunikationsinsatser

1

Merkostnad särskild kollektivtrafik samt smittsäkra transporter

5

Trängselkontroller

1

Stimulansåtgärder näringsliv

14

Stimulansåtgärder landsbygd enskilda vägar
Extra bidrag till kultur- och fritidssektorn
Medarbetaruppskattning

3
18
3

Minskade resekostnader

-21

Summa kostnader

153

nasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Tre nämnder har underskott; tekniska
nämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt miljö- och byggnämnden. De stora
underskotten finns i verksamheterna kollektivtrafik, avfall, grundskola, räddningstjänst samt plan- och bygglov.
Vård, omsorg och utbildning är de
största verksamheterna och utgör 87 %
av nämndernas totala driftbudget. Hälsooch sjukvård står för 33 %, social omsorg
26 % och utbildning 28 %. Under den senaste 5-årsperioden har en prioritering av
budgetresurserna till hälso- och sjukvård
gjorts. Hälso- och sjukvårdens andel av
driftbudgeten har ökats med 1,3 procentenheter. Medel har omprioriterats från
utbildningsverksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har
de senaste fem åren i genomsnitt haft en
nettokostnadsökning på 4,1 %. I jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga
nettokostnadsökningen under samma period varit 2,6 % för barn- och utbildningsnämnden och 2,9 % för socialnämnden.
Ytterligare kommentarer till nämndernas ekonomiska resultat lämnas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Investeringar och
anläggningstillgångar
Årets investeringsutgifter uppgick till
424 mnkr (388 mnkr, 2020), en positiv
budgetavvikelse med 588 mnkr. Investeringarna har med god marginal kunnat
finansieras av kassaflödet från den löpande
verksamheten. Egenfinansieringen av investeringar var 173 % totalt. För de skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 228 % vilket överträffar
målsättningen på 100 %. Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 1 012 mnkr,
vilket är en alldeles för hög nivå för att
kunna genomföra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 4 826 mnkr,
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PANDEMINS PÅVERKAN PÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER 2021, mnkr
Pandemin har haft stor påverkan på både intäkter och kostnader.
Sammanställningen innehåller de intäkter och kostnader som påverkats och varit möjliga att identifiera.

en ökning med 129 mnkr. Lånefinansieringsgraden, det vill säga hur stor del av
regionens anläggningstillgångar som finansierats med lån, minskade under året
med 4 procentenheter till 8 %.
Likviditet och låneskuld
Enligt regionens finanspolicy ska kapitalanskaffningen och kapitalanvändningen
vara effektiv. Inom fastställda riskbegränsningar ska en så god avkastning och
en så låg upplåningskostnad som möjligt
eftersträvas.
Likviditeten är fortsatt god. Den främsta anledningen är intäkter från statsbidrag och fastighetsförsäljningar. I mars
placerades 100 mnkr av likvida medel
i räntefonder. Likvida medel inklusive
räntefonder uppgick vid årets slut till 232
mnkr (370 mnkr, 2020). Den goda likviditeten har även använts för att minska
låneskulden med 185 mnkr. Låneskulden
uppgick vid årsskiftet till 390 mnkr. Räntekostnaderna för skulden var 6 mnkr.
Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var 1,5 % och har ökat
något då andel rörliga lån minskat. Den
goda likviditeten har också möjliggjort att
150 mnkr kunnat avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Finanspolicyns riskbegränsningar uppfylls. Lånen är upptagna hos Kommuninvest AB. Dessa lån tas upp i utländsk valuta
men swappas till svenska kronor. I reversen
övertar regionen ansvaret för de avtal som
Kommuninvest AB tecknat. I regionens
egen upplåning används ränteswappar för
att begränsa ränterisken i de rörliga lånen.
De finansiella derivaten utgörs av enkla
ränteswappar och motparter är Nordea
respektive SEB. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 4,39 år (limit 2-5 år) och
andel lån som har en räntebindning kortare
än 1 år uppgår till 21 % (limit max 50 %).
Andel lån med kapitalförfall inom 1 år är
26 % (limit max 50 %).
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Investeringar

Lån i banker och kreditinstitut
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LÅNESKULD, INVESTERINGAR OCH LIKVIDA MEDEL 2017-2021, mnkr
Under perioden har investeringsnivån varit hög och de sammanlagda investeringarna uppgår till 2,4 mdkr. Låneskulden har kunnat minskas med 275
mnkr. Det har varit möjligt genom inkomster från fastighetsförsäljningar och bra resultatnivåer. Låneskulden används för finansiering av investeringar i de
avgiftsfinansierade verksamheterna.

Förvaltning av pensionsmedel
Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens
pensionskostnader. Regionfullmäktige
beslutade i november 2019 att nya medel
ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Under en 20-årsperiod ska 50
mnkr avsättas årligen med början 2020.
Anledningen är att det ska finnas finansiella medel för framtida pensionsutbetalningar och därmed slippa undanträngningseffekter på framtida investeringar.
Avkastningsmålet har höjts till 4 % real
avkastning. Pensionsmedelspolicy har
ett säkerhetsgolv som innebär att placeringsportföljen som mest kan tappa 20 %
i värde i förhållande till det högsta värdet
de senaste 24 månaderna. Andel aktier
styrs av en dynamisk riskmodell som följer risksituationen på aktiemarknaderna.
Policyn har krav på ansvarsfulla och hållbara placeringar.
Placeringstillgångarna värderas till
verkligt värde i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen.
Under året har 150 mnkr i nya medel
avsatts till pensionsmedelsförvaltningen.
Totalt uppgår avsatta medel till 304 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var
vid årsskiftet 460 mnkr. Innehavet var
fördelat på aktiefonder 357 mnkr, räntefonder 197 mnkr och obligationer 6 mnkr.
En stark ekonomisk återhämtning både
globalt och i Sverige gjorde att aktiemarknaderna hade en mycket god utveckling
2021. Risksituation förbättrades under
året och möjliggjorde att andelen aktier
successivt har ökats från 58 % vid årets
början till 78 % vid årets slut. Portföljen
hade en avkastning på 21,3 % under 2021,
vilket var i linje med ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så
har portföljen haft en real avkastning om
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4,5 % per år, vilket överstiger det långsiktiga avkastningsmålet på 4 % realt per år
under en rullande 5-årsperiod. Värdeökningen under 2021 uppgick till 67 mnkr
i orealiserade vinster.
Pensionsskuld
Regionens totala pensionsskuld redovisas
enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som
en avsättning i balansräkningen dels som
en ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden avseende regionen
är beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 21) och redovisningen följer RKR R10. Enligt riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).
RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig
ränta som inte påverkas av kortsiktiga
svängningar på marknaden och som i större grad är kopplad till den långsiktiga reala
räntan. SKR ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan.
Under 2021 gjordes ingen ändring av
RIPS-räntan. Däremot så reviderades livslängdsantagandena för att bättre motsvara
den framtida förväntade livslängden för
män och kvinnor. Den direkta ekonomiska effekten av detta var att den totala pensionsskulden ökade med 135 mnkr, varav
67 mnkr avsåg pensionsavsättningen och
68 mnkr avsåg pensionsförpliktelsen.
Den totala pensionsskulden är mycket
stor och uppgår till 3 453 mnkr.
Avsättningen för pensioner intjänade
från 1998 utgörs till största del av förmånsbestämd ålderspension och redovisas
i balansräkningen. Pensionsavsättningen inklusive löneskatt uppgår till 1 224
mnkr, en ökning med 137 mnkr jämfört
med föregående år.

Regionens pensionsskuld för pensioner
intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsskulden inklusive löneskatt uppgår till 2 229 mnkr och
minskade med 21 mnkr jämfört med förra året. Minskningen beror på pensionsutbetalningar.
Borgensåtagande
Regionens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 374 mnkr, varav 1 310 avser det allmännyttiga bostadsbolaget AB Gotlandshem. Borgensåtagandet har minskat med 2
mnkr sedan föregående år. Bolaget har en
god ekonomisk ställning och utveckling.
Risken för att behöva infria något borgensåtagande bedöms som liten.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende
av två faktorer, dels hur det egna kapitalet
förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Soliditeten var vid årets slut 43,7 %, en förbättring med 1,8 procentenheter jämfört
med föregående år. Den främsta orsaken
är det starka resultatet.
Soliditeten inklusive pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela
pensionsförpliktelsen beaktas, uppgår till
7,3 %. Det är en förbättring med 3,7 procentenheter jämfört med föregående år
och beror på ett högt resultat och på att
årets pensionsutbetalningar minskat ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2020 var 43 %. För landets regioner var
motsvarande genomsnittliga soliditet 23
%. Den genomsnittliga soliditeten för kommuner och regioner tillsammans var 38 %. I
Region Gotland ingår regionuppdraget och
utgör cirka 1/3 av verksamheten.
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SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Under perioden har soliditeten legat förhållandevis stabilt på 42-44 %. Under 2021 förbättrades
soliditeten rejält tack vare ett starkt resultat och
närmar sig 45 %. Det innebär att den ekonomiska
ställningen har stärkts. Under perioden har investeringsnivån varit mycket hög bland annat har
en kryssningskaj och ett bräckvattenverk byggts
utöver ordinarie investeringsverksamhet. Att soliditeten kunnat bibehållas trots stora investeringar
beror på fastighetsförsäljningar och bra resultatnivåer de senaste fem åren. Om det långsiktiga
resultatmålet på 2 % av nettokostnaderna klaras
och investeringarna inte överstiger 450 mnkr per
år så innebär det att soliditeten successivt stärks
och närmar sig det finansiella målet.
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Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen

Slutsats
Samtliga finansiella mål uppnås. Det starka resultatet har bidragit till att den ekonomiska ställningen har stärkts. Investeringarna har kunnat finansieras helt med egna
medel. Låneskulden har kunnat minskas
mycket samtidigt som extra medel kunnat
sättas av till pensionsmedelsförvaltningen.
Likviditeten är fortsatt god och underlättar finansieringen av investeringar framåt.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. För att klara en god
ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre
eller i nivå med utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Nettokostnaderna ökar med 4,5 %.
Både intäkter och kostnader har påverkats
mycket av pandemin. Den underliggande
kostnadsutvecklingen är hög men kompenseras av att intäkterna ökar mer. Under
den senaste femårsperioden ligger den genomsnittliga ökningen av verksamhetens
nettokostnader på 4,4 %. Det är en hög
kostnadsutveckling men det har kompenserats av att skatteintäkter och generella
statsbidrag har haft en högre genomsnitt-

lig årlig ökning, i genomsnitt 4,8 % per år.
Det har inneburit att årets resultat legat på
bra nivåer under perioden.
Den totala budgeten för regionens
nämndsorganisation är 5,6 mdkr. Nämnderna redovisar ett överskott mot budget
med 54 mnkr. Det beror bland annat på
att de fått tilläggsbudget med 75 mnkr
under året och riktade statsbidrag på 780
mnkr. Utan tilläggsanslagen hade nämnderna haft ett underskott mot budget
med 21 mnkr.
Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov av omsorg, vård och skola
som kräver ett fortsatt arbete framåt med
att effektivisera verksamheten för att hålla
tillbaka kostnadsutvecklingen så att den
inte ökar mer än skatteintäkter och bidrag.
Kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner visar att Region Gotland
fortfarande har högre kostnader för pedagogisk verksamhet och individ- och familjeomsorg även om skillnaden för pedagogisk verksamhet successivt minskat de
senaste åren. För pedagogisk verksamhet
är kostnaderna cirka 100 mnkr högre och
för individ- och familjeomsorg 30 mnkr
när utfallet för 2020 jämförs. De högre

kostnaderna inom dessa verksamheter
innebär samtidigt en potential som skulle
kunna användas för att finansiera ökade
behov inom vård och omsorg.
En god utveckling av den ekonomiska
ställningen kräver en balans mellan kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten. Under den senaste femårsperioden har soliditeten legat
förhållandevis stabilt på mellan 42-44 %
trots en hög investeringsnivå. Det har varit
möjligt genom bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som genererat reavinster och lättat balansräkningen samtidigt
som skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget legat på en förhållandevis hög nivå.
De planerade investeringarna i strategisk plan och budget för 2022-2024 uppgår till 1,8 mdkr och ligger på en hög nivå
samtidigt som resultatnivåerna inte är
tillräckligt höga vilket kommer att innebära att soliditeten minskar något. För
att soliditeten inte ska minska så behöver
antingen resultatnivåerna bli högre eller
investeringsnivåerna lägre.

Balanskravsresultat
Balanskravet avser regionens nämnds- och
förvaltningsorganisation. Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom
de tre följande åren. I en balanskravsutredning ska resultatet justeras för poster som
inte härrör från den egentliga verksamheten. I tabellen som följer framgår vilka
dessa poster är.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 124,6 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i
värdepapper, se följande tabell. Något underskott att återställa finns inte.
Regionfullmäktige har beslutat om
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv
(RUR) i enlighet med kommunallagens

bestämmelser. Regionens eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt. Det innebär att
det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
måste uppgå till minst 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag innan någon reservering till RUR får göras. I bokslut 2021
innebär det att det är den del av resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger
59,5 mnkr som kan reserveras till resultatutjämningsreserven. Maximal RUR får
uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag,
vilket motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt till RUR är 115,4 mnkr och innebär

att det är möjligt att reservera ytterligare
63,2 mnkr. I bokslut 2021 reserveras 63,2
mnkr till RUR. Resultatutjämningsreserven uppgår efter detta till 178,6 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag 2021 är
lägre än den genomsnittliga ökningen de
senaste tio åren samt att resultatet efter
balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget 2021 har en högre ökning än
genomsnittet de senaste tio åren och medger inte att RUR disponeras. Eftersom
resultatet efter balanskravsjusteringar är
positivt är det inte heller aktuellt att disponera några medel ur RUR.

Region Gotland | Årsredovisning 2021

27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

215,5

154,6

112,5

185,2

150,9

- reducering av samtliga realisationsvinster

-26,7

-53,9

-14,8

-141,7

-23,4

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

4,9

8,4

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-66,8

-11,7

-24,0

0,0

0,0

2,6

18,7

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

124,6

107,7

73,7

48,4

135,9

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-63,2

-51,3

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,4

56,4

73,7

48,4

98,9

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,6

115,4

64,1

64,1

64,1

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring orealiserade vinster
och förluster i värdepapper

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Resultatutjämningsreserv

Väsentliga
personalförhållanden
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Även 2021 har präglats av pandemin och
stort fokus har lagts på arbetsmiljöfrågorna. Region Gotlands sjuktal var 6,4 för
2021, Gotlandshems sjuktal uppgick till
5,2 och Gotlands Energi AB:s sjuktal var
2,8. Sjuktalet i koncernen har minskat i
jämförelse med föregående år.
Antalet anställda i den kommunala
koncernen uppgick vid årsskiftet till 6 897
(6 855, 2020) varav Region Gotland 6 637
och bolagen 260. De bolag som omfattas är
AB Gotlandshem med 116 anställda och
Gotlands Energi AB med 144 anställda.

REGION GOTLAND
Den pågående pandemin har haft stor
fortsatt påverkan på verksamheterna och
medfört ökad arbetsbelastning för många
av regionens medarbetare, vilket gör att
det finns ett stort behov av återhämtning.
För att minska smittspridningen har
medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån. Detta har
medfört att verksamheter behövt hitta
lösningar och ställa om till nya arbetssätt,
vilket bland annat inneburit att mötas och
leda på distans. Som exempel kan anges
att gymnasieskolan bedrivit distansundervisning under våren. Inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har vaccinationsarbetet och bemanning för covid-vården
medfört ett högt tryck på organisationen.
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Även socialförvaltningen beskriver att
bemanningen inom omvårdnadsområdet
påverkats negativt av hög sjukfrånvaro
kopplad till pandemin och dess restriktioner. Vårens belastningsattacker mot Region Gotlands IT-system skapade stress och
försvårade medarbetarnas arbete.
Regionen har lagt fortsatt fokus på arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor rörande pandemin. Centrala skyddskommittén
(CSK), som utökats med HR-chefer och
representanter från HR centralt, har haft
täta möten under 2021. Det har även i samverkan med skyddsombud, chefer och medarbetare genomförts riskbedömningar på
regionens alla nivåer. Information och vägledning till chefer och medarbetare kring
arbetsrättsliga pandemirelaterade frågor
har skett genom så kallade FAQ- frågor.
Socialförvaltningen har genom erhållna statsbidrag i form av Äldreomsorgslyftet genomfört utbildningssatsningar i syfte att höja kompetensen för bland annat
vårdbiträden och undersköterskor. Även
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har genomfört utbildnings och valideringsinsatser för att stärka kompetensen
hos barnskötare och elevassistenter.

LÖNEBILDNING
En av förutsättningarna för att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare är
marknadsmässiga löner. De centrala löneavtalen ger också möjlighet för arbetsgivare

att genomföra löneöversyner utifrån egna
förutsättningar och prioriteringar. Region Gotland har under ett flertal år gjort
lönesatsningar utifrån brist- och behålla
perspektivet samt utifrån jämställdhet. Det
kan konstateras att satsningarna gett effekt.
Region Gotland närmar sig medianlönerna
för riket för flera av yrkesgrupperna, men
det behöver fortsatt satsas på lönerna för att
komma tillrätta med regionens lönestruktur, öka lönespridningen och för att kunna
konkurrera med marknadsmässiga löner.
Inför 2021 års löneöversyn avsattes, utöver det generella löneökningsutrymmet,
18 mnkr för satsningar utifrån jämställdhet samt brist- och behållaperspektivet.
Lönesatsningarna riktade sig främst till
sjuksköterskor, lärare, enhetschefer samt
handläggarfunktioner såsom ekonomer,
ingenjörer med flera.
Pandemin påverkade även 2021 års
löneöversyn i och med att 2020 års löneöversyn blev försenad. Löneöversyn 2020
för Kommunal och Läkarföbundet pågick
samtidigt som löneöversynen för 2021
startades. Det totala löneutfallet för 2021
års löneöversyn blev 2,6 %
Under året har en grupp med representanter från de fackliga organisationerna samt arbetsgivaren arbetat fram ett
APT-material som verksamheterna kan
använda inför lönesamtalen. Det har även
anordnats utbildningar för chefer i lönesamtal samt löneseminarium för chefer.
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Antalet månadsanställda uppgick i december till 6 637 medarbetare, varav 5 781
tillsvidareanställda samt 876 visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda ökade
med 126 medarbetare i jämförelse med
föregående år. Ökningen beror delvis på
att hälso- och sjukvårdsförvaltning har
ökat med ett 50-tal anställda genom tillsättande av vakanta tjänster, hemtagandet
av 1177 och tillskapande av pandemienheten. Även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ökat med ett 50-tal
anställda vilket främst beror på att antalet
särskilda undervisningsgrupper ökat samt
rekrytering av socialpedagoger. Socialförvaltningen har minskat antalet anställda
på grund av verksamhetsövergång av särskilda boende i Hemse. Samtidigt ökade
antalet tillsvidareanställda medarbetare

med heltidsanställning som en effekt av
förvaltningarnas strävan att alla medarbetare ska kunna ha en heltidsanställning. 		
Antalet årsarbetare enligt anställningsavtal var 6 420 (6 349, 2020) och den
genomsnittliga sysselsättningsgraden var
96,2 % (95,5 %, 2020). Den höjda sysselsättningsgraden ligger i linje med arbetet
med att erbjuda högre sysselsättningsgrader inom Kommunals avtalsområde. Socialförvaltningen har till exempel höjt sin
sysselsättningsgrad från 93,1 % december
2020 till 94,6 % december 2021.
Den faktiskt arbetade tiden för månadsoch timavlönade medarbetare omräknat
till heltidsarbetare har ökat med 106 heltidsarbetare, i december 2021 var antalet 5
077. Det kan delvis förklaras av att regionen
har ökat i antalet anställda samt att antalet
övertid- och mertidstimmar har ökat.

Av de tillsvidareanställda var 4 357 kvinnor (75,4 %) och 1 424 män (24,6 %).
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för kvinnorna var 96,5 % och 98,1 % för
männen. Medelåldern för månadsanställda medarbetare var i december 2021 46,8
år (46,7 år, 2020). 182 medarbetare gick i
pension under 2021, den genomsnittliga
pensionsåldern var 64,9 år (64,8 år, 2020).
Den totala personalkostnadsökningen
2021 var 6,2 %. Kostnader för löner och
arvoden ökade med 4,5 %. De ökade personalkostnaderna beror på flera faktorer; ändrade livslängdsantaganden som ligger till
grund för beräkningen av pensionsskulden,
effekten av den årliga löneöversynen, ökat
antal anställda samt att ny- och ersättningsrekryteringar ofta sker till högre lön än de
som slutat. Kostnaderna för sjukfrånvaron
har dock minskat i jämförelse med 2020.
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PERSONALVOLYM

ANTAL MEDARBETARE 2017-2021
Antalet medarbetare har ökat med 36. Av de tillsvidareanställda är 4 357 kvinnor och 1 424 män
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Statistik för år 2019 och framåt tas från beslutsstödsystemet Hypergene och skiljer sig därför från
2019 års årsredovisning. Jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.
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3 847

Den totala personalkostnaden har ökat med 6,2 %		

30-39 år
1 350

Löner och arvoden
Frånvaro

40-49 år
1 583

ÅLDERSSTRUKTUR DECEMBER 2021
Medelåldern för regionens månadsavlönade
medarbetare är 46,8 år. Kvinnornas medelålder är 47,2 år och männens 45,5 år.

Kostnadsersättningar
Summa
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SJUKFRÅNVARO

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Regionens sjuktal för 2021 är 6,4. Detta
är en minskning med 0,9 från 2020 men
fortfarande högre än 2019 års nivå. Under årets första halva noteras ett stabilare
sjuktal än normalt där variationer ofta
ses kopplat till exempelvis influensatider. Sjuktalet sjunker sedan under årets
sommarmånader för att sedan stadigt
stiga under årets andra halva. Det högsta sjuktalet noteras i december med 8,2
vilket bedöms bero på pandemin och den
samhällsspridning som pågick.
Minskningen i sjuktal ses hos både
kvinnor och män där differensen minskar mellan könen, skillnaden är dock
fortsatt stor. Den markanta ökning av
korttidsfrånvaron (dag 1-14) som sågs
under 2020 har kvarstått under året med
trolig koppling till folkhälsomyndighetens rekommendationer samt medarbetare med symptombild. Minskning i sjuktal

återfinns i alla åldersgrupper. Gruppen
50 år eller äldre visar fortsatt högst sjuktal jämfört med övriga åldrar.
De högsta sjuktalen återfinns inom
socialförvaltningen. Teknikförvaltningen visar som enda förvaltning på en ökning av sjuktalet under året. För teknikförvaltningen som helhet beror ökningen
på att avdelningen försörjning överfördes
från regionstyrelseförvaltningen vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har historiskt sett haft relativt höga sjuktal.
Under hela pandemin har möjlighet
till hemarbete i det korta perspektivet visat sig ha en positiv påverkan på sjuktalet.
Medarbetare som arbetar med administration har under 2021 generellt haft hälften
så mycket sjukfrånvaro som grupper inom
vård, omsorg, skola och förskola.
Pandemins påverkan på sjuktalet bedöms vara betydande i regionens verksamheter genom exempelvis ökad arbetsbelastning, minskad återhämtning och

psykisk ohälsa. Även biverkningar från
vaccinationer och uppskjutna medicinska
åtgärder är direkta konsekvenser av pandemin som fått påverkan på sjukfrånvaron.
För vissa medarbetargrupper har folkhälsomyndighetens rekommendationer
haft en negativ påverkan på sjuktalet då
lättare symtombild samt karantänsregler
kombinerat med begränsad anpassningsmöjlighet inneburit sjukfrånvaro. I andra
verksamheter lyfts rekommendationerna
som en skyddsfaktor under året då exempelvis färre med symptombild funnits i
verksamheterna. Även effekter av de ändringar som skett i sjukförsäkringen under
2021 har betydelse för utvecklingen av
regionens sjuktal. En framgångsfaktor i
sjuktalsarbetet är verksamheternas möjlighet att ta tillvara arbetsförmåga genom
anpassning för medarbetare med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga vid exempelvis
lättare luftvägsinfektioner.

SJUKFRÅNVARO MÅNADSVIS 2018–2021, %
Sjuktalet för 2021 visar en relativt stabil nivå under första delen av året för att sedan stiga under hösten.
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SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING 2019 -2021, %
De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Teknikförvaltningen visar som enda förvaltning på en ökning av sjuktalet under året. Sjukfrånvaron
minskar för Region Gotland i jämförelse med 2020 men ligger fortsatt på en högre nivå än året innan pandemin startade. 				
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Under pandemin har bärandet av skyddsutrustning i form av munskydd blivit en naturlig del av arbetsdagen.

Förväntad utveckling
GLOBALISERING
Ökad oro i världen skapar osäkerheter
framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin måste fortsatt bevakas och hanteras för att mildra negativ utveckling inom
områden som ekonomi, arbetsmarknad,
näringslivsutveckling och folkhälsa. God
omvärldsbevakning och intern faktainsamling, analys, kommunikation och dialoger är viktiga förmågor för att förhålla
sig till omvärlden på ett följsamt sätt. Beredskap måste byggas upp för att exempelvis kunna hantera åtgärder, behov av snabba förändringar och flyktingströmmar.
Förändringar i lagstiftning och statlig
styrning förväntas och regionen behöver
särskilt beakta utvecklingen inom brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.

SAMHÄLLSEKONOMI
OCH BEFOLKNING
Den svenska ekonomin har återhämtat
sig snabbt efter den kraftiga nedgången

PROGNOS
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2021-2030

2020. Minskad smittspridning, hög vaccinationsgrad och avslutade restriktioner stärker konjunkturen såväl i Sverige
som globalt. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) bedömer i februari 2022
att ökningstakten för skatteunderlaget
kommer att bli högre än genomsnittet de
senaste tio åren både 2022 och 2023. Att
tjänste- och varukonsumtion fortsätter
att normaliseras efter pandemin kommer
att leda till att arbetsmarknaden också
återhämtar sig. Antalet arbetade timmar
beräknas öka kraftigt 2022. Ökningen
fortsätter 2023 om än något avstannande
för att kommande år följa arbetskraftsutbudets utveckling. För Region Gotland innebär det att skatteintäkterna
kommer att bli högre jämfört med den
prognos som låg till grund för budgeten 2022 och planen för 2023 och 2024.
En viktig faktor för ökningen av skatteintäkter och generella bidrag är befolkningsutvecklingen. Dels ökar skatteunderlaget, dels bidrar de olika åldersgrupperna

på olika sätt inom utjämningssystemen.
För Gotlands del ser befolkningsprognosen mycket positiv ut. Befolkningen ökar
varje år framåt. Enligt den senaste prognosen från februari 2021 kommer Gotlands
befolkning öka till drygt 64 000 invånare
2030. Problematiken är fördelningen av
befolkningen i olika åldersgrupper. Som
syns i tabellen så kommer andelen 65+
att öka från 26 % till 28 % samtidigt som
andelen i arbetsför ålder minskar. Det betyder att det finns ett kostnadstryck till
följd av demografiska förändringar som
kommer att kräva både tillskott av resurser
men också ställa krav på ökad effektivisering. Kompetensförsörjningsutmaningen
blir också särskilt tydlig. För att öka skatteunderlaget och klara kompetensförsörjningen behöver satsningar göras för att
öka andelen befolkning i arbetsför ålder.

Utfall 2021

Andel av befolkning, %

Prognos 2030

Andel av befolkning, %

0-18 år

11 850

19,4

12 226

19,0

19-64 år

33 036

54,2

33 690

52,5

16 115

26,4

18 289

28,5

61 001

100,0

64 205

100,0

65+
Summa
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

INVESTERINGAR

EKONOMISK PLANERING

En av de största utmaningarna framåt är
att klara kompetensförsörjningen. Verksamheterna förutspår stora svårigheter att
hitta ersättare för de medarbetare som går i
pension samt ser utmaningar i att rekrytera
utifrån förändrade behov. För att stå sig i
den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver regionen fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är centralt både för att
nå framtida medarbetare och nya grupper,
men också för att nuvarande medarbetare
ska utvecklas, vara engagerade och göra ett
bra jobb. Den demografiska utmaningen på
Gotland med färre i arbetsför ålder innebär
att vi behöver hitta andra arbetssätt för att
fullfölja vårt uppdrag. Rätt kompetens är
avgörande för förmågan att uppnå uppsatta
mål med hög kvalitet och för att organisationen ska utvecklas mot framtiden. Redan
nu finns brist på yrkeskompetens inom
olika områden främst inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det pågår ett
aktivt arbete både centralt och i respektive
förvaltning utifrån framtagna kompetensförsörjningsplaner.

Investeringsbudgeten till och med 2026
för Region Gotlands nämnder omfattar
2,9 mdkr, varav 800 mnkr avser investeringar inom vatten- och avlopp samt avfall. Det planeras även för ett nytt badhus,
2 nya äldreboenden, ny skola på A7-området i Visby, beläggningsprogram för gator
och vägar samt fastighetsinvesteringar. I
den långsiktiga investeringsplanen fram
till 2031 finns ytterligare behov av äldreboenden, ny skola samt omfattande ombyggnader av flera förskolor och skolor.
Dessutom pågår ett flertal utredningar
kring sjukhuset och vårdens långsiktiga
lokalförsörjning. Regionens bostadsbolag
Gotlandshem har under samma period behov av att göra stora investeringar i underhåll av fastigheter, samtidigt som behovet
av nyproduktion av hyresrätter är stort.
För att klara av de stora investeringsvolymerna för koncernen krävs en god planering samt att resultatnivåerna framöver är
minst i nivå med det finansiella målet på 2
% av nettokostnaden.

Tack vare den starka återhämtningen av
svensk ekonomi samt en gynnsam befolkningsutveckling ser resultatnivåerna goda ut
för planperioden. På kostnadssidan innebär
dock den demografiska utvecklingen med
framförallt fler äldre att resurser behöver
omfördelas inom regionen. I regionfullmäktiges beslut om budget för åren 2022-2024
ligger ett effektiviseringskrav på nämnderna
på sammanlagt 150 mnkr för de tre åren. 43
mnkr ska genomföras 2022, medan ytterligare 107 mnkr ska genomföras 2023-2024.
Det finns ännu inga beslut tagna om vilka
verksamhetsområden som ska genomföra
effektiviseringen 2023-2024. Samtidigt som
effektiviseringar ska genomföras 2022 tillförs också ramtillskott och kompensation
för personalkostnadsökningar. Den planerade investeringsnivån är hög i förhållande
till budgeterat resultat vilket innebär att
låneskulden ser ut att öka mot slutet av perioden. Soliditeten inklusive pensionsskulden
fortsätter att förbättras till följd av de goda
resultatnivåerna samt att pensionsutbetalningarna kommer att öka vilket minskar
pensionsskulden. I tabellen ges en översikt
över den ekonomiska planeringen.

EKONOMISK PLANERING
FÖR PLANPERIODEN

Utfall 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-5 798

-5 906

-6 067

-6 248

5 953

6 058

6 206

6 401

Finansnetto, mnkr

61

-30

-38

-43

Årets resultat, mnkr

216

122

101

110

Investeringar, mnkr

424

555

636

604

Låneskuld, mnkr

390

480

580

680

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %

7,3

10,6

12,7

14,9

Egenfinansiering av totala investeringar, %

173

90

75

83

Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, %

3,8

2,1

1,7

1,8

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Skatteintäkter och generella bidrag, mnkr
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Foto: Yvonne Habbe

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk
redovisning
Ekonomisk redovisning är en fördjupad informationsdel kring kommunkoncernen
samt Region Gotlands ekonomi. Här presenteras drift- och investeringsredovisning,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för Region
Gotland. Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.

I samband med Visbydagen den 2-3 oktober arrangerade Region Gotland kulturfestivalen Mixed Minds på Gotlands Kulturrum. Sammanlagt visades 27 konstverk och
work-in-progress av gotländska kulturskapare. På bilden arbetar Pål Stenqvist och Judith Dekker med inläsning till hörspels-installationen Du är min blinda fläck.
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Driftredovisning
DRIFTBUDGET OCH
DRIFTREDOVISNING

IT-kostnader. I driftredovisningen ingår
både interna och externa kostnader och
intäkter medan det i resultaträkningen
endast ingår externa poster. I kolumnerna för intäkter och kostnader i tabellen
nedan ingår interna poster och kan därför
inte stämmas av mot resultaträkningens
rader för verksamheten intäkter respektive kostnader. Verksamhetens nettoutfall
i driftredovisningen motsvarar däremot
verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen. Poster som finns i resultaträkningen men inte i driftredovisningen är
skatteintäkter, generella statsbidrag samt
finansiella intäkter och kostnader och
eventuellt extraordinära poster.
Kommentarer till nämndernas utfall
lämnas i förvaltningsberättelsen.

Foto: Region Gotland
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Regionfullmäktige tilldelar nämnderna
nettoanslag för att bedriva sin verksamhet. Nettoanslagen binds av fullmäktige
på nämndnivå. Omdisponering samt
tilläggsanslag kan beslutas av regionfullmäktige under året.
Nämnderna fördelar nettoanslaget
i sin internbudget. Fördelningen sker
brutto uppdelat på intäkter och kostnader. Anslagen binds på organisations- eller verksamhetsnivå och får under året
omfördelas av nämnd. För överföring av
över- respektive underskott mellan budgetår gäller att 75 % av överskottet och hela
underskottet medförs till kommande år.

Resultatöverföringen ligger som en del av
regionens eget kapital men uppdelat per
nämnd. Nämnden ansvarar för hur det
egna kapitalet används och efter nämndbeslut sker tilläggsbudgetering. Underskott ska balanseras inom tre år.
Personalomkostnader i form av sociala avgifter och pensioner redovisas som
ett personalomkostnadspålägg i driftredovisningen och uppgår till 39,7 %.
Kapitalkostnader består av planenlig avskrivning samt internränta och belastar
de verksamheter som nyttjar immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Internräntan är 1,5 % 2021 och sänkt
till 1,0 % 2022. Gemensamma kostnader
som interndebiteras är främst hyreskostnader, måltider, försörjning samt vissa

Inom Region Gotland finns parker och grönområden med varierande karaktär med allt från strandpromenader, stadsparker, fickparker till mer naturlika områden.
Den dagliga skötseln utförs av vår egen personal. På bilden ses Emma Nilvén.
NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2021, mnkr

Intäkter

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader i %
av budget

Nettoavvikelse
2020

Regionstyrelse

269

-773

-504

-526

22

95,8

25

Teknisk nämnd

1 342

-1 558

-216

-205

-11

105,4

-30

Miljö- och byggnämnd

66

-106

-40

-34

-6

117,6

-1

Barn- och utbildningsnämnd

842

-2 107

-1 265

-1 256

-9

100,7

12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

248

-573

-325

-330

5

98,5

-2

Socialnämnd

876

-2 305

-1 429

-1 468

39

97,3

16

Hälso- och sjukvårdsnämnd

874

-2 681

-1 807

-1 821

14

99,2

9

4 517

-10 103

-5 586

-5 640

54

99,0

29

Summa
Finansförvaltning
Summa inklusive finansförvaltning

FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2021
Den snabba konjunkturuppgången 2021
har inneburit att prognosen för skatteintäkterna reviderats upp under innevaran-

34

Kostnader
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94

-306

-212

-68

-144

2

4 611

-10 409

-5 798

-5 708

-90

31

de år. Budgeten för skatteintäkter utökades med 31 mnkr som en följd av detta.
Regionfullmäktige har under året beslutat om flera tilläggsanslag till nämnderna. De flesta tilläggsanslag kan kopplas till

pågående coronapandemi men det finns
också tilläggsanslag som kopplas till förändrade behov i nämndernas verksamheter. Nämnderna har beslutat att använda
15,4 mnkr av eget kapital.

EKONOMISK REDOVISNING

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL CORONAPANDEMIN, mnkr
Avser

Beslut

Belopp

Regionstyrelse

NÄMND

Tillfälliga återstartsåtgärder 2021

2021-11-24

30,8

Teknisk nämnd

Utebliven Almedalsvecka

2021-06-16

3,5

Teknisk nämnd

Allmänn kollektivtrafik

2021-06-16

7,1

Teknisk nämnd

Särskild kollektivtrafik

2021-06-16

1,5

Teknisk nämnd

Uteblivna intäkter markupplåtelse

2021-06-16

2,0

Teknisk nämnd

Underhållsåtgärder för enskilda vägar med statsbidrag

2021-06-16

3,0

Teknisk nämnd

Smittsäker transport till vårdinrättning

2021-11-24

3,4
0,2

Tillfälliga återstartsåtgärder 2021 - färdigställande av minnesplats för veteraner

2021-11-24

Miljö- och byggnämnd

Teknisk nämnd

Uteblivna intäkter avgift alkoholtillsyn (efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021)

2021-10-27

2,1

Miljö- och byggnämnd

Kompensation för kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag under 2021

2021-10-27

0,1

Miljö- och byggnämnd

Kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under 2021

2021-10-27

Summa

2,1
55,7

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL FÖRÄNDRADE BEHOV, mnkr
Teknisk nämnd

Evakueringslokaler Alléskolan/Södervärn

2021-03-24

3,5
3,5

NÄMNDERNAS BUDGET 2021, mnkr

Ingående budget

Omdisponering

Tilläggsanslag

Nyttjande av eget
kapital
8,4

Regionstyrelse

486,7

30,8

Teknisk nämnd

180,7

24,2

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

30,0

Utgående budget
525,9
204,9

4,2

34,2

1 249,8

+0,4

5,5

328,7

-0,4

1,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

1 255,3
330,2

Socialnämnd

1 468,5

1 468,5

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1 821,0

1 821,0

Summa

5 565,4

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2021, mnkr

Budget
intäkter

0,0

Bokslut
intäkter

59,2

15,4

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

5 640,0

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

1

Politisk verksamhet

5

5

-71

-62

-66

-57

9

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

0

-27

-20

-27

-20

7

12

Stöd till politiska partier

0

0

-10

-9

-10

-9

1

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

0

14

Nämndadministration

0

0

-12

-11

-12

-11

1

15

Övrig politisk verksamhet

5

5

-18

-18

-13

-13

0
-6

2

Infrastruktur, skydd mm

239

263

-478

-508

-239

-245

20

Infrastruktur, skydd mm

15

15

-19

-17

-4

-2

2

21

Fysisk och teknisk planering

43

34

-59

-59

-16

-25

-9

22

Teknisk verksamhet

91

97

-86

-85

5

12

7

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

1

1

-8

-7

-7

-6

1

24

Gatu- och Väghållning

21

29

-76

-89

-55

-60

-5

33

34

-53

-55

-20

-21

-1

9

22

-77

-84

-68

-62

6

18

18

-33

-34

-15

-16

-1

25

Parkverksamhet

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

27

Miljö- och hälsoskydd

EKONOMISK REDOVISNING

Summa

28

Räddningstjänst

7

12

-63

-74

-56

-62

-6

29

Övrig infrastruktur

1

1

-4

-4

-3

-3

0
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2021, mnkr (forts.)
3

Fritid och kultur

30

Kultur o fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

47

66

-219

-235

-172

-169

3

0

1

-4

-4

-4

-3

1

28

41

-71

-84

-43

-43

0

32

Fenomenalen Sience Center

3

4

-4

-4

-1

0

1

35

Biblioteksverksamhet

5

10

-31

-36

-26

-26

0
0

36

Fritidsverksamhet

7

5

-69

-67

-62

-62

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

39

Kulturskolan

3

3

-22

-22

-19

-19

0

1 019

1 039

-2 540

-2 562

-1 521

-1 523

-2

6

4

-70

-51

-64

-47

17

286

293

-641

-645

-355

-352

3

0

0

-1

-1

-1

-1

0
-16

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

98

97

-186

-201

-88

-104

44

Förskoleklass

27

29

-71

-74

-44

-45

-1

45

Obligatoriska skolan

394

404

-1 061

-1 080

-667

-676

-9

46

Gymnasieutbildning

146

149

-400

-398

-254

-249

5

47

Vuxenutbildning

31

32

-60

-61

-29

-29

0

48

Uppdragsutbildning

0

0

-1

-1

-1

-1

0

49

Folkhögskola

31

31

-49

-50

-18

-19

-1

811

869

-2 276

-2 291

-1 465

-1 422

43

3

21

-38

-50

-35

-29

6

-1 444

-866

-810

56

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen

599

634

-1 465

53

Insatser enligt LSS

202

199

-462

-477

-260

-278

-18

54

Individ och familjeomsorg

7

14

-276

-288

-269

-274

-5

55

Handläggning

0

1

-26

-25

-26

-24

2

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-9

-7

-9

-7

2

6

Särskilt riktade insatser

47

50

-69

-77

-22

-27

-5

61

Flyktingmottagning

14

8

-14

-15

0

-7

-7

62

Arbetsmarknadsåtgärder

33

42

-55

-62

-22

-20

2

7

Affärsverksamhet

444

457

-566

-603

-122

-146

-24

71

Näringsliv och bostäder

30

31

-30

-35

0

-4

-4

72

Hamnverksamhet

79

81

-86

-86

-7

-5

2

73

Buss- och biltrafik

13

14

-128

-141

-115

-127

-12

74

Vatten och avlopp

218

223

-218

-227

0

-4

-4

75

Avfallshantering

104

108

-104

-114

0

-6

-6

79

Lövsta Landsbygdscentrum

0

0

0

0

0

0

0

679

874

-2 498

-2 680

-1 819

-1 806

13

173

171

-353

-380

-180

-209

-29
-62

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

12

52

-900

-1 002

-888

-950

82

Psykiatrisk specialistvård

3

6

-128

-132

-125

-126

-1

83

Tandvård

68

68

-96

-98

-28

-30

-2

84

Övrig hälso- och sjukvård

214

221

-374

-392

-160

-171

-11

85

Medicinsk service

46

64

-236

-262

-190

-198

-8

86

Försörjningsverksamhet

12

14

-160

-157

-148

-143

5

87

Administrativ service

151

278

-251

-257

-100

21

121

823

894

-1 037

-1 085

-214

-191

23

38

51

-248

-252

-210

-201

9

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

465

499

-469

-500

-4

-1

3

97

Försörjningsverksamhet

320

344

-320

-333

0

11

11

4 114

4 517

-9 754

-10 103

-5 640

-5 586

54

Summa nämnder
99

Finansförvaltning

Summa nämnder inklusive finansförvaltning
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Budget
intäkter
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30

94

-98

-306

-68

-212

-144

4 144

4 611

-9 852

-10 409

-5 708

-5 798

-90

EKONOMISK REDOVISNING

Investerings- och
exploateringsredovisning
av budgeten som inte använts har sedan
kompletteringsbudgeterats till följande
år. Den totala årliga investeringsbudgeten
ligger på en för hög nivå för att både klara
att genomföra och finansiera. En hårdare
prioritering behöver ske samtidigt som investeringsprojekten behöver fördelas över
en längre tidsperiod.			
Under året har investeringar gjorts
i vatten- och avloppsanläggningar med
103 mnkr. Infrastrukturinvesteringar i
gator, vägar, parker och hamn uppgår till
69 mnkr. Investeringar i verksamhetslokaler gjordes med 207 mnkr (till exempel
Hemsebadet 28 mnkr och Korpen nytt
korttidsboende 49 mnkr). Investeringar i
maskiner, inventarier, IT och medicinteknik uppgick till 90 mnkr.

Investeringarna i koncernen uppgick till
484 mnkr (526 mnkr, 2020). Region
Gotlands investeringar uppgick till 424
mnkr (388 mnkr, 2020). Inkomster från
försäljning av materiella tillgångar uppgick till 31 mnkr.
Region Gotlands investeringsbudget
inklusive kompletteringsbudget och til�läggsanslag var 1 012 mnkr. I investeringsbudgeten ingår infrastrukturinvesteringar
i exploateringsområden med 40 mnkr.
Under året har tilläggsanslag beviljats med
106 mnkr för investeringar i fastigheter
(till exempel Hemsebadet och tillfälliga
paviljonger Visby lasarett), bokbuss och IT
med mera. Regionfullmäktige har inte tagit
beslut om några investeringar i bolagen.
Budgetavvikelsen var 588 mnkr och
innebar att 42 % av budgeten utnyttjades. En stor del av den outnyttjade investeringsbudgeten kommer sannolikt att
bli kompletteringsbudgeterad till 2022.
Under den senaste femårsperioden har
i genomsnitt cirka 52 % av investeringsbudgeten använts per år och en stor del

EXPLOATERINGSBUDGET OCH
EXPLOATERINGSREDOVISNING
Exploateringsbudgeten uppgår totalt till
193 mnkr, varav 40 mnkr avser investeringar i infrastruktur och 153 mnkr avser
exploateringsutgifter i omsättningstillgångar. Under året har investeringar i

250

228

222

EGENFINANSIERING
AV INVESTERINGAR
Ett av Region Gotlands finansiella mål är
att investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100
% och innebär att kassaflödet från den
löpande verksamheten räcker till för att
finansiera investeringarna. Investeringarna har med god marginal egenfinansierats. Egenfinansieringen av samtliga
investeringar var 173 % totalt. För de
skattefinansierade investeringarna var
egenfinansieringen 228 % vilket överträffar målet. Att andelen egenfinansiering
är hög och stabil är långsiktigt viktigt
för Region Gotlands ekonomi. En egenfinansiering som uppgår till minst 100 %
stärker den ekonomiska ställningen.

15

13,8
12

200

166

153

163

173
156
9

150

96

100

9,4

8,8

115
89

6

6,9

7,1

2020

2021

3

50

0

infrastruktur gjorts med cirka 3 mnkr i
Visby avseende gator och park i områdena
Törnekvior och Brodösen. Exploateringsutgifter i omsättningstillgångar uppgår
till 24 mnkr och merparten avser stadsutvecklingsprojektet Visborg, kvarteren
Brodösen och Järnvägen i Visby.

EKONOMISK REDOVISNING

INVESTERINGSBUDGET OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

2017

2018

2019

2020

2021

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2017-2021, %
En egenfinansieringsgrad på 100 % innebär att kassaflödet från
den löpande verksamheten är lika stort som investeringsutgifterna.
Under perioden har målet att egenfinansiera investeringar i skattefinansierad verksamhet uppnåtts de senaste fem åren. Bra resultatnivåer
och vinster från fastighetsförsäljningar har möjliggjort detta.

0

2017

2018

2019

INVESTERINGSVOLYM 2017-2021, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag. Andelen har minskat de senaste två åren i takt
med att investeringsutfallet blivit lägre. Kommunsektorns genomsnitt har
de två senaste åren legat på 13 % i investeringsvolym.

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet
Egenfinansiering av samtliga investeringar
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NETTOINVESTERING PER
HUVUDVERKSAMHET, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Summa

Andel av
summa %
26

Infrastruktur, skydd, hamn m m

69

94

95

226

160

644

Fritid och kultur

29

3

3

9

2

46

2

Pedagogisk verksamhet

77

75

70

89

65

376

15

Vård och omsorg

63

15

7

6

3

94

4

103

116

226

297

106

848

35

Hälso- och sjukvård

52

50

73

53

56

284

12

Gemensam verksamhet

31

35

23

23

44

156

6

424

388

497

703

436

2 448

100

Avgiftsfinansierad verksamhet, vatten och
avlopp samt avfall

Summa

Under de senaste fem åren har hamninvesteringar, investeringar inom skolan och VA-investeringar dominerat regionens investeringsverksamhet. 26 % av
investeringsvolymen har varit hamn och infrastruktur, 35 % har varit vatten och avlopp samt avfall och 15 % har avsett utbildningsverksamhet. De största
projekten har varit kryssningskaj samt bräckvattenverk och ledningsnät för vatten- och avlopp på södra Gotland.

INVESTERINGAR INKL.
EXPLOATERINGAR PER NÄMND 2021, mnkr

Budget 2021

varav tilläggsanslag

Utfall 2021

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

101

10

17

EKONOMISK REDOVISNING

Regionstyrelsen/Räddningstjänst

12

Miljö- och byggnämnden

1

Tekniska nämnden

928

- varav vatten och avlopp samt avfall

275

- varav andra nämnder

338

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

7
0
96

379
103

96

191

52

14

7

4

10

1

54
1 165

26
106

448

varav exploatering anläggningstillgångar

40

3

varav exploatering omsättningstillgångar

153

24

Den totala budgeten för investeringar och exploatering uppgår till 1 165 mnkr varav 193 mnkr avser exploateringsverksamhet. Tekniska nämnden har cirka 80 % av
den totala budgeten. Investeringsutgifterna blev 424 mnkr och exploateringsutgifterna 24 mnkr. Investeringar i vatten- och avlopp utgjorde 24 %.

INVESTERINGSPLAN
Planen för år 2022-2026 omfattar investeringar för cirka 2 942 mnkr, varav cirka
806 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer kompletteringsbudget för 2022. Investeringsplanen
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innehåller stora investeringar i fastigheter
bland annat grundskola, badhus, LSS-boende och särskilda boenden för äldre. Planen innehåller även stora investeringar
i vatten- och avloppsanläggningar samt
IT-investeringar. För åren 2022-2026 beräknas investeringarna i den skattefinan-

sierade verksamheten kunna finansieras
helt med egna medel men för 2023 är resultatet otillräckligt för att klara detta. De
totala investeringarna under hela planperioden ligger på en för hög nivå relativt de
budgeterade resultaten vilket skulle kräva
förhållandevis stor extern upplåning.

EKONOMISK REDOVISNING

mnkr
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

Verksamhetens intäkter

not 1, 8, 28

1 740

1 605

2 269

2 059

Verksamhetens kostnader

not 2, 8, 28

-7 235

-6 792

-7 605

-7 077

Avskrivningar

not 3

Verksamhetens nettokostnader

-303

-282

-383

-411

-5 798

-5 469

-5 719

-5 429

Skatteintäkter

not 4

4 191

3 952

4 191

3 952

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 762

1 692

1 762

1 692

155

175

234

215

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

not 6, 8

85

30

75

21

Finansiella kostnader

not 7, 8

-24

-50

-45

-71

216

155

264

165

0

0

0

0

216

155

264

165

REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

216

155

264

not 3

303

282

383

411

not 21, 22

208

130

291

138

-27

-54

-27

-54

2

24

6

27

702

537

917

687

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

165

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)

not 15, 16

24

-18

23

-19

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökn -, minskn +)

not 17, 18

-383

-128

-414

-163

not 24

-15

166

109

110

328

557

635

615

-424

-388

-484

-526

0

0

0

-4

Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 9

31

68

31

68

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 13

0

0

0

0

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4

-18

-4

-18

-397

-338

-457

-480

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga fordringar (ökn -, minskn +)

not 13

-10

7

-63

8

Förändring av långfristiga skulder (ökn +, minskn -)

not 23

-160

29

-262

119

-170

36

-325

127

-239

255

-147

262

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

not 19
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Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

not 10

8

14

8

14

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

not 11

4 327

4 210

6 656

6 559

Maskiner och inventarier

not 12

382

374

421

417

0

0

0

0

109

99

110

47

4 826

4 697

7 195

7 037

not 14

13

14

13

14

32

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

not 13

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

EKONOMISK REDOVISNING

Omsättningstillgångar
Förråd

not 15

28

25

36

Exploateringstillgångar

not 16

10

37

10

37

Kortfristiga fordringar

not 17

544

479

699

603

Kortfristiga placeringar

not 18

560

242

560

242

Kassa och bank

not 19

132

371

255

402

Summa omsättningstillgångar

1 274

1 154

1 560

1 316

SUMMA TILLGÅNGAR

6 113

5 865

8 768

8 367

Årets resultat

216

155

264

165

Resultatutjämningsreserv

178

115

178

115

2 279

2 188

3 100

2 999

2 673

2 458

3 542

3 279

1 106

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Övrigt eget kapital

not 20

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

not 21

1 224

1 087

1 243

Andra avsättningar

not 22

159

88

311

157

1 383

1 175

1 554

1 263

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 23

978

1 138

2 326

2 588

Kortfristiga skulder

not 24

1 079

1 094

1 346

1 237

Summa skulder

2 057

2 232

3 672

3 825

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 113

5 865

8 768

8 367

0

0

0

0

not 26

2 229

2 250

2 229

2 250

not 25, 28

1 374

1 376

1 374

1 376

not 27

21

11

30

25

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader
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Noter
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

109

92

439

405

Avgifter och taxor

548

511

731

646

Hyror och arrenden

114

112

114

112

Driftbidrag från staten

780

726

780

726

Övriga bidrag och ersättningar

18

15

18

15

Reavinster

27

54

27

54

Exploateringsintäkter

65

17

65

17

Övriga intäkter

79

78

95

84

1 740

1 605

2 269

2 059

Summa verksamhetens intäkter

Bidrag och ersättningar från staten utgör 45 % av verksamhetens intäkter (45 %, 2020)					
Bidrag som avser flera redovisningsperioder intäktsredovisas i de perioder som bidraget avser.					
Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter då det är en kostnadsersättning för de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

EKONOMISK REDOVISNING

Statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgår till 205 mnkr (187 mnkr, 2020).

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier

-146

-104

-204

-136

Bidrag, transfereringar

-249

-231

-249

-230
-1 152

Köp av huvudverksamhet

-1 225

-1 137

-1 255

Konsulter

-66

-55

-74

-57

Tillfälligt inhyrd personal

-107

-103

-107

-103

Löner och sociala avgifter

-3 617

-3 467

-3 710

-3 553

Pensioner, löneskatt

-469

-380

-474

-390

Lokal- och fastighetskostnader

-223

-235

-227

-239

-82

-80

-84

-81

-469

-443

-473

-444

Transporter och resor

-127

-124

-130

-126

Övriga köpta tjänster

-199

-174

-199

-175

Reaförlust, utrangering tillgångar

-2

-24

-6

-24

Exploateringsutgifter

-11

-2

-11

-2

-243

-233

-372

-361

Bränsle och energi
Förbrukningsmaterial

Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

0

0

-30

-4

-7 235

-6 792

-7 605

-7 077

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
-6

-7

-6

-7

Avskrivningar byggnader, tekniska anläggningar

Avskrivningar immateriella tillgångar

-211

-197

-278

-300

Avskrivningar maskiner och inventarier

-86

-78

-119

-104

Nedskrivning av anläggningstillgångar

0

0

-19

0

Återföring nedskrivning av anläggningstillgångar

0

0

39

0

-303

-282

-383

-411

Summa avskrivningar

Värdeprövning har gjorts för byggnader/mark i AB Gotlandshem. Detta har lett till att nedskrivningar sker på vissa fastigheter 			
på grund av att bedömt värde understigit bokfört värde. För andra fastigheter har det istället medfört vissa värdeökningar.		
Värdeökningarna följer en trend med ökat distansarbete och ökat intresse för fastigheter utanför
Sveriges centralorter. Detta har medfört att Gotlandshem delvis kan återföra tidigare års nedskrivningar.
Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärdet för byggnader/mark och har beräknats via en intern
värderingsmodell med beräkning av objektets avkastningsvärde baserat på kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar.
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

4 066

4 039

4 066

17

-22

17

-22

Prognos slutavräkning

108

-65

108

-65

Summa skatteintäkter

4 191

3 952

4 191

3 952

1 172

1 141

1 172

1 141

164

164

164

164

Införandebidrag

0

16

0

16

LSS-utjämning

3

5

3

5

177

160

177

160

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning

4 039

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr
Inkomstutjämning
Strukturbidrag

Fastighetsavgift
Generella statsbidrag

36

182

36

182

Kostnadsutjämning

-10

-23

-10

-23

Regleringsavgift/-bidrag

220

47

220

47

1 762

1 692

1 762

1 692

Utdelning aktier och andelar

11

12

1

2

Ränteintäkter

2

2

2

3

EKONOMISK REDOVISNING

Summa statsbidrag och utjämning

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr

Vinst avyttr finansiella tillgångar

0

0

0

0

Orealiserade vinster värdepapper

67

12

67

12

Övriga finansiella intäkter

5

4

5

4

85

30

75

21

Räntekostnad långfristiga lån

-6

-7

-18

-20

Räntekostnad kortfristiga lån

-2

0

-7

-4

-15

-21

-15

-21
-21

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Räntekostnad pensioner
Förlust avyttr finansiella tillgångar

0

-21

0

Orealiserade förluster värdepapper

0

0

0

0

Övriga finansiella kostnader

-1

-1

-5

-5

-24

-50

-45

-71

54

Summa finansiella kostnader

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr
Reavinster

27

54

27

Exploateringsintäkter

65

17

65

17

Orealiserade vinster värdepapper

67

12

67

12

Realiserade vinster värdepapper
Summa jämförelsestörande intäkter

0

0

0

83

159

83
-24

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar

-2

-24

-6

Exploateringsutgifter sålda tomter

-11

-2

-11

-2

Avsättning deponier, marksanering

-67

-63

-67

-63

Avsättning pensioner, ändrad livslängd

-67

0

-67

0

0

0

20

0

-40

0

-40

0

Orealiserade förluster värdepapper

0

0

0

0

Realiserade förluster värdepapper

0

-21

0

-21

-187

-110

-171

-110

-28

-27

-12

-27

Nedskrivning av anläggningstillgångar, netto
Värdereglering exploateringstillgångar

Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

42

0
159
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 9 – FÖRSÄLJNING AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , mnkr
Fastigheter och mark

31

68

31

68

Summa

31

68

31

68

Redovisat värde vid årets början

14

17

14

17

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-6

-7

-6

-7

Årets investeringar

0

4

0

4

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

8

14

8

14

Anskaffningsvärde

102

102

102

102

Ackumulerade avskrivningar

-94

-88

-94

-88

8

14

8

14

- varav IT-system externt förvärvade

8

14

8

14

- varav IT-system internt upparbetade

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

6 495

Redovisat värde vid årets slut

Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 10 – IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år. 				
För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 31 redovisningsprinciper.

NOT 11 – MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

4 210

4 151

6 559

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-211

-197

-304

-281

Årets investeringar

335

295

392

421

-7

-39

9

-76

Redovisat värde vid årets slut

4 327

4 210

6 656

6 559

Anskaffningsvärde

7 361

7 033

11 175

10 793

-3 034

-2 823

-4 519

-4 234

4 327

4 210

6 656

6 559

Justeringspost/omklassificering exploatering

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv

91

83

184

176

Verksamhetsfastigheter

1 912

1 827

1 939

1 856

Fastigheter affärsverksamhet

1 989

1 975

3 711

3 736

317

306

324

310

18

19

498

481

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Summa
Avskrivningstider, år
Genomsnittlig avskrivningstid, år

4 327

4 210

6 656

6 559

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

34,5

35,3

36,2

37,8

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.				
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 31 redovisningsprinciper.			
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

374

343

417

0

0

2

0

Årets avskrivningar

-78

-72

-86

-78

NOT 12 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

381

Årets investeringar

88

90

90

101

Finansiell leasing lös egendom

-2

14

1

14

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

-1

-3

-1

382

374

421

417

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

1 412

1 326

1 525

1 435

-1 030

-952

-1 104

-1 018

382

374

421

417

varav
Maskiner

30

22

30

22

277

280

316

323

Transportmedel och speciella anläggningar

47

42

47

42

Finansiell leasing lös egendom

28

30

28

30

382

374

421

417

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

18,1

18,4

17,7

18,4

Inventarier

Summa
Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 31 redovisningsprinciper.

NOT 13 – FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag

53

53

1

1

Utlämnade lån

9

5

9

5

Långfristig skattefordran

0

0

53

0

Övrigt
Summa

47

41

47

41

109

99

110

47

13

14

13

14

NOT 14 – BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.			
Bidraget upplöses på 25 år.			

NOT 15 – FÖRRÅD, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

19

18

19

18

Varuförsörjning

8

6

8

6

Teknikförvaltningens förråd

1

1

1

1

Förråd bolagen

0

0

8

7

28

25

36

32

Summa
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 16 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
37

21

37

Omklassificering/justering

Redovisat värde vid årets början

-40

0

-40

21
0

Årets exploateringsutgifter

24

18

24

18

Försäljning/avyttring

-11

-2

-11

-2

Redovisat värde vid årets slut

10

37

10

37

En värdereglering på 40 mnkr har gjorts 2021 för ett antal exploateringstillgångar som konstaterats ha för höga bokförda värden.

Statsbidragsfordringar
Kommunalskattefordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt

7

6

7

6

183

167

183

167

58

68

65

73

246

189

385

295

46

45

46

45

4

4

13

17

544

479

699

603

Övrigt
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 17 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

NOT 18 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder

357

122

357

122

Räntefonder

197

108

197

108

Obligationer
Summa

6

12

6

12

560

242

560

242

Värdering enligt verkligt värde baserat på respektive instruments marknadsvärde på balansdagen.

NOT 19 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0

0

0

0

Bank

132

371

255

402

Summa

132

371

255

402

61

Regionen har en checkräkningskredit på 300 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.		
Överskottslikviditet på 100 mnkr har placerats i räntefonder.

NOT 20 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

Vatten- och avloppsverksamhet

-4

2

-4

2

Avfallsverksamhet

-6

-8

-6

-8

Övrigt eget kapital

2 228

2 133

3 049

2 944

Summa

2 279

2 188

3 100

2 999

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet. 				
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

Ingående avsättning

875

821

893

840

Nya förpliktelser under året

135

77

136

77

NOT 21 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, mnkr
Avsättningar för pensioner exkl ÖK-SAP

varav
Nyintjänad pension

60

57

60

57

Ränte- och basbeloppsuppräkning

14

22

15

22

Ändring försäkringstekniska grunder

54

0

54

0

7

-2

7

-2

Övrig post
Årets utbetalningar

-25

-23

-26

-24

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

985

875

1 003

893

Löneskatt

239

212

240

213

1 224

1 087

1 243

1 106

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
varav
Pensionsbehållning

EKONOMISK REDOVISNING

Förmånsbestämd pension

1

1

1 153

1 018

Särskild avtalspension

23

21

Pension till efterlevande

10

10

Ålderspension

37

37

Visstidspension

0

0

1 224

1 087

Summa
Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda

1

1

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Ingående avsättning

88

25

88

25

Nya avsättningar

73

73

73

73

Övriga förändringar

0

0

0

0

Ianspråktagna avsättningar

-2

-10

-2

-10

159

88

159

88

0

0

152

69

159

88

311

157

Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda
har upptagits i ansvarsförbindelsen.
Utredningsgrad, %

NOT 22 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Deponier, marksanering, återställning mark

Utgående avsättning deponier
Uppskjuten skatt
Summa

Avsättningen för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs			
under en kommande tioårsperiod. Avsättning för marksanering tas i anspråk inom två år.			
Avsättning för återställning av mark tas i anspråk om tre år.			
Ytterligare information om osäkerheter och värdering finns i not 31 redovisningsprinciper.
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

385

570

1 595

21

23

21

23

Förutbetalda investeringsbidrag

183

177

183

177

Förutbetalda intäkter VA

274

NOT 23 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld

1 882

293

274

293

Investeringsfond VA

10

10

10

10

Övriga långfristiga skulder

86

84

224

222

978

1 138

2 326

2 588

Summa

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och intäktsförs
över en tidsperiod som motsvarar genomsnittlig nyttjandeperiod för den/de anläggningstillgångarna de avser finansiera. 				
Inga emissions- eller transaktionskostnader har förekommit för upptagande av lån.				
Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon. 				

Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

1,50

1,24

Genomsnittlig ränta exkl ränteswappar, %

0,23

0,42

Genomsnittlig räntebindningstid, år

4,39

3,57

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år

0,17

0,22

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

3,08

1,98

1 år, %

26

49

2 år, %

0

0

3 år, %

36

17

4 år, %

13

25

5 år, %

25

9

EKONOMISK REDOVISNING

Lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom

Ränteswappar

2021

2020

Säkrad låneskuld, mnkr

310

310

Marknadsvärde ränteswappar , mnkr

-10

-18

Den säkrade posten uppgår till nominellt 390 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas. 			
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 310 mnkr som säkrar 310 mnkr av säkrad post genom att regionen byter rörlig ränta mot fast.
I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar marknadsränteförändringarnas påverkan på 310 Mkr av den säkrade posten.
Maximal avvikelse i tid mellan räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor 3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller,
förlängs eller nya swappar ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. 			
Den säkrade posten förväntas förlängas så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 					
Vid balansdagen 2021-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående vara uppfylld.						
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 6 mnkr och exklusive räntederivat 1 mnkr.			
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen.			

NOT 24 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

201

183

221

Semesterlöneskuld

269

255

271

257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

513

553

595

608

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5

5

105

5

Kortfristig skuld finansiell leasing

7

7

7

7

63

68

66

68

Personalens skatter

208

Redovisad moms

11

11

12

12

Övrigt

10

12

69

72

1 079

1 094

1 346

1 237

Summa
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

1 366

1 368

1 366

8

8

8

8

1 374

1 376

1 374

1 376

NOT 25 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
Summa

1 368

Huvuddelen av borgensförbindelsen avser det kommunala bostadsbolaget AB Gotlandshem.
Risken att behöva infria borgensförbindelser i regionens egna bolag bedöms vara liten.
Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. 				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 680 mnkr.				
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 118 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 142 mnkr.

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 26 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
1 811

1 844

1 811

1 844

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Ingående ansvarsförbindelse

31

54

31

54

Ändring försäkringstekniska grunder

55

-9

55

-9

-106

-104

-106

-104

Utbetalningar
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

4

25

4

25

1 794

1 811

1 794

1 811

435

439

435

439

2 229

2 250

2 229

2 250

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.				
Pensionsförplikelsen är värderad enligt riktlinjerna för pensionsskuld (RIPS21). 				
Ny livslängdsantaganden 2021 gör att skulden ökar med 55 mnkr exkl löneskatt eller 68 mnkr inkl löneskatt.				
En sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med ca 6-7 %.				
Ökad livslängd i dödlighetsantagandena med 1 år skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 4-5 %.			

NOT 27 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter
Inom ett år

7

7

7

7

Senare än ett år men inom fem år

21

23

21

23

Senare än fem år

0

0

0

0

28

30

28

30

Summa
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat uppgår till ca 35 tkr
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter
Inom ett år

10

7

12

10

Senare än ett år men inom fem år

11

4

18

12

Senare än fem år

0

0

0

3

21

11

30

25

Summa

Inga leasingavtal har klassificerats som operationella enbart med hänsyn till avtalets värde.
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Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare för företagare, boende och besökare
att få tillgång till information samt påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland. En del av projektet har varit att göra nya mätningar av fastighetsgränser för att sedan digitalisera översiktsplaner och detaljplaner.

NOT 28 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Givna

Mottagna

Koncernbidrag
Givna

Mottagna

Utdelning
Givna

Region Gotland
AB Gotlandshem

10
100 %

Gotlands Energi AB

25 %

-10

Summa

0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

0

Köpare

Säljare

35

32

100 %

40

16

25 %

1

28

76

76

Gotlands Energi AB

0

0

Givare

Mottagare

Försäljning

Ägd andel
Region Gotland
AB Gotlandshem

Mottagna

Summa

-10

10

Givare

Mottagare

Lån

Borgen
1 310
1 310

0

0

1 310

1 310

NOT 29 – RÄKENSKAPSREVISION
Kostnaderna för räkenskapsrevision 2021 uppgår till 0,5 mnkr (0,6 mnkr, 2020)

NOT 30 – UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.
Särredovisningen finns tillgänglig på www.gotland.se/arsredovisning
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NOT 31 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). I detta avsnitt kommenteras hur
vissa av de rekommendationer som har
stor betydelse för redovisning av resultat
och ekonomisk ställning tillämpas.

IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EKONOMISK REDOVISNING

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med
ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd
och med utgångspunkt från RKR:s skrift
om avskrivningar. En samlad bedömning
av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som
pekar på att det är nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter
aktiveras ej. Komponentavskrivning til�lämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, hamnar samt för nya gator
och vägar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen
för tillträdet.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Huvuddelen av de finansiella tillgångarna
utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer.
Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar. Pensionsmedlen värderas
till verkligt värde på balansdagen.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och
utgörs till största del av aktier i dotterbolag och långfristiga fordringar. De
finansiella anläggningstillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärde.
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LEASING
Finansiell leasing avser i huvudsak fordon
med en avtalstid längre än tre år. Övriga
leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation R5
från RKR.

INVESTERINGSBIDRAG
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt
bland långfristiga skulder och periodiseras
över anläggningstillgångarnas respektive
avskrivningstid. Ett investeringsbidrag
från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.

PENSIONER
Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade blandmodellen, vilket
innebär att all pension inklusive särskild
löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas
som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner
intjänade före 1998 redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas
som en kostnad i resultaträkningen och en
avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i
avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden
som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella
pensionsavtal samt Sveriges kommuner
och regioners (SKR) riktlinjer för beräkning pensionsskuld RIPS21.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR DEPONIER OCH MARKSANERING
Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Nya beräkningar baserade på fördjupade undersökningar och
analyser har medfört att avsättningar
ökat med 67 mnkr.
En avsättning för marksanering av
förorenat område har gjorts efter beslut
om föreläggande om efterbehandlingsåtgärder enligt miljöbalken. En avsättning
för återställning av mark har tagits upp.
Avsättningen är en följd av tidsbegränsat
bygglov för paviljonger i grundskolan.
Värdet på avsättningarna har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder
skulle kosta att genomföra om de skulle
genomförts på balansdagen.

SKATTEINTÄKTER
Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på SKR:s decemberprognos 2021
för skatteavräkningen 2021 samt justering
av skatteavräkning 2020.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

I de sammanställda räkenskaperna ingår det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem och
dotterbolaget Gotlands Energi AB, i vilket
regionen har en ägarandel på 25 %.
De sammanställda räkenskaperna för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid
förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet
i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av räkenskapsposterna har
tagits med.
I koncernens egna kapital ingår, förutom regionens egna kapital, endast den del
av dotterbolagen egna kapital som intjänats
efter förvärvet. Obeskattade reserver har
vid konsolideringen, exklusive uppskjuten
skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats.
Aktieutdelning från dotterbolag har
eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat
utfallet har inte förekommit.

MÅLUPPFYLLELSE

MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelse
Här presenteras och analyseras årets insatser mot ökad måluppfyllelse inom
de av regionfullmäktige beslutade styrkortsmålen. För varje styrkorsmål har
en bedömning gjorts utifrån om målet har uppfyllts helt, i hög grad, delvis
eller ej. Förutom målanalys har även en sammanfattande analys gjorts av
arbetet inom respektive målområde.

Gotlands ca 80 mil långa kuststräcka erbjuder med sin unika natur många möjligheter till bad. Region Gotland är inblandad i skötsel av 39 badplatser
på Gotland med olika upplägg för skötseluppdrag och varierande skötselnivåer.
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Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt
och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av
uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig
delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till
att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Nästan 7 av 10 personer upplever bra hälsa
men det finns betydande skillnader mellan
olika grupper. Exempelvis rapporteras bra
hälsa av 5 av 10 personer med låg hushållsinkomst och av nästan 8 av 10 personer
med medel till hög hushållsinkomst. I
högstadiet och gymnasiet anges bra mående av 8 av 10 killar, drygt 5 av 10 tjejer
och drygt 3 av 10 ungdomar i gruppen
transkillar, transtjejer, ickebinära1 och de
som är osäkra på sin könsidentitet. Skillnader mellan olika grupper finns även när
det gäller levnadsvanor, upplevd trygghet,
ensamhet, socialt deltagande och utsatthet för mobbning och diskriminering. På
gruppnivå finns alltså ökad risk för ohälsa
och sämre levnadsförhållanden till exempel bland kvinnor, personer som saknar
sysselsättning, har låg inkomst, är födda
utanför Sverige, med funktionsnedsättning eller som identifierar sig inom HBTQI+2. Ökad risk för svårigheter i livet och
ohälsa finns också bland barn och unga i
ekonomiskt utsatta familjer och som saknar föräldrastöd.
Coronapandemin har haft mest negativa konsekvenser för de grupper som
redan tidigare hade stor risk för ohälsa.
Under året har förvaltningarnas arbete
sannolikt minskat pandemins negativa
konsekvenser men fortsatt enträget arbete
kommer behövas under lång tid. Förutom
hälsoklyftor behöver flera komplexa samhällsproblem hanteras som mäns våld mot
kvinnor, annan brottslighet, bristande
tillit till andra och upplevelse av att inte

kunna påverka samhällsutvecklingen.
Samarbete och samverkan är en viktig
nyckel för att påverka samhällsutmaningarna. Under året har regionens verksamheter deltagit i viktiga samverkansarbeten,
till exempel gällande förebyggande av
brott och barn, unga och vuxna med stor
risk för ohälsa.
Under pandemin har medvetenheten
om en god krishanteringsförmåga ökat
och arbetssätt utvecklats. Region Gotlands
förmåga att klara påfrestningar har stärkts,
bland annat genom medverkan i utvecklingssatsningen totalförsvar samt vissa utbildnings- och övningsinsatser. Dock har
stora delar av utbildnings- och utvecklingsarbetet fått pausats. Arbetet inom kris- och
beredskapsområdet samt civilt försvar behöver återupptas och intensifieras de kommande åren.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är
förståelsen för vilka normer som är starka
i samhället och hur de påverkar oss. Kunskapen kring psykisk ohälsa behöver också
öka i samhället. Även här har arbete skett
under året, till exempel förskolans arbete
med våldsprevention och jämställdhet, olika kulturevenemang där normer och utsatta grupper lyfts fram och utbildning i första
hjälpen till psykisk hälsa.
Förutsättningar för god socioekonomisk nivå i befolkningen är avgörande.
Här har regionens riktade stöd till näringsliv, kultur och föreningar under pandemin varit av betydelse.

Det samlade arbetet för att stödja personer
till arbete, som fått ökat fokus under året,
behöver fortsätta och den ökade efterfrågan av studieplatser inom vuxenutbildning behöver mötas upp. Riktade insatser
har gjorts inom flera verksamheter som
på kort och på lång sikt kommer hjälpa
barn, ungdomar och vuxna att klara studier. Förbättrade studieresultat ses i folkhögskolan, gymnasieskolan och i årskurs
nio. Arbetet för likvärdig skola behöver
dock fortsätta eftersom det i grundskolan
finns skillnad i resultat mellan skolor och
mellan pojkar och flickor. Pandemin har
bidragit till ökat antal avhopp från gymnasiet. Sannolikt har vidtagna åtgärder, i
flera verksamheter, bidragit till att inte fler
elever slutat.
För social hållbarhet är jämlikhet i verksamheternas tjänster viktigt. Utvecklingsarbete som fått pausas under pandemin
behöver öka, till exempel arbete med standardiserade vårdförlopp och kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.
Att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor och socialt deltagande är också
centralt. Här har mycket arbete gjorts, inte
minst för att motverka pandemins negativa
effekter. Det är viktigt att åter starta upp
idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för
att nå fler människor och att fortsätta det
påbörjade arbetet mot digitalt utanförskap.
Fortsättningen av påbörjade omställningen till God och Nära Vård, i samarbete
mellan flera förvaltningar, är också av stor
vikt för att öka det hälsofrämjande arbetet.

1 Transtjej: En person med juridiskt kön kille som har könsidentitet som tjej. Transkille: En person med juridiskt
kön tjej som har en könsidentitet som kille. Ickebinär: En person som inte har könsidentitet som kille eller tjej.
2 HBTQI+: Övergripande begrepp för homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T), personer med queera uttryck och könsidentiteter
(Q) och personer med en kroppslig utveckling som gör att kroppen inte är tydligt typiskt kvinnlig eller typiskt manlig (I, intersex).
Plustecknet markerar att det finns personer som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning.
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Målet bedöms vara delvis uppfyllt och
måluppfyllelsen har inte märkbart påverkats negativt av coronapandemin.
Att klara gymnasiet har stor betydelse,
och ger goda förutsättningar, för ett bra
fortsatt liv. Förutsättningar för ett livslångt lärande bör ses ur två perspektiv.
Tillgång till en infrastruktur av vägledning och utbildning, samt individens
egna förutsättningar.
Arbetet med att öka genomströmning
på gymnasiet och att ungdomar blir etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
två år efter fullföljd gymnasieutbildning
bedöms leda i positiv riktning. Det sker
genom att tillgängliga lärmiljöer, som
inkluderar alla elever, blir en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärde-

ras och utvecklas. Även satsningen på väl
fungerande övergångar mellan skolformerna, liksom fortsatt ökat samarbetet
med andra skolformer och andra aktörer
inom utbildning, bör bidra till en fortsatt
ökad genomströmning. Under året har
primärt berörda verksamheter utvecklat
en större generell kompetens när det gäller
betydelsen av väl fungerande övergångar
och avdelningscheferna bedömer nu att
rutinerna är kända och används.
En förutsättning för att nå målet är en
väl fungerande barn- och elevhälsa. Samarbetet med verksamheterna fungerar bra.
Medarbetare arbetar kontinuerligt nära
skolledning och specialpedagoger på varje
skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig lärmiljö för elever och deltagare.

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Projektet LikaOlika som genomförs på 6
grundskolor bör särskilt nämnas. Projektet pågår under 3 år och fokus ligger på att
göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk,
beteenden och självkänsla.
Gällande behörighet, resultat och
måluppfyllelse kvarstår skillnader
mellan skolor och mellan pojkar
och flickor. Det är fortsatt också
stora skillnader mellan kommunala
skolor och fristående skolor. För att
öka måluppfyllelsen behöver dessa
skillnader minska. Vidare är elevens
trygghet avgörande för att lyckas i
skolan. Arbetet med elevers upplevda trygghet i skolan bör stärkas.

2021

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)

2020

2019

Jämförelse

100

83

88

-

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

69

72

69

71

- kvinnor

70

77

72

75

- män

67

68

66

68

77

81

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
- kvinnor

74

82

- män

79

80
44

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

37

36

- kvinnor

45

44

51

- män

30

29

38

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

35

34

38

- kvinnor

41

44

44

- män

31

26

25

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Målet är inte uppfyllt och måluppfyllelsen har påverkats negativt av
coronapandemin.
Vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat och stor kraft har lagts
på motverkande av pandemins negativa
effekter. Årets ungdomsrapport1 visar
ökat skärmanvändande, minskad fysisk
aktivitet och att måendet har påverkats
mest negativt bland de ungdomar som har
störst risk för ohälsa. Elevhälsan ser ökat
behov av stöd till elever på grund av psykiska besvär. De ser framförallt en negativ
utveckling av måendet för de mest sårbara
ungdomarna; med risk för icke godkänt
betyg, kriminalitet och användning av
droger. Däremot ses ingen ökning av sjukskrivningar och en minskning av antal

personer som sökt vård på vårdcentral,
relaterat till psykisk ohälsa. Den tidigare
successiva ökningen av orosanmälningar
för barn och unga har också stannat upp.
Utvecklingen av hälsoklyftorna följs upp i
höst, utifrån 2022 års folkhälsoenkät.
Sannolikt har åtgärder från regionens
verksamheter haft effekt för att motverka
ytterligare ökning av psykisk ohälsa och
hälsoklyftor. Mycket arbete har gjorts för
att parera pandemins negativa inverkan på
folkhälsan; vård vid covid-19, vaccineringar, andra smittskyddsåtgärder och åtgärder för att minska pandemins konsekvenser för grupper med störst risk för negativ
påverkan. Dessa grupper utgörs av barn
och unga, äldre och personer i eller med
risk för utsatt socioekonomisk situation.

Bedömning: EJ UPPFYLLT

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande

För att nå måluppfyllelse behöver
påbörjat arbete hållas i och intensifieras, till exempel genom arbete
för att främja hälsa som utveckling
av elevhälsans förebyggande insatser och omställningen till God och
nära vård. Det gäller även samverkan kring grupper med störst risk för
ohälsa, samverkan kring brottsförebyggande samt utveckling för jämlikhet inom grunduppdragen, exempelvis arbetet för likvärdig skola och
kunskapsstyrning inom vården.

1 Rapport ”Hur mår gotländska ungdomar?”: www.gotland.se/folkhalsostatistik
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INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2021

Jämförelse
80

77

-

- kvinnor

74

-

78

- män

82

-

82

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

60

-

59

-

-

55

- män

-

-

62

64

-

69

- kvinnor

60

-

67

- män

66

-

72

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall

400

412

480

-

- kvinnor

286

296

347

-

- män

114

116

133

-

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)

10

-

10

- kvinnor

13

-

11

8

-

8

17

-

17

- kvinnor

14

-

16

- män

20

-

19

- 65-84 år

31

-

31

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående
genom parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 inv

81

34

114

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

8

8

- kvinnor

8

7

- män

8

8

- män
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)

76

77

-

-

- kvinnor

70

67

-

-

- män

82

87

-

-

Mål 3. Gotland har god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar
Målet är delvis uppfyllt och målet
har, precis som föregående år, till
stor del påverkats av pandemin.
Pandemin har medfört att flera förvaltningar aktiverat och reviderat sina krisplaner under året. Inom några förvaltningar har även vissa utbildnings- och
övningsinsatser genomförts, vilket stärkt
ledningsförmågan.
Region Gotland har medverkat i utvecklingssatsningen totalförsvar där
utvecklingsarbete genomförts inom vattenverksamhet och socialtjänst. Inom vattenverksamheten har arbetet redan lett till
beredskapshöjande och sårbarhetsreducerande åtgärder.

MÅLUPPFYLLELSE

2019

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

- kvinnor

Region Gotland har medverkat i en regional samverkansövning tillsammans med
andra regionala aktörer samt i det avslutande momentet av totalförsvarsövning
2020. Dessa har identifierat ett antal utvecklingsområden på såväl nationell som
regional/lokal nivå.
Under året har åtgärder genomförts för
att förbättra regionens ledningsförmåga.
Pandemin har gett ett stort fokus på
beredskapsfrågor och utvecklingsbehovet
inom området bedöms som stort de kommande åren.
Det har identifierats behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser för att höja
förmågan och ha en god beredskap för att
hantera framtida samhällsstörningar samt
stärka den civila beredskapen.

INDIKATOR
Uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Utbildningsinsatser krävs bland annat
inom områdena risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisplanering, kriskommunikation och säkerhetsskyddsområdet. Detta måste de
kommande åren samordnas mellan
och inom förvaltningarna. Efter utbildningsinsatserna behövs regelbunden
övningsverksamhet för att upprätthålla en god förmåga. Planeringen måste också samordnas och integreras
med arbetet med civilt försvar utifrån
den försvarspolitiska inriktningen där
Gotland utpekas som ett viktigt strategiskt område. En del av denna planering kräver samordning med andra
aktörer inom vårt geografiska område.

2021

2020

2

3

Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)

6 av 6

5 av 6

Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå inom Region Gotland (antal)

3 av 6

3 av 6

nej

ja

Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd har genomförts (ja/nej)
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för
att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Sammanfattning av målområdet
som inneburit ett stigande intresse för
obebyggda tomter. Antagna detaljplaner
under året möjliggör för byggande av 126
bostäder och pågående planer inrymmer
mer än 2 000 nya bostäder. Inom de 228
startbesked som beviljats under året inryms totalt mer än 500 bostäder av olika
slag. Det är fortsatt en utmaning att få
marknadsaktörerna att bygga hyresrätter i
Visby som inom andra delar av ön. Ett par
lovande insatser är dubbel markanvisning
där bygglov under året beviljats i Visby,
Klintehamn och Hemse, samt projekt Romapaketet för byggande av nya bostäder i
Roma. Även i Fårösund planeras för byggande av nya hyresbostäder.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland fortsätter och engagerar
ett flertal förvaltningar. Samrådsförslaget
som antagits av regionstyrelsen möjliggör
bland annat för byggande av mer än 10
000 bostäder fram till 2040. Under året
har projektet Framtidens samhällsbyggnad slutförts och beslut har tagits om att
inrätta en sammanhållen organisation för
samhällsbyggnadsprocessen, vilket ger
förutsättningar för införande av ett processbaserat och mer effektivt arbetssätt för
samhällsbyggnadsfrågorna.
Inom flera förvaltningar genomförs
åtgärder för att öka förutsättningarna för
ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön. För att fortsätta den resan är det viktigt med ett aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner och genomförande
av markanvisningar för bostadsändamål
samt med fortsatta riktade insatser för ett
ökat bostadsbyggande utanför Visby.
Under namnet Gotland Grow formaliserades i början av året samverkan mellan
företagsfrämjande aktörer för att stödja

etableringar och företagsutveckling. Samtidigt etablerade Region Gotland ett nytt
företagsstöd med tydlig fokus på omställning för en mer konkurrenskraftig hållbar
tillväxt i de gotländska företagen. Stöden
riktar sig till små och medelstora företag.
Partnerskapet Region Gotland med Uppsala Universitet driver innovationsprojekt
ihop med Science Park. Där har ett 40-tal
idéer fångats inom hälso- och sjukvårdens
verksamheter, varav en handfull idéer prövats av Science Park Gotland.
Samverkansformen Näringslivsberedningen som är ett forum där näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga har under året tagit fram en gemensam
plan för åtaganden som ska skapa tillväxt
och förbättrat näringslivsklimat på Gotland. Planen benämns Handslaget och har
bland annat lett till att ett upphandlingsforum etablerats, vilket har syftet att skapa
dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region Gotland.
Ny fas i arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande
gentemot företag har genomförts. I det interna förbättringsarbetet med bemötandekulturen riktas ett större ansvar mot chefer
och kommunikatörer i alla led inklusive
ett ökat medarbetaransvar. Inom de verksamheter där företagskontakten är hög har
konsultledda diskussionsövningar inom
bemötande genomförts. Engagemanget
inom regionens förvaltningar för att stödja företag som drabbats av pandemin har
under året varit stort vilket uppskattats av
näringslivets företrädare som även visat positiva siffror både i Svenskt Näringslivs mätningar och i insiktmätningarna där nöjd
kund index ökat i fyra av sex mätområden.
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Region Gotland har under året fortsatt
arbetet med stödinriktade insatser för
att underlätta för företag som drabbats
av pandemins effekter. Ytterligare två
stödpaket har tagits fram i bred samverkan både inom regionen och i dialog med
näringslivets företrädare. Kommunikationsaktiviteter har genomförts för att
inspirera de många distansarbetare och
deltidsgotlänningar som bott på Gotland
under pandemin att stanna kvar.
En insats för att stärka bilden av en
attraktiv arbetsmarknad har påbörjats. En
uppdaterad varumärkesplattform för Gotland godkändes i regionfullmäktige och
har implementerats bland annat genom
gotland.com, men även genom att stärka
samverkan med aktörer på Gotland. I detta arbete inkluderas verksamheter på hela
Gotland i den så kallade verktygslådan där
företag och andra aktörer kan marknadsföra sin egen verksamhet. En ökad aktivitet på sociala medier på kontot Livet på
Ön har gett mycket fina resultat i såväl engagemang som besökare till gotland.com.
På den nya varumärkesplattformen har
innehåll riktat mot potentiella inflyttare,
entreprenörer och gotlänningar utvecklats
och statistiken visar att det är välbesökt.
En arbetsmodell för landsbygdsutveckling
togs fram och kommer att implementeras
under 2022 vilket bland annat kommer
att stärka arbetet med attraktionskraften
på hela Gotland.
Fortsatt konstateras att bostadsmarknaden påverkas av pandemin. De effekter
som kan ses är en fortsatt stor efterfrågan
på småhus och mindre gårdar, vilket har
lett till prisökningar för småhus men även
bostadsrätter. Utbudet av småhus inom
Visbys närområde har varit litet, något
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Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning: HELT UPPFYLLT

Målet bedöms helt uppfyllt.
Kommunikationsaktiviteter har genomförts för att inspirera de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som bott
på Gotland under pandemin att stanna
kvar. En insats för att stärka bilden av en
attraktiv arbetsmarknad har påbörjats. De
första branscherna att lyftas prioriterades
av projektgruppen i Bo, leva och verka och
det resulterade i transportbranschen, spel
och spelutveckling samt läraryrket. Arbetet med det företagsfrämjande systemet har
fortsatt under namnet Gotland Grow.
Under Almedalsveckan genomfördes
två seminarier med temat Är landsbygderna det nya svarta? Aktiviteter genomfördes även under Medeltidsveckan, där inflyttare intervjuades för att inspirera och

dela med sig av sina erfarenheter.
En uppdaterad varumärkesplattform
för Gotland har godkänts i regionfullmäktige. Plattformen har implementerats
bland annat genom gotland.com, samt
genom stärkt samverkan med aktörer på
Gotland. Gotland.com lanserades under
juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete ingår verksamheter på hela Gotland i den så kallade
verktygslådan, där företag och andra aktörer kan marknadsföra sin egen verksamhet. En ökad aktivitet på sociala medier
på kontot Livet på Ön har gett mycket fina
resultat i såväl engagemang som besökare
till gotland.com.
På den nya hemsidan gotland.com har
innehåll riktat mot potentiella inflyttare,

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

entreprenörer och gotlänningar utvecklats
och statistiken visar att den är välbesökt.
En arbetsmodell för landsbygdsutveckling togs fram och kommer att implementeras under 2022. En insats för att skildra livet
i servicepunkterna har initierats. Det har
fattats beslut om att under 2022 starta ett
pilotprojekt med Gubis som projektägare.
Projektet syftar till att skapa tilltro, tillväxt
och nya möjligheter för att skapa en positiv
platsutveckling på Gotlands landsbygder.
För att bibehålla måluppfyllelsen
behöver ovan beskrivna insatsområden genomföras och implementeras i kombination med ett fortsatt
målmedvetet arbete.

2021

2020

2019

Jämförelse

Antal personer 20-64 år

32 301

32 095

32 069

-

- kvinnor

16 002

15 916

15 864

-

- män

16 299

16 179

16 205

-

80

80

79

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
- kvinnor

80

81

78

- män

80

80

80

0.87

0.86

0.77

Demografisk försörjningskvot

0.89

Mål 5. Det finns goda förutsättningar att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Målet bedöms i hög grad uppfyllt.
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Region Gotland har fortsatt arbetet med
stödinriktade insatser för att underlätta
för företag som drabbats av pandemins effekter. Ytterligare två stödpaket har tagits
fram i bred samverkan både inom regionen
och i dialog med näringslivets företrädare.
Ett nytt företagsstöd med fokus på omställning och hållbar tillväxt har etablerats
och är nu sökbart för små och medelstora företag. Under namnet Gotland Grow
formaliserades i början av året samverkan
mellan företagsfrämjande aktörer för att
stödja etableringar och företagsutveckling. Partnerskapet Region Gotland med
Uppsala Universitet driver innovationsprojekt ihop med Science Park, där har
ett 40-tal idéer fångats i hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet varav en
handfull prövats av Science Park Gotland.
Samverkansformen Näringslivsberedning-
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en som är ett forum där näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga
har under året tagit fram en gemensam plan
för åtaganden som ska skapa tillväxt och
förbättrat näringslivsklimat på Gotland.
Planen benämns Handslaget. Under året
har upphandlingsforum Näringsliv Gotland etablerats i syfte att skapa dialog och
förståelse för upphandlingsarbetet mellan
näringsliv och Region Gotland. Upphandlingsforum ASF (arbetsintegrerade sociala
företag) Gotland har etablerats 2021. Syftet
är att ge ASF och Region Gotland goda förutsättningar att göra affärer med varandra.
I skolans läroplan finns skrivningar om
Entreprenöriellt lärande och inom ramen
för Ung Företagsamhet har 466 elever aktivt deltagit i den del som riktar sig mot
grundskolan, Framtidsresan.
I det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen riktas ett större ansvar mot chefer och kommunikatörer i

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

alla led inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ny fas i arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande gentemot företag har genomförts.
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har på avdelnings- och
enhetsnivå genomfört konsultledda diskussionsövningar för ökad kompetens och
förståelse. Engagemanget inom regionens
förvaltningar för att stödja företag som
drabbats av pandemin har under året varit
stort vilket uppskattats av näringslivets företrädare som även visat sig i både Svenskt
Näringslivs mätningar och i insiktsmätningarna där nöjd kund index ökat i fyra
av sex mätområden.
För ökad måluppfyllelse krävs ytterligare insatser och engagemang
inom arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande gentemot företag.
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INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2021

2020

2019

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1-6)

3.0

2.9

2.9

3.4

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande1

702

67

68

742

Nettoutveckling, antal företag

427

431

381

-

Företagsamhet, andel (%)

Jämförelse

18

17

13

- kvinnor

-

11

8

- män

-

6

5

13

12

12

Nystartade företag/1000 invånare, antal

12

1 Jämförelse med deltagande kommuner i insiktsmätningen
2 Preliminärt resultat

Nedan resultat visar att det har skett
en förflyttning i rätt riktning när det
gäller att uppfylla målet. Med den
ökande befolkning som Gotland upplever är måluppfyllelsen inte enkelt
mätbar, men de uppåtgående trender
som kan ses för antal startbesked, antal markförsäljningar och antal bostäder i antagna detaljplaner, är tydliga
tecken på att det går åt rätt håll.
Antagna detaljplaner under året möjliggör
för byggande av 126 bostäder och pågående planer inrymmer mer än 2 000 nya
bostäder. Inom de 228 startbesked som
beviljats under året inryms totalt mer än
500 bostäder av olika slag.
Fortsatt konstateras en påverkan av pandemin på bostadsmarknaden. De effekter
som kan ses är en fortsatt stor efterfrågan
på småhus och mindre gårdar, vilket har
lett till prisökningar för småhus men även

bostadsrätter. Utbudet av småhus inom
Visbys närområde har varit litet, något som
inneburit ett stigande intresse för obebyggda tomter. Tekniska nämnden slutförde under året försäljningen av 38 småhustomter i
kvarteret Brodösen på Terra Nova.
Det är fortsatt en utmaning att få marknadsaktörerna att bygga hyresrätter, i Visby som inom andra delar av ön. Ett par
lovande insatser är dubbel markanvisning
där bygglov under året beviljats i Visby,
Klintehamn och Hemse, samt projekt Romapaketet för byggande av nya bostäder i
Roma. Även i Fårösund planeras för byggande av nya hyresbostäder.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland fortsätter och engagerar
ett flertal förvaltningar. Samrådsförslaget
som antagits av regionstyrelsen möjliggör
bland annat för byggande av mer än 10
000 bostäder fram till 2040.

INDIKATOR

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Under året har projektet Framtidens
samhällsbyggnad slutförts. Beslut har
tagits om att inrätta en sammanhållen
organisation för samhällsbyggnadsprocessen, vilket ger bättre förutsättningar
för ett processbaserat och mer effektivt
arbetssätt för samhällsbyggnadsfrågorna.
Inom flera förvaltningar genomförs åtgärder som styr mot en ökad
måluppfyllelse. För att fortsätta
resan mot måluppfyllelse är det
viktigt med ett aktivt arbete med
framtagande av nya detaljplaner och
genomförande av markanvisningar
för bostadsändamål samt med fortsatta riktade insatser för ett ökat bostadsbyggande utanför Visby.

2021

2020

2019

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

228

214

204

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal

126

76

113

47

3

16

Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal
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Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med
nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande
Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Vårt Gotland 2040, den nya regionala utvecklingsstrategin, ger nya gemensamma
prioriteringar för hur Gotland ska utvecklas till ekologisk hållbarhet och sätter effektmål till 2040. Effektmål till 2027 ska
sättas i strategins genomförandeprogram.
Klimatarbetet ska kunna bidra även
som en hävstång för att nå ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Att
lyckas med att begränsa klimatförändringarna är också en förutsättning för att kunna nå flera andra miljömål, och som med
många andra insatser för miljön räcker det
inte att arbeta lokalt för att få effekt. Vid
FN:s klimatmöte COP 26 Glasgow 2021,
konstaterades att Parisavtalets 1,5 graders-mål kräver att utsläppen minskar kraftigt fram till 2030. Många länder har mål
om klimatneutralitet till 2045 eller senare,
men redan de allra närmaste åren måste utsläppen minska rejält. Under klimatmötet
fattades beslut att alla länder, redan i slutet
av 2022, ska visa uppdaterade mål för hur
utsläppen ska minska till 2030. En del av
målbeskrivningen i Vårt Gotland 2040
syftar till att Gotland är klimatneutralt och
tidigt har nått nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal.
2021 har regionens stora satsning, Energicentrum Gotland, haft sitt första år
som permanent verksamhet. Energicentrum vänder sig till privatpersoner, företagare, organisationer och föreningar med
rådgivning och aktiviteter som stärker
gotlänningarnas möjligheter att ställa om
till ett effektivt och hållbart energisystem
och skynda på energiomställningen.
I Region Gotland tas klimatarbetet vidare bland annat inom uppdraget om koldioxidbudget och genom att tillsammans
med andra regioner enas om en modell för
utsläppsredovisning. Den kartläggning
som under 2021 gjordes inom teknik-
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förvaltningen gällande verksamheternas
CO2-utsläpp lägger en bra grund och visar på konkreta möjligheter till fortsatta
utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Socialförvaltningens miljöhandlingsplan som syftar till att se över möjligheten
att minska användningen av engångsplast
blir också ett arbete som flera förvaltningar kan dra nytta av.
Många av regionens verksamheter har
rapporterat aktiviteter inom ekologisk
hållbarhet. Ett sätt att bidra till måluppfyllelse är att ställa miljökrav vid inköp
och större upphandlingar. Uppskattningsvis innehåller 60-80 % av regionens inköp
någon form av miljökrav. Uppföljningen
inom detta område kan utvecklas. Klart är
dock att regionen i många olika funktioner
påverkar invånarnas förutsättningar för
ekologisk hållbarhet i vardagslivet.
Översiktsplan och Grönplan, de två
viktiga planeringsunderlag som under
2021 har tagits fram för samråd 2022, beskriver båda viktiga ekologiska samband
och förutsättningar för hållbar bebyggelseutveckling. Översiktsplanen behandlar
hela Gotland medan Grönplan avgränsas
till offentligt tillgängliga grönytor.
En inventering har gjorts av alla träd
på allmän mark i Visby. Det är cirka 4
500 träd som på olika sätt bidrar till bättre miljö i Visby, som renare luft, skugga
och vattenbalans. Programmet i-Tree beräknar de ekosystemtjänster som träden
bidrar med där de finns. Detta program
kan fortsättningsvis användas som ett
underlag för planering.
Ekokommunpriset 2021 gick till vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen för det cirkulära helhetsgrepp
vatten- och avloppsavdelningen tagit när
det gäller slamhanteringen vid Visby reningsverk. Uppströmsarbetet och Re-

vaq-certifieringen har varit centrala i arbetet med att nå slutmålet, att åstadkomma
återföring av slammet och dess växtnäring
till produktiv åkermark på Gotland.
Regionen har tillsammans med biogasaktörer inom det gotländska näringslivet lämnat in en ansökan om medlemskap
till ett forsknings- och utvecklingscentrum för biogas. Värd är Linköpings universitet och centrumet får stöd av Energimyndigheten.
Lokal biogasproduktion på Gotland
har många miljöfördelar. Biogas är det
enda lokalt producerade drivmedlet. För
avfalls- och avloppshanteringen är biogasproduktionen central och den ger en
effektiv metod för att sluta kretsloppen för
viktiga växtnäringsämnen. Bättre växtnäringsbalans på Gotland genom utökad
biogasproduktion är något som Linköpings universitet arbetar med inom ramen
för samarbetet.
Verksamheteten i Blått Centrum
Gotland, där regionen medverkar, har
intensifierats i och med tillkomsten av
torskforskningsprojektet ReCod. Det har
medfört en utbyggnad av forskningsstationen Ar och tillsättandet av nya tjänster.
I år var sista året för försöksverksamhet
Blått centrum och regionstyrelsen beslutade att medverka till att permanenta
verksamheten från och med 2022.
Vattnet på Gotland är i fokus för
många av regionens miljöåtgärder. En
mängd vattenrelaterade grupper och projekt finns, till exempel det interna VA-innovationsrådet. Vattenperspektivet är också
viktigt i förslaget till ny översiktsplan och i
arbetet med ett genomförandeprogram för
klimat, miljö och energi. Vattnets grundläggande betydelse för samhälle och natur
på Gotland kan inte nog betonas.
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Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

2021 var ett år när pandemin ändrade våra
resmönster och köpvanor. På gott och ont
fick det tydliga effekter. En positiv effekt
är att flera av de utsläppsminskningar som
behövs varje år under det här årtiondet,
faktiskt blev av år 2021. Positivt är att förvaltningarna rapporterar resultat i högre
grad än tidigare. Utifrån teknikförvaltningens nya uppdrag att minska koldiox-

idutsläppen med 12-15 % per år, finns nu
en kartläggning av koldioxidutsläppen
från el och bränslen. Kartläggningen ska
utökas till att omfatta alla förvaltningar.
Redan 2020 kom över 99 % av energin
från förnybara energislag avseende el och
värme. Genom systematiskt arbete med
energieffektiviseringar finns fortsatta klimatvinster att göra. För interna varu- och
godstransporter, inklusive hamnens arbetsbåt, skolskjutsar, sjukresor och avfallsinsamling användes 89 % förnybara drivmedel 2020. Detta tack vare användning
av biogas, HVO, lite el samt ordinarie låginblandning i diesel. För 2021 ska 100 %
förnybart i kollektivtrafiken ha nåtts, jäm-

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Bensin, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biodiesel, m3

fört med knappt 80 % för 2020. Det bör
utgöra större delen av årets utsläppsminskning. Körning med privata bilar i tjänsten
har minskat med 37 % under pandemin.
Under pandemin har även den ökade digitaliseringen gett betydligt minskad pappersförbrukning. 
Minskat klimatavtryck mäts på flera
sätt, till exempel genom utsläpp från medicinska gaser och måltidsverksamhetens
klimatindex för livsmedel.
För att bibehålla måluppfyllelsen
behöver arbetet med årliga mål,
tydliga uppdrag och ekonomiska incitament utvecklas.

2021

2020

2019

Jämförelse

163

159

163

185

21

30

38

-

9

8

1

-

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biogas, ton

131

91

125

-

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Diesel, m3

606

597

708

-

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)

100

79

42

92

73

79

80

-

Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3

Mål 8. Tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad
Målet bedöms delvis uppfyllt. Att
säkra en god kvantitativ och kvalitativ vattenförsörjning är och kommer
vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Ett rekordhögt antal besökande till ön
bidrog starkt till att sommarens vattensituation blev ansträngd, framför allt på
semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö,
Ljugarn och Östergarnslandet. Teknikförvaltningen betonade att alla dessa orter är känsliga för störningar och att man
kommer göra analyser för att hitta förbättringar. Bevattningsförbud infördes 1 maj.
En av teknikförvaltningens utmaningar
när det gäller VA-investeringar är att jämka samman behov, investeringsbudget och
tillgängliga personella resurser, samtidigt

som en långsiktigt hållbar VA-taxa ska
kunna behållas. Många projekt startades
eller färdigställdes samtidigt som andra
ströks eller fick flyttas fram till följd av
begränsade personalresurser. Exempel
på det senare var dricksvattenledningen
Hemse-Ljugarn (etappen Hemse-Stånga),
Fårö avloppsreningsverk och nytt avloppsreningsverk i Hemse.
Tillsynsarbetet när det gäller enskilda
avlopp fortsatte under året och uppskattningsvis är 72 % av öns 13 600 enskilda
avlopp för närvarande godkända. Samhällsbyggnadsförvaltningen startade också
tre nya dricksvattenprojekt för att förbättra kunskapen om och processerna kring
grundvatten och tillståndsgivning, speciellt
när det gäller beslutsunderlag för VA-prövning i samband med bygglov. Ett nytt vat-

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

tenskyddsområde tillkom, i Åminne, vilket
innebar att nästan tre av fyra kommunala
vattentäkter i drift nu har skyddsområden.
Under sommaren kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva
Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag,
bland annat när det gällde beskrivningen
av hur den tänkta brytningen kommer
påverka grundvattnet.

MÅLUPPFYLLELSE

Bedömningen är att målet i hög
grad är uppfyllt. Det betyder att utvecklingen inom regionen under det
gångna året varit i enlighet med det
som behövs varje år, för att nå de
klimatmål som är uppsatta till 2027,
2030 och 2040.

För ökad måluppfyllelse är det viktigt att Gotlands grundvattentillgångar inte försämras, varken kvantitativt eller kvalitativt. Uttagen
måste anpassas till tillgången och
flaskhalsar när det gäller VA-investeringar undanröjas.
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INDIKATOR (Jämförelse med alla kommuner ovägt medel)

2021

2020

2019

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)

63

58

58

-

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

73

76

72

72

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

72

71

-

-

Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Målet bedöms delvis uppfyllt.
Regionens nystartade Energicentrum är
en mycket viktig satsning som ska bidra
till hållbara val för hela Gotlands energiomställning. Under 2021 har arbete pågått
för att ta fram både en ny översiktsplan och
en ny grönplan. Syftet med grönplanen är
att få en helhetsbild av naturens värden för
långsiktig planering och skötsel av regionens mark.
Arbetet med genomförandeprogram utifrån regional utvecklingsstrategi pågår.
Dessa planer och program ska ge effekt
längre fram. Klimatförändringarna pågår
och klimatanpassning blir allt mer en nödvändighet i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Till samrådsförslaget till översiktsplan
2040 finns en miljökonsekvensbeskrivning.

Där nämns att det saknas ett bredare grepp
för klimatanpassning. Gedigna underlag har
därmed tagits fram som kan användas för att
bedömma effekterna av klimatförändringarna och dess påverkan på samhällets funktioner.
Medvetna materialval har ökat inom
Region Gotland. Inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen pågår arbete enligt
handlingsplanen för giftfri skola, särskola
och fritidshem, baserat på tidigare arbete
med giftfri förskola. Grunskolan har också
ett samarbete med måltidsverksamheten
kring de globala målen. En reviderad miljöplan har tagits fram hos socialförvaltningen med fokus på mer hållbart producerade engångsprodukter och att öka andelen
flergångsprodukter. Arbetet med kemikaliefri städning utvecklas. VA-avdelningen

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

har under 2021 haft en testperiod med ett
kemikalieprogram, EvnoMap, och påbörjat
en digitaliserad kemikaliesammanställning, vilket behövs som underlag för en
kemikalieplan. Denna plan tillsammans
med ett digitalt system för kemikaliehantering är också ett tidigare uttryckt behov
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Uppskattningsvis innehåller 60-80 % av
regionens inköp någon form av miljökrav.
För att bibehålla och öka måluppfyllelsen kommer ökad samordning av
förvaltningarnas hållbarhetsarbete
att bli en viktig del, liksom nätverk
med andra kommuner och regioner
inom vissa frågor, till exempel miljömässigt hållbar upphandling.

2021

2020

2019

1.88

2.31

2.29

-

2.0

1.8

1.8

2.0

Jämförelse

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Joel Nilsson

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/inv

Jämförelse

Energicentrum Gotland bildas och får sin hemvist på Skeppsbron 24 i Visby. Som energipilot ska Gotland gå före i energiomställningen.
Energicentrums uppdrag är att stärka gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är
värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete
genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Sammanfattning av målområdet
resultat. Denna analys utgör en god grund
för prioritering av utveckling och omställningsarbete framåt.
I förvaltningarnas verksamhetsberättelser beskrivs även aktiviteter som inte
alltid direkt påverkar målen. Generellt
har regionens kunskap ökat kring att sätta upp adekvata och konkreta aktiviteter
som leder till måluppfyllelse men flera
förvaltningar ser fortfarande detta som ett
förbättringsområde. Detta bör göras genom en analys av nuvarande resultat samt

identifiering av vilka arbetssätt som kan
påverka resultaten i positiv riktning.
Att leda för hållbarhet, såväl ekologisk,
ekonomisk som social, är en viktig del av
kvalitetsarbetet. Då verksamheterna på
ett strukturerat sätt tillgodoser dagens behov för dem vi finns till för utan att äventyra kommande generationers behov. Ett
systematiskt kvalitetsarbete i hela Region
Gotland säkrar på så vis organisationens
hållbarhet över tid.

Leda för
hållbarhet

Förbättra
verksamheten
och skapa
innovationer

Skapa värde
med kunder
och
intressenter

Utveckla
värdeskapande
processer

Involvera
motiverade
medarbetare
MÅLUPPFYLLELSE

Under året har flera aktiviteter genomförts
inom kvalitetsområdet som bidragit till en
positiv förflyttning i riktning mot målen,
som nu bedöms vara delvis uppfyllda.
I förvaltningarnas verksamhetsberättelser beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet på olika sätt, då det styrs och leds
utifrån förvaltningens uppdrag och dess
lagstiftning. Kvalitetsarbete utgår från tre
hörnpelare; kultur, struktur och systematik, vilka behöver finnas på plats för att
nå framgång i arbetet. Regionens kvalitetsarbete är överlag gott, men styrkor och
förbättringsområden ser lite olika ut i de
olika förvaltningarna.
Kvalitetskulturen beskrivs i regionens
kvalitetsmodell som bygger på faktorer
som driver god kvalitetsutveckling. Vi
ser en attitydförflyttning i många verksamheter där ett tydligare fokus nu ligger
på dem verksamheten finns till för, och
medarbetares engagemang och kraft att
utveckla och förbättra tjänster och service
är stark. Några förvaltningar involverar
sina kunder i utvecklingen och andra arbetar för att följa detta. Flera av regionens
utvecklingsarbeten har uppmärksammats
och prisats, såväl nationellt som internationellt, de senaste åren.
Att ha en god struktur samt ordning
och reda, är en förutsättning för att bli
medveten om vilka arbetssätt som leder
till vilka resultat och effekter på kort och
lång sikt. Några förvaltningar har lagkrav
om kvalitetsledningssystem eller ett systematiskt kvalitetsarbete medan andra valt
att arbeta utifrån till exempel ISO 9001. I
två förvaltningar finns införande av kvalitetsledningssystem som aktiviteter i verksamhetsplanen för 2022.
Samtliga förvaltningar ser ett förbättringsområde när det gäller att systematiskt
följa upp, lära och förbättra utifrån sina
resultat. Flera förvaltningar planerar för
att analysera verksamhetsresultat tillsammans med medarbetar- och ekonomiska

Basera beslut
på fakta

Region Gotlands kvalitetsmodell
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever
att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Målet bedöms delvis uppfyllt.
Ett flertal planerade digitala utvecklingssteg i förvaltningarna har fullföljts under
året, många som en effekt av pandemin.
Framför allt genom att utveckla e-tjänster, hemsidor/webbtillgänglighet och
appar som innebär tillgänglighet dygnet
runt. Alltid öppet appen inom hälso- och
sjukvården har lett till mer effektiv resursutnyttjande när patienter som så önskar
kan träffa läkaren online. Telefontillgänglighet till primärvården har ökat jämfört

med tidigare år, 94 % uppges få kontakt
samma dag. Det är ett resultat som är högre än riksgenomsnittet.
Viktiga framgångsfaktorer för att öka
telefontillgängligheten inom regionen är
arbetet med att utveckla den gemensamma
kundtjänstfunktionen. Kötiderna till teknikförvaltningens kundtjänst har minskat
avsevärt genom nära samverkan inom regionens kundtjänster. Fortsatt utveckling av
samarbete för övriga förvaltningar att svara
på enkla medborgarfrågor är viktigt för att
öka tillgängligheten per telefon.

INDIKATOR (Jämförelse med deltagande kommuner i Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK) samt medborgarundersökningen)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Den digitala tillgängligheten har ökat under året, men för personer som inte hanterar digital teknik behöver vi fortsatt säkra
andra kontaktvägar med Region Gotland.
För att öka måluppfyllelsen krävs att
regionen hittar sätt att mäta användares upplevda tillgänglighet för såväl
digitala som analoga kontaktvägar
samt att de som nyttjar regionens
tjänster kan och vara med och påverka
och anpassa tillgängligheten.

2021

2020

2019

Jämförelse

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

81

80

87

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

46

44

56

88

97

78

50

-

55

Kontakt med primärvården samma dag, telefontillgänglighet, (%)1

92

Nöjd medborgar index - Bemötande, tillgänglighet
1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner

Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta
Målet bedöms delvis uppfyllt.

MÅLUPPFYLLELSE

Inom flera förvaltningar pågår aktiviteter
för att göra de som nyttjar tjänsterna medskapande på olika nivåer, men pandemin
har försvårat samverkan med medborgare
som av olika orsaker inte är digitala. Det
digitala utanförskapet har därför särskilt
uppmärksammats genom att till exempel
biblioteken tillhandahållit surfplattor för
utlåning och support till medborgare 65+.
Bemötande i telefon har inte mätts under året. I brukarundersökningen på individ- och familjeomsorgen svarar 90 %

att de känner sig delaktiga i planering och
beslut, vilket är en ökning från året innan. Patienters upplevelse av delaktighet
och involvering i primärvården har sjunkit något jämfört med tidigare mätning.
Gotlands resultat ligger fortsatt något
under rikssnittet. Noterbart är att det är
kvinnorna som skattar sin upplevelse lägre än männen i båda mätningarna.
Indikatorn som anger elever i årskurs 9:s
syn på delaktighet har inte mätts under
året, en mätning som sker vartannat år.
Några förvaltningar har kommit långt i att

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

förändra sin kultur så att de som använder
deras tjänster involveras i utvecklingen. För
att uppnå detta mål och skapa god kvalitet
måste samtliga förvaltningar utveckla arbetssätt där man gör sina kunder medskapande på olika nivåer, från individuell till
övergripande nivå. Detta arbete behöver
ske såväl internt som externt.
För att öka måluppfyllelsen behöver
satsningar för att systematiskt arbeta med ett gott bemötandet fortsätta inom samtliga verksamheter.

2021

2020

2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%

90

85

92

85

- kvinnor

89

89

86

86

Jämförelse

- män

92

88

93

86

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

80

-

73

- kvinnor

79

-

75

- män

80

-

75

77

-

78

80

-

-

80

79

79

-

77

81

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

51

-

49

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)2

81

86

84

Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index (%)1
- kvinnor
- män

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
2 Jämförelse med medelvärde för deltagande kommuner i KKiK
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Målet bedöms delvis uppfyllt.
Målet är svårbedömt då det både anger
ett önskat läge om hög kvalitet och effektiva processer samt att detta ska säkras
genom ett offensivt utvecklingsarbete.
Målet tolkas och bedöms även på olika
sätt i verksamheterna.
I de kvalitetsmätningar som genomförts under året har regionen relativt bra
resultat i nivå med eller något över riksgenomsnittet. Verksamheternas kunder,
patienter, brukare, elever och anhöriga är
i huvudsak nöjda med sina insatser.
Processmognaden är fortsatt ojämn i
regionen även om medvetenheten och angelägenheten om att arbeta processorienterat har ökat. Samtliga förvaltningar har
identifierat och kartlagt processer, ofta i
samband med digitaliseringssatsningar,
men det systematiska arbetet med att styra
och följa upp för att effektivisera processerna saknas. Några förklaringar till detta är
att det saknas kunskap och gemensamma
verktyg för att identifiera och följa upp relevanta processmått samt att det ofta tar lång
tid innan effekterna av förändrade arbetssätt i de större processerna blir synliga. Ett
gott exempel är det omställningsarbete av

den utvidgade familjehemsvården som påbörjades 2017. Där har man infört ett nytt
arbetssätt som innebär ett aktivt arbete för
att hitta lösningar där barn och ungdomar
får sina behov tillgodosedda och kan vara
trygga hemma hos sina föräldrar eller hos
personer i det egna nätverket. I år syns tydliga resultat då färre barn och ungdomar
placerats än tidigare. Antal dygnsplaceringar har minskat och nettokostnaden för
barn och ungdomsvården har minskat med
7 %, jämfört med tidigare år.
Inom hälso- och sjukvården ger den
nationella kunskapsstyrningen, kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp stöd i processarbetet. Adekvata
processmått följs och analyseras, såsom
andelen patienter som utretts för cancer
enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).
Andelen har minskat under året, som en
följdverkning av pandemin, då fler cancerpatienter sökt vård för sent och därmed
fått försenad diagnos.
Under året har 29 nomineringar till
Förnyelsepriset inkommit, jämfört med
21 nomineringar 2020. Överlag är utvecklingstakten i regionen hög. Kunskap och
metoder för förbättringsarbete är väl eta-

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

blerat och samtliga förvaltningar arbetar
med att förbättra sina verksamheter. Det
finns även digitaliseringsplaner i alla förvaltningar.
I några förvaltningar pågår även större
och mer innovativa utvecklingssatsningar.
Ett exempel är projektet Testbädd Sudret
inom teknikförvaltningen där nya sätt att
återanvända dricksvatten prövas. Ett annat
exempel är ungdomsavdelningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som
har utvecklat sin ungdomsgård på nätet
genom modern teknik. Arbetet belönades
med Quality innovation award 2021.
För att nå måluppfyllelse och för att
regionen långsiktigt ska klara välfärdsutmaningen, krävs att samtliga
förvaltningar har ett systematiskt
kvalitetsarbete och en ökad processmognad i form av tydlig processtyrning, där processresultat efterfrågas
och förbättras kontinuerligt.
För att säkra att regionen levererar rätt tjänster på smartast sätt behöver följande områden prioriteras;
förnyelsearbete, utvecklingsarbete,
omställningsarbete samt innovativt
digitaliseringsarbete.

2021

2020

2019

Jämförelse

96

103

135

99

- kvinnor

97

105

151

101

- män

95

102

124

98

4 901

4 957

4 962

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

88

86

84

85

- kvinnor

91

87

87

86

- män

85

85

81

84

115 326

111 419

115 941

92

83

55

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar1

117

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård, 65 år och äldre, antal/100 000 inv

4 718

6 489

3 474

- kvinnor

3 948

5 008

2 926

5 582

8 268

4 128

67

58

47

34 046

32 537

27 218

21

43

-

- män
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)2

63

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl läkemedel), kr/inv
Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

29
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Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång

1 Jämförelse med medelvärde för deltagande kommuner i KKiK
2 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där
engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott
ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Sammanfattning av målområdet
arbetat på distans. Resultatet gällande distansarbete blir ett bra inspel i det fortsatta
arbetet med framtidens kontorsarbetsplatser, där Region Gotland vill ge förutsättningar för en högre grad av flexibilitet för
var arbetet kan utföras.
Det finns även utvecklingsområden.
Bland annat en allt för hög stressnivå
bland chefer och inom vissa enheter samt
konflikter som påverkar arbetet negativt.
Ett antal aktiviteter har initierats under
året för att komma tillrätta med detta som
förhoppningsvis kommer synas framåt.
Resultatet från medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap i regionens
utvecklingsarbete. Det är ett långsiktigt
arbete och dialogen kring resultatet, gällande förbättringar och utveckling, görs
på alla nivåer i organisationen.
Året har fortsatt präglats av pandemin.
Det har inneburit stora utmaningar men
också påskyndat utveckling och fokus
inom många av målområdets processer och
inom de identifierade utvecklingsområdena; samverkan över gränser, lärande och
utveckling, från försiktighet till tillit samt
organisationsförståelse och stolthet.
Även detta år har bemannings-, arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor varit högt upp
i prioriteringsordningen. Det har ställts

höga krav både på ledarskap och medarbetarskap med ändrade förutsättningar,
hårt arbetsbelastade verksamheter och nya
arbetssätt. Det finns nu ett stort behov av
återhämtning och även fokus på bemanning kopplat till kompetensförsörjningsutmaningen. Vad gäller bemanning så har ett
flertal verksamheter getts tvärprofessionellt
stöd kring strategisk hållbar bemanning.
Efterfrågan på kunskap, stöd och struktur
i dessa frågor är stor.
Även projekt Norma – se kompetensen,
som nu avslutats, har bidragit till att regionen fått nya insikter kring en inkluderande
organisationskultur, breddad rekrytering
samt hur vi kan se och använda kompetens
på nya sätt.
Ett nära samarbete med de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen
har varit en framgångsfaktor, så även arbetet med internkommunikation genom
exempelvis FAQ-frågor där chefer och
medarbetare regelbundet fått information
och vägledning.
Det annorlunda året har ställt höga krav
på både ledar- och medarbetarskapet, med
ändrade förutsättningar och arbetssätt och
det finns ett stort behov av fortsatt fokus på
utveckling inom detta område.

Foto: Region Gotland/Peter Häggbom Norrby
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Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom målområde medarbetare.
För att klara dem och nå uppsatta mål är
det avgörande att lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap. Vi behöver
kunna attrahera, rekrytera, behålla, engagera och utveckla kompetens i en tillitsbaserad och hälsofrämjande organisation. 		
Region Gotlands medarbetarundersökning mäter de områden som i hög grad påverkar dessa faktorer och årets resultat visar
att det även detta år gjorts förflyttningar i
positiv riktning. Medarbetare och chefer har
ett högt engagemang och detta trots ett år
med pandemi. Det stora engagemanget syns
även i den höga svarsfrekvensen på 80 %.
Index på ledarskap, attraktionskraft
som arbetsgivare och en hållbar arbetsmiljö
har förbättrats och det har gjorts positiva
förflyttningar. Övriga index ligger fortsatt
högt på samma nivå som förra året. De resultat som ökat mest ser vi inom ledarskapsindex men även vad gäller stolthet att arbeta
i regionen samt möjlighet till kompetensutveckling. Andra frågor med positiv utveckling är att medarbetare har stöd i sitt arbete
samt att arbetet känns meningsfullt.
Under 2021 har fler medarbetare,
inom verksamheter där det varit möjligt,

Projektet Norma – se kompetensen har under åren samlat lokala organisationer och Region Gotlands verksamheter i ett arbete för att gemensamt förnya synen
på kompetens. Här ses projektledare Anna-Karin Bergius och projektadministratör Johanna Landin.
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Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
För att få till en intern kultur som präglas
av tillit, behöver vi på alla nivåer arbeta med
aktiviteter och beteenden inom både kultur
och struktur. Alla chefer ska vara förändringsledare som förstår, förmår samt har
mod, uthållighet och rätt förutsättningar
för ett tillitsfullt ledarskap. Både ledare och
medarbetare behöver också ha begripliga
uppdrag där roll, mål och sammanhang är
tydligt och ger motivation och engagemang
i arbetet att göra förflyttningen.

Under 2021 har arbetet fortsatt. Vad gäller regionens organisationskultursarbete
så har steget varit att fördjupa dialogen i
vardagen för att få den mer verksamhetsnära. Nästa steg är att rama in det medarbetarskap som behövs framåt i regionen
för att göra förflyttningarna i kulturen
och förstärka och ge bra förutsättningar.
Ledarstrategins olika delar har fortsatt att
implementeras. Bland annat genom fördjupade utbildningar samt utveckling av
ett sammanhållet stöd kring cheferna vad
gäller system, introduktion och utbildning.
Det har även tagits fram en serie filmer
kring grogrunder för konflikter som lan-

INDIKATOR

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

serats under året. Filmerna är ett stöd till
verksamheterna att samtala kring innan
konflikter blossat upp. Även stöd i dessa
processer har utvecklats, både i det förebyggande arbetet med utveckling av grupper
samt vid kränkande utredningar.
För att få till en tillitsbaserad styrning
behöver även strukturer ses över för
att kunna stödja kulturförflyttningen. Ett antal delegationer har ändrats under året så att delegationen
nu ligger i linje med där beslutet ska
verkställas. Sammanfattningsvis visar resultaten på indikatorerna att
regionen går i en positiv riktning.

2021

2020

2019

Team effektivitetsindex

73

70

69

- kvinnor

70

70

69

- män

73

73

71

Ledarskapsindex

73

72

71

- kvinnor

74

72

72
75

- män

77

76

Engagemangsindex

75

75

74

- kvinnor

76

76

75

- män

75

75

74

Hållbart medarbetarindex (HME)

80

79

79

- kvinnor

81

80

80

- män

80

80

78

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete
Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
Regionfullmäktige har under året fastställt förslaget till en regionövergripande kompetensförsörjningsplan för perioden 2022-2023 som också ligger till
grund för förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner.
Pandemin har fortsatt påverkat många
utvecklingsinsatser men också bidragit till
ökad digitalisering och nya aktiviteter. En
övergripande verksamhetsutveckling har
pågått för att digitalisera flera HR-processer och använda tekniken smart.
Projektet Norma – se kompetensen har
avslutats. För att möta den demografiska
utmaningen behöver synen på kompetens
breddas. Under projekttiden har nya arbetssätt utvecklats och en metod tagits

fram som prövats i olika verksamheter.
För att höja kompetensen och ge förutsättningar till en inkluderande organisationskultur har en mängd aktiviteter genomförts.
Den regionövergripande redaktionen för arbetsgivarvarumärket är ett
bra exempel på samverkan över gränserna. Redaktionen har genomfört flera
marknadsföringsinsatser och regionens
instagramkonto #viarregiongotland har
nu över 8 500 följare. Ett arbete med att
utveckla det strategiska arbetsgivarvarumärket har också påbörjats. Sedan 2019
har resultatet på regionens indikator som
mäter arbetsgivarattraktivitet förbättrats
avsevärt. Resultatet visar att det nu finns
fler medarbetare som skulle rekommendera Region Gotland som arbetsgivare. Detta bidrar starkt till ökad måluppfyllelse.
Arbetet med heltid som norm i projekt-

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT
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Mål 13. Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad organisationskultur

form avslutades våren 2021.
Det av parterna överenskomna målet att
tillsvidareanställning på heltid är det
normala vid nyanställning och att redan
anställda medarbetare ska arbeta heltid
i högre utsträckning än i dag kan sägas
vara uppnått. Trenden utifrån resultaten
på indikatorerna är god och indikerar på
en förflyttning över tid. Ett ökat uttag av
övertid ses 2021 och bedöms korrelera
med pandemin.
För att göra ökade förflyttningar för
måluppfyllelse behöver bland annat
arbetet med att samarbeta över gränserna för att skapa lärande, utveckling
och effektivitet liksom arbetet med
att använda tekniken smart fortsätta.
Som en del i att attrahera och behålla
medarbetare behöver arbetet med
arbetsgivarvarumärket fortsätta.
Region Gotland | Årsredovisning 2021
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INDIKATOR
Net Promoter Score (NPS)
- kvinnor

-14

2019
-24

-8

-12

-22

- män

-13

-9

-21

84

81

78

- kvinnor

82

78

75

- män

91

89

87

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)

39 382

45 441

53 038

- kvinnor

32 446

37 344

43 991

6 937

8 098

9 067

Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)

84 508

75 826

81 307

- kvinnor

54 677

51 235

54 675

- män

29 831

24 591

26 632

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
Pandemin har satt det aktiva arbetsmiljöarbetet i fokus och den viktigaste framgångsfaktorn har under hela perioden
handlat om en nära dialog och samverkan
mellan chefer, skyddsombud och medarbetare. Grunderna i arbetsmiljöarbetet
har satts på prov där riskbedömning som
verktyg har hjälpt våra verksamheter att
identifiera, bedöma och åtgärda risker för
att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.
Pandemin har också drivit fram en snabbare utvecklingstakt inom exempelvis digitalisering och satt fokus på hemarbete
samt framtidens arbetsplatser där nya och
förändrade arbetssätt uppmärksammat
frågan kring det nya normala.
Det centrala samverkansforumet har
under året fortsatt ett utökat samarbete
med representation från förvaltningarna.

MÅLUPPFYLLELSE

2020

-12

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)

- män

En del av detta arbete innefattar regionens
samverkansavtal samt en upphandling av
ett digitalt systemstöd för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Inom området främjande arbetsmiljöarbete har fysisk aktivitet varit i fokus genom
styrdokument, erbjudande om digitala
träningspass, årlig uppföljning i medarbetarundersökningen samt samverkan över
gränser utifrån ett medarbetar-, folkhälsooch patientperspektiv. Vidare genomförde
arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av
systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Resultatet för
regionen visade på ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete där brister och utvecklingsområden identifieras och åtgärdas.
Inom förvaltningarna lyfts det främjande arbetsmiljöarbetet som ett fokusområde där flertalet insatser genomförts. Exempelvis riktade insatser inom ramen för
lärares arbetsmiljö och friskvårdsinsatser.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Det nämns även aktiviteter inom områden
som arbetsbelastning, chefers förutsättningar och konflikthantering.
Pandemin har haft en stor påverkan på
arbetsmiljöarbetet och vilka insatser och
aktiviteter som genomförts. Detta har skapat långsiktiga övergripande effekter där
regionens skyddsorganisation stärkts med
effekter som över tid bör påverka måluppfyllelsen positivt. Två viktiga områden
framåt är att identifiera och driva aktiviteter inom den organisatoriska arbetsmiljön, som exempelvis chefers förutsättningar och strategisk hållbar bemanning samt
bredda anpassningsmöjligheterna vid tillfällig nedsatt arbetsförmåga.
Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som planeras eller genomförts
stödja målet. Samtliga av målets indikatorer gör mindre förflyttningar
under ett år i en pågående pandemi.

INDIKATOR

2021

2020

Organisatorisk och social arbetsmiljö index (OSA)

72

711

701

- kvinnor

72

711

691

- män

76

751

741

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

96

97

-

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)

82

83

79

2019

- kvinnor

81

82

79

- män

83

84

80

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

59

60

50

- kvinnor

57

58

48

- män

66

69

57

1Utgjorde tidigare psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)

66
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Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger
kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser
än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga
intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar
ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget.

Sammanfattning av målområdet
För att behålla en bra balans i ekonomin ska
inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och bidrag. Under den senaste femårsperioden ligger den genomsnittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på 4,0
% och skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat i genomsnitt 4,8 % per år.
Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 54 mnkr. I de första
prognoserna som gjordes prognostiserades
underskott och beslut togs om att nämnderna skulle säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget och
vidta nödvändiga åtgärder. Under året har
nämnderna fått 59 mnkr i tilläggsanslag
och har också fått riktade statsbidrag vilket
bidragit till överskottet jämfört med budget. Det är positivt att nämndernas verksamhet sammantaget ryms inom beslutad
budget, även om verksamheten och ekonomin varit påverkad av pandemin. Fyra
av sju nämnder redovisar överskott; hälsooch sjukvårdsnämnden, socialnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst
1 procent av nettokostnaden
Målet är helt uppfyllt då det budgeterade resultatet vid årets slut uppgick
till 59 mnkr vilket motsvarar 1 % av
verksamhetens nettokostnader. När
budgeten beslutades uppgick det
budgeterade resultatet till 87 mnkr
vilket motsvarar 1,5 %.
Målet är tillfälligt sänkt 2021 till 1 %.
Den långsiktiga målnivån är ett budgeterat resultat som uppgår till minst 2 % av
nettokostnaden. Orsaken till att målet

sänktes var framförallt då de samhällsekonomiska förutsättningarna var mycket
osäkra samt att det var ett hårt tryck på
nämnderna att ställa om och hantera effekter av pandemin. Det sågs då inte som
möjligt att ha en marginal på 2 %, för
2022 är målet återigen satt till 2 %. Samtidigt anpassades även investeringsnivån.
För att kunna investera i samma takt som
tidigare utan att behöva låna upp samt
för att kunna avsätta medel för att trygga
pensionsutbetalningar framåt behöver re-

INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

samt regionstyrelsen. Tre nämnder har
underskott; tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
fick under året tillåtelse av regionfullmäktige att redovisa underskott.
Enligt beslut ska 50 mnkr per år avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Anledningen är att det ska finnas finansiella
medel för framtida pensionsutbetalningar
och slippa undanträngningseffekter på
framtida investeringar. Utifrån ett gott resultat och en god likviditet togs beslut om
att sätta av ytterligare 100 mnkr. Totalt
uppgår nu avsatta medel till 304 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var
vid årsskiftet 460 mnkr.
Sammantaget görs bedömningen att
ekonomin är i balans ur ett generationsperspektiv. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov stora utmaningar framåt.

Bedömning: HELT UPPFYLLT
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Vid ingången av 2021 fanns det, till följd
av pandemin, en betydande osäkerhet om
hur samhällsekonomin skulle utvecklas
och vilken effekt vaccinationerna skulle få.
Tack vare en oväntat snabb återhämtning
av den svenska ekonomin, ökade skatteintäkterna mer än normalt, och mycket mer
än vad som kunde förutses vid årets början. Gotlands goda befolkningsutveckling
har också haft betydelse för ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
De extra kostnader som regionen haft till
följd av pandemin som exempelvis testning och vaccinationer har kompenserats
från staten. Under året har även pensionsmedelsplaceringarna ökat i värde till följd
av den starka utvecklingen på börsen och
bidragit till det goda resultatet.
Årets resultat blev 216 mnkr, vilket
motsvarar 3,8 % av nettokostnaderna
och innebär att det egna kapitalet stärks
och ger ett mycket gott utgångsläge inför
kommande år.

sultatet vara på den nivån. Regionen behöver också ha tillräckliga marginaler för att
parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet under pandemin.
Under året har sammanlagt 26 tilläggsanslag på 59 mnkr beslutats. De flesta
tilläggsanslag kan kopplas till pandemin. Även budgeten för skatteintäkter
har reviderats under året då prognosen
kraftigt förbättrades.

2021

2020

2019

1.0

3.3

1.1
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Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår
till minst 1 procent av nettokostnaden
Målet är helt uppfyllt då resultatet
uppgår till rekordhöga 216 mnkr vilket motsvarar 3,8 % av verksamhetens
nettokostnader. Balanskravsresultatet
uppgår till 125 mnkr efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i värdepapper. Det motsvarar 2,2 % och ligger
därmed på en mycket bra nivå.
Målet har varit tillfälligt sänkt från 2 till
1 % både 2020 och 2021. Med anledning
av pandemin var de ekonomiska förutsättningarna väldigt osäkra och prognoserna
pekade på kraftigt minskade skatteintäkter
och ökade kostnader. Regeringen aviserade

sedan stora bidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen i kombination med en
snabb återhämtning av ekonomin innebär
att resultatet blev rekordhögt. En bidragande orsak är också att pensionsmedelsplaceringarna ökat i värde till följd av den starka
utvecklingen på börsen. 2022 är målet att
resultatet åter ska uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader.
Skatteintäkter är den enskilt största inkomstkällan och utgör 55 % av regionens
intäkter. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,5 % jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än den
genomsnittliga ökningen de senaste fem
åren. Nettokostnadsutvecklingen exklusi-

INDIKATOR

2020

2019

Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

3.8

2.8

2.2

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2.2

2.0

1.4

Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

4.5

3.8

3.8

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

5.5

6.3

4.5

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

3.8

4.2

3.8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

4.8

3.9

4.0

Soliditeten har förbättrats med 1,8
procentenheter och uppgår till 43,7
% vid årets slut. Det innebär att den
ekonomiska ställningen har stärkts.
Målet är helt uppfyllt.
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ve jämförelsestörande poster var 4,5 %. För
att klara regionens långsiktiga resultatmål
och samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta
uppnåddes 2021.
Nettokostnadsökningen för nämnderna är 3,8 %. Både intäkter och kostnader
är påverkade av åtgärder för att hantera
effekterna av pandemin. De riktade statsbidragen har fortsatt att öka och bland
kostnaderna har personalkostnaderna,
köp av tjänster samt stöden till föreningar,
kulturinstitutioner och frivillig organisationer varit högre än tidigare.

2021

Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut

Av betydelse för bedömningen av den
ekonomiska ställningen är också i vilken
utsträckning finansiering av investeringar
med egna medel kunnat göras samt hur
likvida medel och avsatta pensionsmedel i
förhållande till total pensionsförpliktelse
utvecklats. Av betydelse är också hur låneskulden utvecklas.
Samtliga investeringar har med god marginal kunnat finansieras med egna medel.
Likviditeten är fortsatt god och uppgår till
232 mnkr. Den goda likviditeten har an-

vänts för att minska låneskulden med 185
mnkr. Låneskulden uppgick vid årsskiftet
till 390 mnkr. Den goda likviditeten har
även möjliggjort att 150 mnkr kunnat avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Avsatta pensionsmedel i förhållande till
total pensionsförpliktelse har ökat med 6
procentenheter till 13 %.
Av betydelse för den ekonomiska ställningen är också hur soliditeten inklusive
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen
utvecklar sig. Under den senaste femårsperioden har den förbättrats med 16 procentenheter och uppgår nu till 7,3 %.
Sedan mandatperiodens början har
soliditeten inte uppnått 45 % trots bra
resultatnivåer. Anledningen är en om-
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fattande investeringsverksamhet. En god
utveckling av den ekonomiska ställningen kräver en balans mellan kassaflödet
från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.
Under den senaste femårsperioden har
soliditeten legat förhållandevis stabilt på
mellan 42-44 % trots en mycket hög investeringsnivå. Det har varit möjligt genom
bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som genererat reavinster och lättat
balansräkningen samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget legat på en förhållandevis hög nivå.
Den samlade bedömningen är att ekonomiska ställningen stärkts betydligt de
senaste två åren.

2021

2020

2019

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

13.3

7.3

6.0

Soliditet (%)

43.7

41.9

42.8

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)

228

222

163
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Foto: Region Gotland
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Nämnder och
förvaltningar

Under 2021 togs beslutet om att förslaget till ny översiktsplan skulle gå ut på samråd. I förslaget bedöms att cirka 10 000 bostäder skulle kunna byggas inom
föreslagna områden fram till 2040. Lärbro är ett av områdena som omfattas av förslaget.
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Här ges en övergripande bild av Region Gotlands nämnder och förvaltningars
verksamhet. Information ges kring viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomi
samt utveckling på sikt. Slutligen presenteras utvalda verksamhetsmått samt
en övergripande bild av nämndens resultaträkning och medarbetarstatistik.
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Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: INGER HARLEVI (M)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: MATS ÅGREN (S)
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: GUNNEL LINDBY (C)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: BERIT CEDERGREN ONSJÖ (M)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: ARNE JOSEFSSON (C)
Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd.
RESULTAT 2021, tkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision

+431
+2 331
+226

Valnämnd
Överförmyndarnämnd

-40
+804

Patientnämnd

+433

Totalt resultat

+4 185

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. De digitaliserade
mötena har bland annat inneburit minskade reseersättningar. I övrigt har även
anslaget för utbildning av förtroendevalda
inte utnyttjats i budgeterad omfattning.
Till detta kommer att övriga kostnader i
huvudsak rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare år. Regionens revision har ett positivt resultat på
226 tkr. Den positiva budgetavvikelsen
beror främst på senarelagd revisionsplanering och att deltagande i konferenser,
erfarenhetsutbyten och studiebesök inte
varit möjliga att genomföra som följd av
rådande pandemi. Valnämndens negativa
resultat på -40 tkr beror främst på ökade
personalkostnader.
Vad gäller överförmyndarnämndens
positiva resultat på 804 tkr förklaras det
i huvudsak av lägre kostnader för arvoden
till ställföreträdare, då antalet arvoden
som betalats av Region Gotland minskat.
Pandemin har bidragit till minskade arvodeskostnader för besök och resor. Patientnämndens positiva överskott på 433 tkr
beror i huvudsak på vakanser i kansliet.
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REGIONENS
FÖRTROENDEVALDA REVISORER
De förtroendevalda revisorernas uppdrag
är definierat i kommunallagen och innebär
att årligen granska verksamheten och pröva
ansvarstagandet i styrelse och nämnder. Revisorerna ska dessutom uttala sig om detta i
revisionsberättelsen till regionfullmäktige.
Revisorernas arbete präglas av integritet
och oberoende. Därför väljer revisorerna
självständigt vilken verksamhet som ska
granskas och hur det ska ske. De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd eller styrelse, utan var och en har rätt att ha en egen
uppfattning i ansvarsfrågan.
Revisorerna är nio till antalet och har under året biträtts av revisorer från KPMG.
Följande granskningar har bildat underlag för bedömningen 2021; granskning av årsredovisning och delårsrapport,
grundläggande granskning av regionstyrelsen och samtliga nämnder, granskning
avseende upphandling och inköp, granskning av investeringsprocessen, granskning
av intern kontroll, granskning av långsiktig finansiell planering, granskning av
likvärdig skola, förstudie avseende äldreomsorg, förstudie avseende psykiatri, uppföljande granskning av framtida kultur
och fritidsverksamhet 2017, uppföljning
av granskningar 2017-2019.
Revisionsrapporterna återfinns i sin
helhet på regionens webbplats och en
sammanfattning av granskningsresultatet finns i revisionens redogörelse som
bifogas revisionsberättelsen.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en
överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Region Gotland har sedan 1 januari 2007 en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden ska efter ansökan eller
anmälan utreda behov av god man, förvaltare eller förmyndare för personer som
av olika anledningar inte kan förvalta sin
egendom, föra sin talan och tillvarata sina
rättigheter. Överförmyndarnämnden ansvarar därefter för tillsyn över förmyndares,
förvaltares och gode mäns förvaltning.

Om ett barn har tillgångar som överstiger
8 prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndarnämnden. Nämnden utser även
god man för ensamkommande barn som
anländer till Gotland efter anvisning av
Migrationsverket eller som kommer till
Gotland efter placering av annan kommuns socialtjänst.
Viktigare händelser
Regionfullmäktige beslutade att tilldela överförmyndarnämnden 700 tkr för
att förstärka kansliet med ytterligare en
tjänst från och med januari 2022. Regeringen utsåg en särskild utredare för att se
över reglerna om gode män och förvaltare
vilket resulterade i betänkandet Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36. Utredningen föreslår en rad förändringar som
kommer att förändra mycket av verksamheten för överförmyndare, huvudmän och
ställföreträdare om de genomförs.
Måluppfyllelse
Av de mål som överförmyndarnämnden
arbeter mot uppfyller nämnden fem av sju,
ett resultat som delvis har påverkats av den
pågående pandemin. Sammanfattningsvis
kan dock framföras att drygt 96 % av ställföreträdarna under överförmyndarnämndens tillsyn är nöjda med nämndens och
kansliets arbete.
Utveckling på sikt
Antalet huvudmän är stabilt men på grund
av en rad samhälleliga faktorer har det
blivit allt svårare att rekrytera och behålla
lämpliga ställföreträdare. Införandet av
mentorskap under 2022 är ett av de förbättringsförslag som förhoppningsvis kommer
att ge välbehövligt stöd till både nya och
gamla ställföreträdare Tillgång till bättre
och fler digitala lösningar, mer utbildning
och en användarvänlig hemsida är också
några av de förbättringspunkter som på
sikt kommer att bidra till en god utveckling
av verksamheten både för huvudmän, ställföreträdare och för kansliet.

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson
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Regionen är enligt lag skyldig att genomföra val till Europaparlamentet och riksdags- och kommunfullmäktige (inom Region Gotland regionfullmäktige) samt
eventuella folkomröstningar. Den nämnd som sköter detta är valnämnden. Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, vallokaler och
tillhandahålla valmaterial.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående med klagomål på
vården, bidra till kvalitetsutveckling och
hög patientsäkerhet i vården, bidra till att
vården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar samt ge tvångsvårdade
patienter möjlighet att få en stödperson.
Viktigare händelser
Antalet klagomål har ökat med 21 i jämförelse med föregående år. Ett utvecklingsprojekt har pågått, för att möjliggöra för en
väg in genom 1177, för klagomål på vården.

Måluppfyllelse
Under året har patientnämnden bland annat bidragit till ökad måluppfyllelse inom
områdena ökad tillgänglighet, ökad delaktighet och ökad kvalitet.

Pandemin har dock försvårat vissa sätt att
informera. Nytänkande behövs inom informationsområdet och information är en
prioriterad uppgift framöver.

Utveckling på sikt
Socialstyrelsen har utfört en förstudie som
resulterat i ett förslag på en väg in för klagomål. Inera har utvecklat en gemensam
ingång för klagomål via 1177, vårdguidens
e-tjänster. Vissa tekniska svårigheter återstår att lösa innan tjänsten kan införas på
Gotland. Antalet klagomål till patientnämnden kan komma att påverkas.
Patientnämnden har en lagstadgad
skyldighet att informera om sitt uppdrag.

Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valnämnden och dess kansli har till uppgift att bland annat förordna röstmottagare, skaffa vallokaler och förtidsröstningslokaler, samt tillhandahålla valmaterial till
förtidsröstning och vallokaler.
Valnämnden har genomfört två sammanträden under hösten för att påbörja
planeringen inför valåret 2022.

VERKSAMHETSMÅTT
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2021

2020*

966

970

2

4

- särskild förordnad vårdnadshavare

27

20

- förvaltare

91

97

- god man

599

613

80

107

2021

2020

276

255

Antal aktiva ärenden
varav
- god man ensamkommande barn

Handläggningstid från inkommen
ansökan till yttrande, dagar

PATIENTNÄMNDEN
Antal klagomål

VALNÄMNDEN

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

0

120

137

-30 979

-26 974

-26 426

Verksamhetens nettokostnader

30 979

-26 794

-26 289

Kommunbidrag

30 979

30 979

30 300

0

4 185

4 011

RESULTATRÄKNING, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Årets resultat

- klagomål relaterat till pandemin
- somatisk specialistvård

22

22

139

128

- psykiatri

17

23

- primärvård

97

77

- tandvård

12

13

- kommunal vård

8

11

- övrig verksamhet

3

2

- övrig vård
Antal tillsatta stödpersoner

1
7

3
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varav
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Regionstyrelsen
ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
REGIONDIREKTÖR OCH FÖRVALTNINGSCHEF: PETER LINDVALL

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har fortsatt varit närvarande
i verksamheten. Ytterligare stödåtgärder
för det gotländska näringslivet samt fritids- och kultursektorn har genomförts.
Förvaltningens vardagliga utåtriktade
verksamhet har anpassats och kommunikationsinsatserna har varit omfattande.
Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete drivits för att ta
fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar
och innovation samt social välfärd. Arbete
med en ny styrmodell med syfte att skapa en
röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen pågår.
Vidare inom samhällsutvecklaruppdraget har varumärkesplattformen uppdaterats och där, inom ramen för bo och
leva samt verka på Gotland, har aktiviteter
initierats för att distansarbetare ska stanna kvar på ön. Idéburet offentligt partnerskapsavtal har skrivits med Röda korset
för att möta samhällsutmaningar inom
integration. Energicentrum har etablerats
med egen anslagsfinansiering. Dubbel
markanvisning är genomförd för Visby,
Klintehamn och Hemse och processen
med byggnation har inletts.
Inom demokratiområdet har arbetet
med att ta fram en policy för medborgardialog påbörjats liksom uppdraget att införa
bedömning av tvärperspektiv i underlag
till förtroendevalda i den politiska ärendeberedningen. Årets digitala Almedalsvecka genomfördes med framgång och
beslut finns att från 2022 korta veckan till
fem dagar. Utifrån förändrad lagstiftning
har beslut fattats att från sommaren 2022
inrätta en visselblåsarfunktion i organisationen. Stort fokus och arbete har legat på
att ta fram underlag för nytt badhus i Visby och beslut har fattats om lokalisering av
detta till Solberga park.
Digitaliseringen fortsätter och planer
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finns framtagna och beslutade. De allvarliga DDoS-attackerna under våren 2021
har bland annat resulterat i en säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring
framtida samhällsbyggnadsprocess samt utvecklingen av måltidsverksamheten. Övriga
frågor och beslut som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att
bidra till måluppfyllelse är bland annat:
•		 Utmaning av drift av Solbergaoch Hemsebadet
•		 Ett upphandlingsforum med näringslivet har etablerats för att ge bättre
förutsättningar för lokala företag att
lägga anbud och delta i upphandlingar
•

Tidplanen för ny biblioteksplan
har förlängts. Beslut har fattats om
inköp av två mindre biblioteksbussar. Projekt Bokstart är avslutat och
implementeringsarbete pågår.

•

Ny kulturkonsulentorganisation

•

Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG, har utifrån nya lagkrav på
tillgänglighet genomfört en tillsyn av
Region Gotlands hemsida vilket gav
en åtgärdslista för vidare hantering

MÅLUPPFYLLELSE
Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället. Genom det regionala
utvecklingsansvaret tillsammans med
kultur och fritidsuppdraget bidras aktivt
i frågor som spänner mellan beredskap,
jämlik hälsa, landsbygdsutveckling, kulturliv, Almedalsveckan, energi, klimat
och miljö. Samverkan i dessa frågor sker
med bland annat länsstyrelsen och polisen
och flera andra myndigheter tillsammans
med det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare bör partnerskapet med
Uppsala universitet särskilt lyftas fram.
Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region

Gotland som en effektiv organisation.
Ett särskilt uppdrag är att hålla samman
övergripande processer i organisationen
och att vara drivande och sammankallande till strategiska nätverk inom ekonomi,
HR, kommunikation, digitalisering och
kvalitet. Därtill leds flera regionövergripande forum för samverkan till exempel
samhällsbyggnad, samverkan barn, vuxna
och äldre och social hållbarhet.

EKONOMI
Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr
(+25,8 mnkr, 2020). Årets överskott förklaras främst av överskott i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare, samt
förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas
även vad gäller anslaget för förstudier av
exploateringsprojekt. Vidare återfinns
överskott i verksamheten i form av personalrelaterade orsaker och övriga kostnader.

UTVECKLING PÅ SIKT
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny
regional utvecklingsstrategi kommer insatser att göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen
ger driv för frågor som klimat miljö och
energi, näringslivets förutsättningar och
innovation samt social välfärd. Samverkan
och samarbete har tidigare haft ett mer
externt fokus men framåt kommer även
det interna perspektivet på hållbarhet att
behöva förstärkas för att nå effekt i måluppfyllelse. Den nya styrmodellen, det samlade
ledningssystemet, arbetet för god och nära
vård samt modellen för medborgardialog
blir viktiga faktorer för framgång.
Ökad oro i världen skapar osäkerheter
framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin måste fortsatt hanteras. Beredskap
måste byggas upp för att kunna hantera åtgärder och behov av snabba förändringar.
Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång
till teknik som processarbete, verksamhetsutveckling och förändringsledning.
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VERKSAMHETSMÅTT, RSF

deberedning, informationsförvaltning och
säkerhet samt ledning och styrning.
Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:
•		 Aktiviteter kring nytt badhus i Visby
•		Analyser av hur framtida stöd
och behov inom kulturområdet
behöver utformas för att bland annat
motverka effekter av pandemin
•		Lokalförsörjning/lokalplanering
i hela regionen
•

Förnyelse av Almedalsveckan

•		Bidragsöversyn för föreningar
och ny fritidsplan
•		Förändrade krav från
medborgare vad gäller utbud,
flexibilitet och individuella koster
inom måltidsverksamheten

2021*

2020

2021*

2020

Måltidstjänster

Medborgarinriktade tjänster
Antal besök på turistbyrå

VERKSAMHETSMÅTT, RSF forts.
Antal beställda portioner inom:

46 784

26 631

Antal besök på regionarkivet

1 441

1 743

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 925

4 144

194 613

215 879

- hälso- och sjukvård

81 500

83 979

- inom äldreomsorg

291 940

297 192

Antal samtal, regionupplysningen
Antal besvarande samtal, regionupplysningen

179 118

189 412

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)

21

28

153 738

169 386

Antal externa samtal till 0498-26 90 00
Andel externa samtal till regionupplysningen via
0498- 26 90 00, %
Antal besök i reception Visborg,
externa och interna

74

72

8 101

10 257

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal besök

10 369

82 841

-

85,50

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

1 694

909

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

21 389

20 760

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

7 525

6 010

Nettokostnad per besök, kronor

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
- ungdomar
- pensionärer
- funktionshindrade
Bibliotek, antal fysiska besökare
Bibliotek, antal media lån fysiska

- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning

- äldreomsorg, ordinärt boende

434 997

426 600

1 001 043

989 324

276 965

278 926

23 660

20 323

Andel inköpta ekologiska livsmedel, %
(värde i kronor)

24

27

Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)

92

91

Andel inköpt närproducerade/gotländska
livsmedel, % (värde kronor)

15

17

Andel vegetariska måltider, %
(räknat på grundmeny)

28

28

Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)

100

99

Koldioxidekvivalent

2,50

2,27

Administrativa tjänster
Lönehantering - antal lönespecifikationer

104 022

100 857

Kvalitet i löneutbetalningar, %

0,83

0,61

Andel extra utbetalningar pga fel, %

0,14

0,15

Stöd vid rekryteringar av chefer

65

50

Stöd vid rekrytering övriga

56

20

Antal samtal HR-supporten

-

1 104

90

90

11,2

11,5

4,9

4,9
1 078

27 431

30 207

2 185

3 891

Andel elektroniska fakturor av hanterade
fakturor, %

1 469

2 799

Andel påminnelser kundfakturor, %

232 969

412 885

Andel inkassoärenden, %

362 605

Antal protokollförda paragrafer,
kansli (RF, RS, RSau)

1 096

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 753

9 910

53 814

54 527

3,08

3,12

228 413

Antal registrerade handlingar av registraturen
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

92

90

Antal ärenden hanterat av it-supporten

44 603

41 103

*Flera av verksamhetsmåtten/nyckeltalen har påverkats av pågående pandemi.
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Den demografiska utvecklingen med fler
äldre och yngre och färre i arbetsför ålder
skapar utmaningar för kompetensförsörjning vilket redan i dag är en svårighet
inom flera yrkesgrupper. Nya arbetssätt
och andra erfarenheter efter pandemin behöver tas omhand. Livsstilsfrågor och hur
och var medborgarna framåt kommer att
bosätta sig och leva kan också påverka.
Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på delaktighet, kommunikation,
tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.
Kommunikationerna till och från ön är en
avgörande fråga framåt.
De gotländska ståndpunkterna på utredningen, Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland,
är att trafiken till och från Gotland ska
vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb.
Såväl EU som Sveriges regering och SKR
lyfter i strategier fram hur avgörande det är
att värna demokratin. Både i fråga om att
utveckla förmågan till dialog med medborgarna och i att säkra transparens, ären-

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR
Foto: Jeroen Hartings

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänsten hjälper gotlänningarna i samband med bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud och
andra nödsituationer. De arbetar även förebyggande och står till tjänst dygnet runt - året runt.

VERKSAMHETSMÅTT
RÄDDNINGSTJÄNST
Totalt antal larm

2021

2020

696

696

173

118

72

74

varav
- IVPA (i väntan på ambulans)
- brand ej i byggnad
- brand i byggnad

85

73

- trafikolycka

99

77

134

162

- hjärtstoppslarm

- automatlarm

64

46

- annat sjukvårdslarm

96

72

- annan hjälp till ambulans

16

18

Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)

83

95

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

6

14

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

9

9

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Internränta

-59 512

-3 565

-3 338

55 484

54 493

-6 537

-4 717

12 121

7 371

3 240

2021

2020

469

660

- män

159

209

- kvinnor

310

451

Nettoinvesteringar

MEDARBETARE, RSF
Antal anställda
varav

-655 144

-823 282

-23 593

-23 501

-1 162

-949

-1 103

-439 400

-414 840

-382 039

431 010

431 010

407 838

-8 390

16 170

25 799

Antal anställda

24 560

25 799

varav

16 806

29 909

- män
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-62 642

-3 967

0

Årets resultat

-26 193

Regionstyrelsen har utnyttjat 8 390 tkr av eget kapital

-55 073

55 484

Kommunbidrag

-633 369

100 550

3 937

-297

465 847

Nettoinvesteringar

4 502

-59 210

264 846

Budgetavvikelse

4 031

-316

221 323

Årets resultat

Bokslut
2020

-62 021

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag

Bokslut
2021

-475

Bokslut
2020

Verksamhetens nettokostnader

Budget
2021

-55 484

Verksamhetens nettokostnader

Bokslut
2021

Internränta
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Verksamhetens intäkter

Budget
2021

Verksamhetens kostnader

74

RESULTATRÄKNING
RÄDDNINGSTJÄNST, tkr

RESULTATRÄKNING RSF, tkr

Avskrivningar

Räddningstjänsten arbetar förebyggande
och stödjer den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och
begränsa olyckor. De arbetar även med skadeavhjälpande insatser, det vill säga insatser
vid bränder och olyckor. Räddningstjänsten har bland annat som mål att nå 90 % av
Gotlands befolkning inom 30 minuter vid
akuta räddningsinsatser. Målet har uppnåtts under året. Antalet inkommande
larm till räddningstjänsten var på samma
nivå som förgående år. Dock har larm gällande brand i byggnad och sjukvårdrelaterade larm ökat under 2021.
Nya energikällor och drivmedel som
exempelvis elfordon och solceller är en
utmaning då det ställer nya krav på räddningstjänsten.
Årets resultat uppgår till -6,5 mnkr
(-4,7 mnkr, 2020). Den största orsaken är
lokal- och personalkostnader som är högre
än budgeterat samt obligatoriska hälsokontroller.

- tidsbegränsat anst

44

64

Personalkostnad, tkr

284 087

357 364

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

43

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

5,8

2021

2020

50

49

48

48

2

1

MEDARBETARE, RÄDDNINGSTJÄNST

- kvinnor
- tidsbegränsat anst

1

3

Personalkostnad, tkr

47 902

44 882

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

76

75

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

5,0
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Regional samverkansstruktur
och partnerskap
Inom Region Gotland finns en samverkansstruktur för barn och unga och en för vuxna och äldre.
Under 2021 tillkom ytterligare en del, kunskapsstyrning psykisk hälsa. Arbetet inom respektive
samverkansområde bidrar i omställningen till God och Nära Vård. Partnerskapet med Uppsala
universitet har under året främst fokuserat på innovation och forskning i hälso- och sjukvården.

BARN OCH UNGA
I samband med den uppdaterade strukturen för samverkansforum barn och unga
skapades aktiviteter kopplade till olika
åldersgrupper 0-24 år.
0-5 år

samlad inventering av Region
Gotlands stöd och insatser

6-12 år

utveckla stöd och tidiga insatser för barn med problemskapande beteende

6-17 år

att vända problematisk
skolfrånvaro

18-24 år

utvärdering och revidering av
överenskommelse kring unga
vuxna i behov av stöd

Under året har arbetet med utbildningsmaterial för samordnad individuell plan
för barn och unga fortsatt.

VUXNA OCH ÄLDRE

KUNSKAPSSTYRNING
PSYKISK HÄLSA
I maj 2021 anställdes en ny samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa i regionstyrelseförvaltningen. Samverkansledaren kommer att ha ett samordnande
ansvar för kunskapsstyrning psykisk hälsa inom Region Gotland och har under
hösten 2021 lett arbetet med att ta fram
en ny handlingsplan för psykisk hälsa.
Handlingsplanen är treårig och kommer
att gälla 2022-2024.

PARTNERSKAP
Partnerskapet har två huvudinriktningar;
forskning och innovation samt utbildning och studentsamverkan. En stor del
av partnerskapet med Uppsala universitet
har under året fokuserat på forskningsoch innovationsområdet. Detta har skett
främst i genomförandet av projektet Innovationssystem Gotland, som inriktar sig
särskilt mot innovation och forskning i
hälso- och sjukvården. I detta tvååriga
projekt samverkar Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park i syfte att
stärka det gotländska innovationssystemet
och näringslivet.
I den del av partnerskapet som rör utbildning och studentsamverkan har fortsatt samverkan och utbyte skett mellan
Region Gotland och Uppsala universitets
socionomprogram, samhällsplaneringsprogram, sjuksköterskeprogram samt
grund- och förskollärarprogrammen.

Under pandemin har många digitala möten genomförts, så även inom den regionala samverkansstrukturen samt det regionala partnerskapet.
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Foto: Region Gotland

Huvudområden under året har varit
Sjukvård i hemmet – primär vård och
specialiserad palliativ vård samt utskrivningsprocessen.

Arbetet kring den primära vården i hemmet är satt på paus på grund av pandemin.
Däremot har utvecklingen av specialiserad palliativ vård i hemmet kunnat fortgå enligt plan. Det nya palliativa teamet
kommer ta emot alla patienter i palliativt
skede, inte bara de med en cancerdiagnos.
Inkluderingen kommer ske successivt.
Arbetet med utskrivningsprocessen pågår. En processkartläggning är genomförd.
Arbetet med att utveckla Region Gotlands samhällsinformation på hemsidan
har återupptagits under 2021 efter en paus
på grund av pandemin. Det arbetet görs i
samarbete med bland annat representanter från pensionärsrådet.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Tekniska nämnden
TEKNIKFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: PATRIC RAMBERG
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VIKTIGARE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

Ett rekordhögt antal besökande sommaren 2021 påverkade teknikförvaltningens
verksamheter i hög grad. Samtidigt som
besökstrycket innebar en välbehövlig injektion för det gotländska näringslivet
innebar det också utmaningar för förvaltningen. Den ökade belastningen har varit
i form av större volym av sopor, ökat slitage
på öns vägar och besöksplatser samt även
ökning av skadegörelse och nedskräpning. Vattenförsörjningen sattes under
stor press och flera vattentäkter belastades hårt. Vatten behövde transporteras
med tankbil till de större semesterorterna.
Kryssningsverksamheten fick en uppgång
under sommaren och glädjande är det stora intresset för nationella kryssningar som
anlänt Visby även utanför den mest intensiva kryssningsperioden juli och augusti.
Pandemin har slagit hårt mot både den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Båda verksamheterna har producerat
trafik i samma omfattning som tidigare
samtidigt som resandet har gått ner. Även
om restriktioner för kollektivtrafiken
stegvis har kunnat lättas kvarstår effekten
på ekonomin och tappet med anledning av
pandemin har inte gått att hämta upp.
Teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen har under året fortsatt arbetet
tillsammans för att skapa en mer effektiv,
hållbar och användarfokuserad samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom projektet FramSam som avslutades under året
togs en färdplan fram som för teknikförvaltningens del kommer innebära ett ännu mer
processinriktat arbetssätt samt ökade samarbetsforum över förvaltningsgränserna.
Att utveckla organisationen mot en
mer tillitsbaserad kultur är ett ständigt
pågående arbete. Ledarskapet är en avgörande faktor för att utveckla organisationskulturen och ge förutsättningar för
medarbetare att utvecklas och ta större
ansvar i sina roller. Den organisationsutredning som genomförts 2021 pekar på
att förvaltningens ledningsgrupp behöver
utveckla sin strategiska förmåga. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att
enhetschefer, arbetsledare och även medarbetare ges utrymme och förutsättningar
för att fullt ut kunna ta eget ansvar för sina
uppgifter och roller.

Förvaltningen har bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse och bedömer att förvaltningens
måluppfyllnad för 2021 är god. Så gott
som alla aktiviteter har påbörjats och en
övervägande del har också avslutats. För
att kunna värdera hur förvaltningens aktiviteter leder till måluppfyllelse finns indikatorer kopplat till aktiviteterna. Viktigt
att poängtera att ett antal av förvaltningens aktiviteter ger resultat på lång sikt och
är därför svårare att värdera.
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EKONOMI
2021 års ekonomiska utfall för tekniska
nämnden är negativt i jämförelse med
budget, -11,6 mnkr (-30,1 mnkr, 2020).
De skattefinansierade verksamheternas
budgetavvikelse uppgår till -1,9 mnkr
(-14,7 mnkr, 2020) och de avgiftsfinansierade verksamheternas resultat uppgår till
totalt -9,7 mnkr (-15,3 mnkr, 2020).
För de skattefinansierade verksamheterna uppvisar kollektivtrafiken det största budgetöverskridandet om -11,4 mnkr.
Den allmänna kollektivtrafiken står för
huvuddelen av överskridandet, -10,3
mnkr vilket främst orsakas av högre kostnader till följd av indexuppräkning av avtalad trafikkostnad samt att ett ökat antal
kilometer debiteras i nuvarande avtal än i
det föregående. Kostnaden för snöröjning
och halkbekämpning har varit 5,7 mnkr
högre än budgeterat för 2021. Dessa budgetöverskridanden kompenseras till del av
positiva utfall i andra verksamheter såsom
projekt-, försörjnings- och fordonsverksamheterna. Medel för evakueringslokaler
för renovering av Södervärnsskolan har
inte förbrukats fullt ut till följd av förseningar i projektet.
Bland de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar avfallsverksamheten ett
negativt resultat för 2021 om -6,4 mnkr.
Det negativa utfallet förklaras främst av
högre kostnader för drift av återvinningscentraler. VA-verksamhetens resultat är
även detta år negativt om -4,4 mnkr vilket främst förklaras av fastighetsrelaterade
kostnader såsom el och underhåll samt
kostnader för fordon. Sommarens höga
besökstal har varit gynnsam för linjehamnens ekonomi som har ett positivt utfall
mot budget om 2,8 mnkr.

Utfallet för kryssningskajen vad avser den
del som omfattar kapitalkostnaderna är
negativt, -1,7 mnkr vilket är i enlighet med
avtalet med Copenhagen Malmö Port.
Investeringsutgifterna, exklusive exploatering, för teknikförvaltningen 2021
uppgick totalt till 345 mnkr. 79 mnkr har
investerats inom fastighetsområdet och 82
mnkr inom VA-verksamheten. Utgifterna
inom exploateringsverksamheten uppgick till 24 mnkr. Det största projektet är
statsutveckling Visborg som stod för drygt
hälften, 12,7 mnkr. VA-verksamheten särredovisas på nästa uppslag.

UTVECKLING PÅ SIKT

Arbetet fortsätter med att rusta verksamheten för ett varaktigt högre besökstryck
under sommarhalvåret. Det handlar om att
säkra bemanning samt utveckla nya arbetssätt och lösningar.
Den 26 oktober 2020 erkände Region Gotland klimatnödläge, vårt klimat
genomgår kraftiga negativa förändringar
med fara för framtida generationer. För
att nå hållbar utveckling krävs att den
service som teknikförvaltningen tillhandahåller bygger på långsiktiga lösningar.
Det ställer krav på långsiktig och hållbar
planering inom alla förvaltningens verksamheter. Vattensituationen på Gotland
är mer allvarlig än någonsin och att säkra
en god vattenförsörjning och kvalitet är
och kommer vara en av de stora frågorna
för samhällsbyggnadsprocessen framöver.
Förvaltningen kommer att fortsätta
digitalisera fler tjänster under året. Det
pågår stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, bland annat det
EU-finansierade Digital dialog som leds
av förvaltningen. Här är samverkan avgörande för att skapa användarnytta och
kvalitativa processer i utvecklingsarbetet.
Förvaltningen behöver säkra att ekonomiska resurser används effektivt på
både kort och lång sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och
förvaltningens effektiviseringsarbete ska
bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och prioriteringar i hela
verksamheten, såväl taxefinansierad som
skattefinansierad. Viktigt är också att föra
nära dialog med politik och regionledning
kring framtida utmaningar och vägval.
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VERKSAMHETSMÅTT

2021

2020

658 667

629 213

GATA-VÄG-PARK

2021

2020

Enskilda vägar med statsbidrag:

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik
varav
- antal resor med bussiga kortet

266 644

269 270

32

294

4

1

Antal bussresor med cykel
Sålda årskort

- Antal vägar

318

320

- Antal km

810

805

- Kostnad kr per invånare
Vinterväghållning totalkostnad tkr

336

276

13 211

5 523

Kronor per invånare

220

92

277

277

Sålda länskort

2 795

3 212

Parkmark, Naturmark, antal hektar

Sålda förortskort

1 099

1 138

Anlagd parkmark, antal hektar

218

218

Sålda Visbykort

1 455

1 358

Nettokostnad parkverksamhet, kr/inv

255

227

504 157

499 953

104 838

95 541

Sålda Arbetsresekort

896

457

Sålda endagskort

124

160

Sålda tredagarskort

195

131

Färdtjänst antal beslut

486

451

1

3

333

294

Antal färdtjänstresor

33 729

Sjukresor med taxi

Riksfärdtjänst antal beslut
Beslut totalt antal parkeringskort
för funktionshindrade, med avslag

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltad lokalarea BRA
varav
- förhyrd area BRA
Antal byggnader

512

512

36 414

Periodiskt underhåll kr/kvm

132

104

27 748

22 543

Vattenförbrukning l/kvm

320

347

157

789

Värmeförbrukning kwh/kvm graddagskorrigerad

102

96

61

61

Sjukresor i buss

Elförbrukning kwh/kvm
HAMNVERKSAMHET
46 687

43 965

254

317

Ank + avg passagerare Visby (tusental)

1 723

1 235

Ank + avg personbilar Visby (tusental)

567

MARK OCH STADSMILJÖ
Transporttillstånd

28

40

Grävtillstånd

3221

101

417

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

3272
693

19

220

266

0

484

Färjegods ank & avg (tusental ton)

702

653

Fastighetsförsäljningar

Godstrafik antal anlöp

173

207

Markupplåtelse, tillstånd
varav

Godstrafik ank varor (tusental ton)

153

159

Godstrafik avg varor (tusental ton)

183

196

Kryssningspassagerare (tusental)

148

28

Kryssningsbesök antal anlöp

116

25

Visby (antal gästbåtsdygn)

6 418

3 172

Övriga hamnar (antal gästbåtsdygn)

1 318

708

Gästbåtsdygn total

7 736

3 880

Gästande fritidsbåtar:

- Almedalsveckan

1 Varav 22 avstyrkta.
2 Varav 25 avstyrkta. Uppgift om TA-planer har inte rapporterats tidigare år.
3 Räknas som försäljning då fastigheten är tillträdd, ej utifrån kontraktsdagen.
4 Samtliga ansökningar återkallades.

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

NKI (Kundenkät) 1

83,9

Antal båtplatser i Regionens hamnar 2

370

371

Kölista på båtplatser LOA<10 m (antal)

143

38

Kölista på båtplatser LOA>10 m (antal)

64

22

Verksamhetens kostnader

Kölista på fiskebodar (antal)

19

10

Avskrivningar

-217 715

-221 391

Internränta

-56 806

-55 942

-55 417

Verksamhetens nettokostnader

-204 857

-216 480

-197 225

Kommunbidrag

204 857

204 857

167 149

0

-11 623

-30 076

INVESTERINGAR, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Investeringar egna inom TN

262 283

74 105

67 067

Investeringar affärsdrivande

275 263

102 629

128 111

1
2

RESULTATRÄKNING, tkr

Egen undersökning till hamnens kunder
Kunder kan stå i båtplatskö i flera hamnar samtidigt i flera hamnar

AVFALLSVERKSAMHET

2021*

Mängd insamlat matoch restavfall1

11 408

175

1 252 121 1 341 667 1 088 021
-1 182 457 -1 280 813 -1 025 228

Årets resultat

2020

TOTAL
KG PER
MÄNGD I
PERSON
TON

Verksamhetens intäkter

TOTAL
MÄNGD I
TON

KG PER
PERSON

10 128

156

-204 601

varav

Investeringar andra förvaltningar

290 138

178 331

103 176

- insamlat komposterbart
( matavfall)

4 006

62

3 695

57

Summa investeringar netto

827 684

355 064

298 354

- brännbart avfall

7 402

114

6 433

99

Mängd returpapper och
förpackningar (exkl. well)2

7 600

117

7 638

117

2021

2020

33 783

519

34 581

531

526

332

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

MEDARBETARE
Antal anställda
varav
- män

304

249

1 Uppgift från mottagaranläggning

- kvinnor

222

83

2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

- tidsbegränsat anst

36

18

3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall

Personalkostnad, tkr

290 345

195 803

*Uppgifter för 2021 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2022. Vid beräkning av mängd
per person justeras invånarantalet med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2021 inte har presenterats än används
invånarantalet för 2020 (65 085) i beräkningen för 2021.

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

23

19

Sjukfrånvaro inkl. timavlönade, %

5,5

4,9
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Visby (tusental bruttoreg. ton)
Övriga hamnar (tusental bruttoreg. ton)
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Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING
VERKSAMHETSIDÉ
Verksamheten ansvarar för produktion och
leverans av dricksvatten samt rening och
hantering av spillvatten och dagvatten inom
fastställda verksamhetsområden till abonnenter och till kunder anslutna enligt avtal.
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VIKTIGA HÄNDELSER
Injusteringar av bräckvattenverket på södra Gotland pågår. I slutet av 2021 färdigställdes upphandling av VA-ledningar för
sträckan Sanda Stenhuse till Västergarn,
som kommer att byggas under 2022. Projektering har förberetts av överföringsledning mellan Västergarn och Tofta som
planeras under 2022. Målet är att pumpa
dricksvatten från bräckvattenverket i syfte
att avlasta Visbyområdet.
Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd för vattentäkterna Ava på
Fåro och Vibble. Provpumpningen i Akebäck är avslutad och projektets nästa steg
blir att söka tillstånd. Nytt vattenskyddsområde är klart för Åminne.
Utbyggnad av Katthammarsvik avloppsreningsverk är klar och verket har nu
biologiskt reningssteg och utökar därmed
sin kapacitet från 700 pe1 till 1 000 pe. Ny
utloppsledning för Ljugarns avloppsreningsverk är klar och därmed tar Region Gotland
det nya tillståndet för 30 pe i anspråk.
Norra linan, som sammanbinder Slite,
Lärbro, Hangvar, Ihre och Lickershamn,
behöver mer vatten in i ledningssystemet
för att exploatering av större områden
ska vara möjlig. Eftersom kalkindustrin
Cementa inte fick brytningstillstånd och
därmed inte kommer bygga ett vattenverk
som ska rena länshållningsvattnet till
dricksvatten, så måste VA-verksamheten
påbörja arbetet med att använda vattnet
från Nordkalks färdigställda kalkbrott
vilket medför behov av ett nytt vattenverk.
Den nya vattenreservoaren i Lickershamn togs i drift januari 2021, vilket möjliggör många nya anslutningar.
VA-avdelningen deltar i och drar lärdomar av olika innovationsprojekt, som till
exempel testbädden vid storsudret. Investeringar för infrastrukturen påbörjades under
2020 och består bland annat av borrning av
brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten samt ytvatten. Genom EU-finanisierade NextGen
sker bland annat utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kun-

skaper bland allmänheten. Senaste delprojekt i arbetet med testbädden är finansierat
via LONA. Efter beslut i tekniska nämnden
att statsutvecklingsområdet Visborg ska ha
två rör ut, det vill säga sortera spillvattnet
i svartvatten och gråvatten, deltar Region
Gotland, tillsammans med Stockholm och
Helsingborg, i projektet Mat i cirkulära robusta system.
Pågående utredningar inom ramen för
Visborgsprojektet är övergripande dagvattenutredning och skyfallshantering, höjdsättningsplan, förstudie grundvatten och
förstudie huvudledningsnät. Under hösten
har en konsekvensutredning och diverse
projekteringar genomförts. Medel har erhållits via Formas för planering inför hur
BDT-vatten2 ska hanteras.

MÅLUPPFYLLELSE
Finansieringsgraden ökade till 98,3 %
2021 (94,7 %, 2020). Målsättningen är
100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
78 % (81 %, 2020). Målsättningen är 85
% debiteringsgrad i förhållande till levererad mängd.
Totalt 4 142 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2021, vilket kan jämföras
med 2020 då 3 954 000 m3 producerades.

EKONOMI
Regionens samlade VA-verksamhet redovisar 2021 ett underskott om -4,4 mnkr
(-11,4 mnkr, 2020). Det finns stora investeringsbehov och därmed ökade kapitalkostnader under de kommande åren. Det
finns en fond bestående av förutbetalda
intäkter där 9,8 mnkr återstår vilken periodiseras över 25 år (475 tkr per år) för
att finansiera investeringar för VA-verksamheten. Fonden har skapats med stöd av
Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal
redovisning.

VA-TAXAN
Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras årligen efter konsumentprisindex. Taxan för brukningsavgifter höjs
10 % från 1 januari 2022.

UTVECKLING PÅ SIKT
En fördjupad utredning av Visbys VA-försörjning ska göras där möjligheten att använda Bästeträsk, nya grundvattentäkter eller
optimera befintliga vattentäkter ska belysas.
Återanvändning av BDT-vatten och/eller renat spillvatten ingår i utredningen.
Statsutvecklingsprojektet
Visborg
byggs med sorterande spillvattenrör för
att spara vatten och optimera rening av
toalett och BDT-vatten.
Ett verktyg för multikriterieanalys används för att kunna ta beslut om vilken
typ av vattenverk och avloppsreningsverk
som ska byggas på Fårö. Därutöver ska tillstånd för nuvarande vattentäkt sökas.
Förprojektering av överföringsledning
från Slite till Valleviken via Hideviken
och Hellvi genomförs de närmaste åren.
2021 antogs VA-avdelningens förnyelseplanering för ledningar som tydliggör
att förnyelsetakten behöver öka för att
minska renoveringsskulden på det befintliga ledningsnätet. Önskvärt är att 1 % av
ledningsnätet renoveras årligen. Målet för
riket är en ledningsförnyelse på 0,6-0,7
%, vilket är ett mer realistiskt mål utifrån
ekonomi och personalresurser. 2021 renoverades 0,55 % av ledningarna vilket är ett
bra resultat utifrån givna förutsättningar.
Rimliga förväntningar för 2022 med nuvarande personalstyrka är att förnyelsetakten
kommer att ligga runt 0,5-0,6 %.
En översyn i syfte att hitta en helhetslösning för gamla och små avloppsreningsverk runt Lye, Garda, Burs, Stånga
och Ljugarn kommer att påbörjas under
2022. Kapaciteten i rötkammaren Visby
avloppsreningsverk ska ses över där målsättningen är att hantera slam från både
Klintehamn och Visbyverket.
Införande av nytt EU-dricksvattendirektiv ska vara infört senast 1 januari
2023. Riskbedömningar blir ett krav för
alla vattentäkter och vid behov ska vattenskyddsområden införas. Vidare införs
krav på maximalt procent-läckage, råvattenkontroll och mer information till allmänheten om kvantitet och kvalitet.
Därutöver kommer fokus vara att upprätta tillståndsansökan för ny vattentäkt
på mellersta Gotland. För att säkra vattenkvaliteten kommer flera mikrobiologiska
barriärer behövas för vissa vattenverk.

1 Personekvivalent - föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.
2 Bad, Disk och Tvätt.
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Foto: xx

Jobbet med ledningen har skett i vått och torrt på grund av att man bara hade cirka en månad att göra hela arbetet på.

RESULTATRÄKNING, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2021

BALANSRÄKNING, tkr

Verksamhetens totala intäkter

212 570

217 262

203 584

Verksamhetens driftskostnader

137 402

147 702

146 821

Avskrivningar

60 261

59 827

54 279

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Internränta

14 907

14 171

13 895

Maskiner och inventarier

0

-4 438

-11 411

Finansiella anläggningstillgångar

Verksamhetens resultat

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2021

2020

Skulder & eget kapital

Levererad mängd

4 142

3 954

Eget kapital

Debiterad mängd

3 235

3 186

varav

1 278 466 1 262 776
30 224

17 744

325

287

1 309 015 1 280 806
16 873

Summa tillgångar

VATTENHANTERING, i tusen kbm

Bokslut
2020

16 427

1 325 888 1 297 233

-1 811

2 356
-2 853

78

81

- årets resultat

-4 167

Rent vatten uppfyllda krav, %

100

99

Avsättningar

8 556

6 222

Renad mängd avloppsvatten

7 232

6 142

Långfristiga skulder

692 943

859 230

100

100

Kortfristiga skulder

626 200

429 425

Debiteringsgrad, %

Utsläppsvärden uppfyllda krav, %

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 325 888 1 297 233

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

12 336

11 253

2 408

2 197

varav
- varav särskild löneskatt
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Miljö- och byggnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: EVA AHLIN (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom projektet DiSa varit drivande när det
gäller utvecklingen av och förändringsarbetet inom digitalisering för Region
Gotland. Projektet DiSa är avslutat och
avrapporterat under hösten 2021. Arbetet
i enheterna fortsätter bland annat med utveckling av hemsida och e-tjänster, utskick
till digitala brevlådor, förbättrade rutiner,
mallar och checklistor. Projektet Digital
dialog som är under leding av teknikförvaltningen har påbörjats för att utveckla
nya digitala tjänster. Tjänsterna kommer
att underlätta för boende, besökare och
företagare på Gotland och ge dem större
möjligheter att vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
erhållit medel från Havs- och vattenmyndigheten för att göra ett större arbete för
att förbättra kunskapen om och processerna kring grundvatten och tillståndsgivning inom området på Gotland.
Antalet bygglovsärenden har ökat exceptionellt under året vilket troligen kan
kopplas till pandemin. Tillsammans med
en hög personalomsättning har det lett
till att det har varit svårt att hålla den lagstadgade gränsen om 10 veckor. Även geografisk information har haft en markant
ökning av ärenden under 2021. Arbetet
med översiktsplanen har varit prioriterat
och den förväntas att antas under första
kvartalet 2023.
Förvaltningens
tillståndsutövande
verksamhet omfattades av regionfullmäktiges stödpaket till näringslivet. Det beslutades att Region Gotland skulle bjuda
på utbildningen i ansvarsfull alkoholservering samt inte ta ut någon tillsynsavgift
under 2021.
Det interna projektet Framtidens samhällsbyggnad har avslutats och nu följer
implementering av resultatet och planering av aktiviteter som kommer prägla
samhällsbyggnadsprocessen framöver.

MÅLUPPFYLLELSE
Projekt DiSa som nu är avslutad har hjälpt
till att skapa goda förutsättningar för att
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driva företag på hela Gotland. Företagare
och medborgare på Gotland har varit delaktiga i projektet och haft möjlighet att
lämna förbättringsförslag. Inom projektet
Digital dialog fortsätter den digitala utvecklingen med bland annat olika digitala
funktioner på hemsidan som underlättar
vid kontakt med Region Gotland. En portal har lanserats för öppna data där regionens digitala detaljplaner och 3D-modeller
finns att ladda ner som öppna data.
Förvaltningen har arbetat med projekt
för att skapa hållbara förutsättningar för
samhällsbyggande, bland annat beviljades förvaltningen medel från Formas för
att tillsammans med RISE driva en innovationsidé om hur Region Gotland kan
utveckla hållbara geodata som indikerar
hållbart byggande på en digital karta.
För att minska klimatavtrycket har det
i framtagandet av översiktsplanen använts
expertis inom bland annat industrimark,
vindbruk, VA, dagvatten och geografisk
information. Arbetet med att säkra tillgången till vatten av god kvalitet sker
bland annat i en framtagen tillsynsplan
gällande förbättringar av avlopp samt inspektioner av vatten inom skyddsområdet
Bästeträsk. Politiska beslut har fattats
om anmälningsplikt för vattentäkt och
tillstånd för bergvärmeborrning. Förvaltningen har vidare arbetat med att utveckla
hållbara geodata som indikerar hållbart
byggande på en digital karta.
För att alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet
har ett omfattande arbete med informationen på hemsidan genomförts. Information
som tidigare varit analog har gjorts digital.
Förbättringar av kartportalen har genomförts, kartor har förbättrats och tillgängliggjorts. Servicesafari inom Region Gotlands tjänster har genomförts. Samarbete
inom regionen har skett för att starta upp
arbetet med en gemensam kundtjänst. Underlaget från Framtidens samhällsbyggnad
ligger till grund för framtida förändringar
av kundtjänst och ett gemensamt kontaktcenter.
För att fortsätta arbetet men en til�litsbaserad kultur har förvaltningsled-

ningen genomfört ett antal förvaltningsträffar där man löpande har informerat
och diskuterat pågående och kommande
uppdrag med hela förvaltningen, så som
exempelvis Ett Region Gotland och andra aktuella projekt. Alla enheter har
förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. De allra flesta upplever att de
är respekterade av sin chef samt att man
får stöd vid hög arbetsbelastning.

EKONOMI

2021 års resultat slutade på -6 mnkr (-0,9
mnkr, 2020). Den största orsaken till underskottet är färre genomförda tillsyner
enligt Miljöbalken, vilket inneburit lägre
intäkter. Detta är kopplat till pandemin.
Enheten plan har haft fler personer som
arbetat med översiktsplaner. Det har gjort
att detaljplanarbetet fått stå tillbaka och
att intäkterna för detaljplaner blir lägre.
Utöver detta täcker inte tilldelad budget
de som normalt arbetar med översiktsplaner. En stor del av enheten bygglovs lägre
intäkter beror på att den lagstadgade 10
veckors gräns som gäller varit svår att uppnå. Detta har inneburit att reducering av
avgiften skett med 20 % per vecka i högre
utsträckning. Orsaken till detta är att inströmningen av ärenden har varit exceptionellt hög samt stor personalomsättning
inom enheten.
Kostnaderna är 2 mnkr lägre än budgeterat, vilket påverkat resultat positivt. Det
beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanser och hög
personalomsättning.

UTVECKLING PÅ SIKT
De digitaliserings- och kvalitetsprojekt
som förvaltningen arbetat med kommer att
fortsätta. Målet är att skapa mer effektiva
och kvalitativa processer, som ger bättre
service och tillgänglighet för våra användare. Framöver finns en förväntan att fler
detaljplaneuppdrag ska gå till antagande
per år jämfört med tidigare.
Målet under 2022 är att fler ärenden
om bygglov och förhandsbesked kommer
att hanteras inom den lagstadgade tiden
på tio veckor.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Sommaren 2021 lockade många besökare till Gotland. Region Gotland och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett
serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering.

2021

2020

Bygglov och förhandsbesked*
Antal ärenden, ingående balans

493

393

varav
- under komplettering
Antal inkomna ärenden

-

-

1 389

1 224

varav
- förhandsbesked

202

144

1 323

1124

- förhandsbesked

160

135

Antal ärenden utgående balans

559

493

Antal beslut

INSPEKTION/BESÖK OCH TILLSYN
Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök

736

705

Miljöfarlig verksamhetinspektioner/besök

447

348

Antal beslut om enskilt avlopp

412

650

83

95

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

6

14

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

9

9

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)

varav

varav
- under komplettering

197

-

*Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors
handläggningstid enligt plan- och bygglagen.

Antal ärenden under handläggning,
ingående balans
Antal inkomna ärenden
Antal antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under handläggning,
utgående balans

Verksamhetens intäkter

73 553

65 570

73 487

-104 938

-101 042

-922

-840

-937

-38

-34

-40

-34 249

-40 242

-28 532

34 249

34 249

26 543

0

-5 993

-1 989

-5 993

-902

436

940

2021

2020

125

116

- män

57

55

- kvinnor

68

61

- tidsbegränsat anst

15

8

Personalkostnad, tkr

70 715

67 224

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

25

21

125

121

30

25

2

3

124

125

Budget
2021
-106 842

Verksamhetens kostnader
Internränta

DETALJPLAN OCH ÖVERSIKTLIG PLANERING
Antal beslut om planbesked

RESULTATRÄKNING, tkr

Årets resultat
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

1 453

MEDARBETARE
Antal anställda
varav

GEOGRAFISK INFORMATION
Antal ärenden under handläggning

164

172

Antal inkomna ärenden

537

453

Antal antagna producerade
kart- och mätningsärenden

522

461

Antal ärenden under handläggning,
utgående balans

184

164

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

67

67

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,2

4,8
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VERKSAMHETSMÅTT

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: STEFAN NYPELIUS (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING
VIKTIGARE HÄNDELSER

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Pandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året. Snabba omställningar i rutiner och arbetssätt har följt av
Folkhälsomyndighetens och regeringens
olika beslut. Detta har inneburit en ökad
arbetsbelastning hos våra medarbetare.
Samtidigt som man hållit verksamheten i
gång har man också hanterat egen, elevers
och vårdnadshavares oro för smittspridning. Medarbetare och ledare har satts på
prov men genom stort lösningsfokus och
stor flexibilitet så har verksamheterna klarat utmaningarna.
Verksamheterna vittnar om en negativ utveckling kring elevers mående. Den
bilden fanns redan före pandemin men
den har förstärkts. Här är en väl fungerande barn- och elevhälsa som arbetar främjande och förebyggande tillsammans med
skolorna oerhört viktig. Skolinspektionen
har vid tidigare inspektion gett huvudmannen en anmärkning på det arbetet och
utökade medel har tillförts under året.
Arbetet för en likvärdig förskola och
grundskola har varit prioriterat. Regionens tillsatta revisorer kom under året
med en rapport som visade att Gotlands
grundskolor saknar förutsättningar för en
likvärdig skola. Rapporten tillsammans
med det underlag som togs fram av förvaltningen till uppdraget om framtidens
förskola och grundskola ger en god bild
av vad som måste göras. Organisationsförändringar till större och mer bärkraftiga
skolområden och en justerad resursfördelningsmodell är två exempel på åtgärder för
ökad likvärdighet.
För en likvärdig förskola och grundskola är utbildade medarbetare på samtliga enheter en förutsättning. Utmaningen med
kompetensförsörjning är verkligen påtaglig. Gotland pekas fortsatt ut i Skolverkets
statistik som den del av landet som har
störst befarad lärarbrist år 2035. Men bristen är påtaglig redan nu. Arbetsmiljöfrågan
och löneläget påverkar attraktiviteten.

MÅLUPPFYLLELSE
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i
styrkortet. Verksamheterna har klarat
att hantera restriktionerna och tryggat
studieresultaten trots pandemi. Egna
enkäter och Skolinspektionens senaste
skolenkät visar att elever och föräldrar är
nöjda med nämndens verksamheter.
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Eleverna känner sig i hög grad trygga. Kunskapsresultaten för gotlands kommunala
grundskola är goda. Andelen elever som
är behöriga till gymnasiets yrkesprogram
har ökat varje år sedan 2016 och ligger något över resultatet för riket och liknande
kommuner. 87,7 % av eleverna i gotlands
kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2021. Det är dock
stora skillnader i kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt
mellan pojkar och flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för
samtliga index och förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts. En
större andel medarbetare är engagerade i
sitt arbete, där har ökad måltydlighet bidragit. Ledarskapet har utvecklats på flera
håll inom förvaltningen och andel chefer
med bra till utmärkta resultat i ledarskap
har ökat betydligt. Frågor som rör tydlighet i arbetet får högre resultat vilket är
ett bättre resultat på nästan alla så kallade
friskfaktorer men det finns utvecklingspotential. Typiska arbetsbelastningsfrågor
uppvisar fortsatt lägre resultat. Flera chefer och avdelningar är utsatta för stress,
dess orsaker behöver kartläggas och åtgärdas för att minska risk för ohälsa. En fråga som också uppvisar fortsatt låg nivå är
nödvändig kompetensutveckling. En större andel medarbetare inom förvaltningen
är ambassadörer för Region Gotland.
Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har sjunkit med 1,5
procentenheter från november 2020 till
november 2021.

EKONOMI
Nämnden visar för helåret 2021 ett negativt resultat på -9,1 mnkr (12,0 mnkr,
2020). Nettokostnaden har för året ökat
med 47,2 mnkr och motsvarar 3,9 %. Utfallet för barn och elevvolymer blev ett
samlat underskott i resursfördelningen,
på -5,2 mnkr och motsvarar 141 barn och
elever. Det blev färre antal barn och elever
i den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin får fortsatta effekter åtminstone
det första halvåret av 2022. De befarade
negativa konsekvenserna behöver hanteras.
Arbetet för en likvärdig förskola och
grundskola fortsätter liksom fortsatt
översyn av resursfördelningsmodellen för
att skapa bärkraftiga enheter ur ett kvalitativt och ekonomiskt perspektiv. Men
oavsett kompenserande resursfördelningsmodeller behöver varje skola ha utbildade lärare. Nämndens verksamheter
har fortsatt stora kompetensförsörjningsutmaningar att hantera framåt och det är
helt nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de aktiviteter
som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland är fortsatt mycket
viktigt. Målet är att få fler studenter till
lärarutbildningar för att ge möjlighet till
behöriga lärare i framtiden. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är
arbetsmiljö- och lönefrågorna viktiga.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort
sett bibehållen skolstruktur, så finns nu
ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där
underhållet varit eftersatt, där tillfälliga
bygglov för paviljonger löper ut och där
specialsalar och lagenliga lokaler för barnoch elevhälsan saknas. Fristående verksamheters expandering i Visbyområdet
påverkar också framtida investeringar.
Barn- och elevhälsan är viktig och behöver ha goda förutsättningar att utföra
sitt uppdrag, inte minst mot bakgrund av
att antalet elever med behov av särskilt stöd
ökar. Skolinspektionen har tidigare bedömt
att regionen inte uppfyller författningskraven avseende tillgång till elevhälsa vilket
försvårar möjligheten att arbeta förebyggande och främjande. Barn- och elevhälsan
är också en viktig del av omställningen till
en God och Nära vård eller Hälsa genom
hela livet som Region Gotland valt som
namn för att bredda perspektivet.

Foto: Bildvision Visby
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I Gotlands grundskoleverksamhet ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. Här finns ungefär 5 000 skolbarn. Gotland har 31 kommunala grundskolor som är indelade i sju elevupptagningsområden med en 7-9 skola i varje (Visby är uppdelat i två områden).

2021

2020

Skolformer kommunal regi, antal barn/elever
Förskola

2 119

2 178

536

540

Grundskola

4 985

4 937

Fritidshem

2 349

2 306

62

74

Förskoleklass

Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Kulturskolan

26

26

1 493 1

1 228

RESULTATRÄKNING, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

825 678

842 245

827 696

Verksamhetens kostnader

-2 065 974 -2 091 351 -2 020 973

Avskrivningar
Internränta

-14 305

-14 598

-14 178

-1 018

-1 064

-1 096

Verksamhetens nettokostnader

-1 255 619 -1 264 768 -1 217 551

Kommunbidrag

1 250 153 1 250 153 1 229 538

Årets resultat

-5 466

Budgetavvikelse
Skolformer fristående verksamhet, antal barn/elever
Pedagogisk omsorg
Förskola
Förskoleklass

Nettoinvesteringar
11

10

613

600

95

85

Grundskola

859

767

Fritidshem

415

407

Språklig medvetenhet - elever som når en
förväntad språkutveckling utifrån ålder
i språkscreening, andel, %

73,3

77,4

9,0

8,7

Föräldrars nöjdhet med grundsärskolan
och gymnasiesärskola - nöjdhetsindex 2

-

8,8

Årskurs 5, jag är nöjd med min skola
som helhet, - nöjdhetsindex 2

-

7,6

Årskurs 9, jag är nöjd med min skola
som helhet, - nöjdhetsindex 2

-

6,4

88

86

Föräldrars nöjdhet med förskolan (skala 1-10)

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga
till gymnasiet (yrkesprogram), andel, %

52 264

-14 615

11 987

-9 149

11 987

13 560

14 152

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat 5 466 tkr av eget kapital

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 773

1 730

varav
- män

344

338

1 429

1 392

- tidsbegränsat anst

305

329

Personalkostnad, tkr

- kvinnor

871 404

846 757

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

42

42

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

6,6

8,1

1 Ökningen beror på förändring i registreringen av elever under 2021. Inklusive grupper i
projekt men ingen elevökning.
2 Enkäten görs vartannat år
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ANDREAS UNGER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin är den händelse som präglat verksamheterna allra mest. Med kort
varsel har man lyckats anpassa arbetssätt
efter rådande läge. Ledare och medarbetare har hanterat det osäkra läget och ställt
om på ett professionellt sätt. Men medarbetarundersökningen visar att det har
ett pris. Resultatet visar på en hög nivå av
engagemang och motivation men även att
en upplevelse av stress och känsla av otillräcklighet finns. Det finns också en oro
för ökad psykisk ohälsa och framför allt på
gymnasiet ser man en negativ utveckling
kring elevers mående.
En konsekvens av ökande arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på
utbildningsinsatser ökar. Många vill omskola sig vilket ger ökad efterfrågan på utbildning för vuxna. Satsningar har gjorts
för att stärka regionala kompetenser där
barnskötare i fokus och äldreomsorgslyftet är två lyckade exempel.
Ungdomsavdelningen har startat två
projekt under året, ökad vuxennärvaro i offentliga ungdomsmiljöer och stöd till högstadieskolor för att främja skolnärvaro.
Individuella programmet, kommunala
aktivitetsansvaret och högstadieskolorna
deltar i ett utvecklingsarbete, fullföljd
utbildning, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att minska
antalet elever som varken studerar eller
arbetar.
Avdelningen för arbetsliv- och etablering har påbörjat ett arbete med hur man
bäst stödjer människor som står långt från
arbetsmarknaden. Ursprunget till arbetet
kommer från de slutsatser som presenterades
i uppdraget för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik som presenterats av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Nämndens verksamheter uppnår i hög utsträckning koncernstyrkortsmålen. Pandemin har haft en relativt liten påverkan på
resultaten. Genomströmningen är god och
betygsresultaten har förbättrats. Resultaten
har ökat på såväl yrkesprogrammen som de
högskoleförberedande programmen. Inom
flera uppmätta nyckeltal tillhör Wisbygymnasiet de 25 % bästa i landet.
Nöjdhetsgraden är hög i nämndens
samtliga verksamheter. Det visar de mät-
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ningar som görs.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för samtliga
index och förvaltningens attraktivitet som
arbetsgivare har stärkts. En större andel
medarbetare är engagerade i sitt arbete, en
ökad måltydlighet har bidragit till det. Ledarskapet har utvecklats på flera håll inom
förvaltningen, och andel chefer med bra
till utmärkta resultat i ledarskap har ökat
betydligt. Det är ett bättre resultat på nästan alla så kallade friskfaktorer. Typiska
arbetsbelastningsfrågor uppvisar fortsatt
lägre resultat. Flera chefer och avdelningar
är utsatta för stress.
Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har sjunkit med 0,3
procentenheter från november 2020 till
november 2021.

EKONOMI
Nämnden visar för helåret 2021 ett positivt resultat på 5,4 mnkr (-2,6 mnkr,
2020). Nettokostnaden har för året ökat
med 5,4 mnkr och motsvarar 1,7 %. I den
kommunala gymnasieskolan blev det 16
elever färre än budgeterat. Färre elever och
interna ersättningar medför ett positivt
resultat på 2,4 mnkr i resursfördelningen
De interkommunala ersättningarna till
fristående huvudman beräknas göra ett
positivt resultat på 0,2 mnkr.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin kommer att prägla även 2022.
De lärdomar vi gjort kommer att påverka framtiden i nämndens verksamheter.
Digitaliseringen har gett nya arbetssätt
och framtidens arbetsplats kommer att
förändras. Verksamheterna måste anpassa
sitt utbud efter en arbetsmarknad i förändring.
Regeringen har beslutat om justeringar
av flera av gymnasieskolans yrkesprogram.
Syftet är att anpassa utifrån arbetsmarknadens behov, elevernas val och huvudmännens förutsättningar. Förändringen
innebär sammanslagning, avveckling,
införande av nya inriktningar samt justeringar när det gäller innehåll.
Efterfrågan och behov av utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen
har ett tydligare uppdrag än tidigare att
anvisa till reguljära studier vilket innebär
att även de målgrupper som inte på egen

hand sökt sig till studier kan bli anvisade
till studier. Samverkan inom ramen för
delegationen för unga och nyanlända till
arbete (DUA) kommer ha stor betydelse
under 2022.
Svenska för invandrare (SFI) förväntas
få fler elever trots att Gotlands anvisningstal är lägre än tidigare år. På grund av ökad
arbetslöshet och att andelen elever med
kort utbildningsbakgrund ökat tar elevgenomströmningen längre tid.
Statens intentioner och det ökade behovet av vuxenutbildning visar sig i en ökad
mängd statsbidrag. Vuxenutbildningen
fick i början av januari beslut om att en stor
del av de sökta statsbidragen beviljats. Det
innebär att antalet utbildningsplatser ökar,
särskilt inom regionalt yrkesvux och regionalt yrkesvux i kombination med SFI och
svenska som andraspråk.
Ett hinder för fortsatt utveckling är
brist på lokaler och en generell lärarbrist
på ön. Lokaler går att lösa eftersom delar
av statsbidraget kan användas för lokalhyra. Lärarna i vuxenutbildningen kommer
under 2022 att gå över till mer funktionella
arbetstidsavtal. Detta ökar möjligheten att
starta utbildning som är oberoende av tid
och rum. En lagrådsremiss angående validering inom komvux väntas vilket kommer
att ha påverkan.
Ungkulturhuset Fenix lämnar den lokal man idag använder vilket innebär en
möjlighet att tänka nytt kring den verksamheten och är en viktig kugge i trångboddheten i området Hackspetten.
Arbetslivs- och etableringsinsatser behöver förstärkas och utvecklingsarbetet
för nya arbetsmarknadsinsatser på individnivå kommer att bära frukt under kommande år. För att öka förutsättningarna
för mottagandet av personer utanför arbetsmarknaden, utifrån regionens behov
av kompetens, samt för att skapa en mer
inkluderande arbetsmarknad på Gotland
behöver en systematik kring arbetspraktik tas fram. Detta sker i samverkan med
regionstyrelseförvaltningen och har sitt
avstamp i Klingensjös arbetsmarknadsutredning.

Foto: Bildvision Visby
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Vuxenutbildningen utbildar många gotlänningar inom vård och omsorg. Bland annat inom satsningen äldreomsorgslyftet men även i kombination med
svenska för invandrare. På bilden övar eleverna på hjärt- och lungräddning tillsammans med sin lärare.

VERKSAMHETSMÅTT

2021

2020

RESULTATRÄKNING, tkr

Elever kommunal gymnasieskola,
egna kommunen antal

1 535

1 626

Verksamhetens intäkter

238 596

248 354

235 345

Elever fristående gymnasium, egna kommunen antal

216

236

Verksamhetens kostnader

-563 765

-567 864

-549 510

Gymnasieelever i annan kommun, antal

104

101

Avskrivningar

-4 404

-4 604

-4 523

Vuxenstuderande i egen regi, antal

816

619

Internränta

514

Verksamhetens nettokostnader

Särskild utbildning för vuxna
Antal studerande långa kurser, folkhögskolan

506

Kommunbidrag

10

Årets resultat

Bokslut
2021

Bokslut
2020

-332

-346

-345

-329 905

-324 461

-319 033

328 378

328 378

314 688

-1 527

3 917

-4 345

5 444

-2 633

4 041

5 169

368

290

6 182

8 657

24

01

Nettoinvesteringar

1 057

01

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat 1 527 tkr av eget kapital

-

83,2

Genomsnittligt betygspoäng för elever med
examensbevis från gymnasieskolan

14,9

14,6

Elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år,
kommunala skolor, andel, %

69,4

74,6

Elever med högskolebehörighet efter avslutat
yrkesprogram, kommunala skola, andel %

31,7

14,5

Gymnasiet år 2, jag är nöjd med min skola som
helhet, nöjdhetsindex 2

-

7,5

Deltagarveckor folkhögskolan, antal
Sommarkurser folkhögskolan, antal
Gästnätter sommar, folkhögskolan, antal
Elever som får sitt förstahandsval till gymnasiet
tillgodosett, andel av samtliga sökande, %

Deltagares upplevelse av folkhögskolan
- nöjdhetsindex

Budgetavvikelse
7 131

MEDARBETARE
Antal anställda

79,0

79,7

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %

-

6,0

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi
eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

3

4

2021

2020

441

445

varav
- män

178

178

- kvinnor

263

267

- tidsbegränsat anst

124

129

Personalkostnad, tkr

252 046

237 231

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

44

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

4,6

1 På grund av pandemin erbjöds inga sommarkurser
2 Enkäten görs vartannat år
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Vuxenstuderande SFI, antal

Budget
2021

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ROLF ÖSTRÖM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARICA GARDELL

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Även 2021 blev ett år som till stor del
kom att präglas av pandemin. Smittspridningen har varit låg i verksamheterna. Ett
omfattande arbete med vaccinering, testning, smittspårning och god efterlevnad
av hygienrutiner ligger bakom detta. Det
var färre ansökningar om insatser både
när det gäller hemtjänst och särskilda boenden, främst under våren.
Flera verksamheter ställde under våren om till digitalt för att kunna fortsätta
möta brukare, klienter, patienter och anhöriga. Några exempel var MiniMarias
föräldragrupper, familjehemssekreterares
möten med familjehem, ickevåldsgrupp
för män och hälsofrämjande enhetens digitala träffar för personer 65+.
Socialförvaltningen vann Region Gotlands förnyelsepris. Bidraget, de äldres
ögon, handlade om att elever spelade in
filmer till särskilda boenden på Gotland.
Projektet är ett samarbete mellan Film på
Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan
och ESF-projektet Digital äldreomsorg.
Socialförvaltningen vann också årets temapris medskapande med bidraget brukardelaktighet daglig verksamhet.
Många utbildningssatsningar pågår
och några exempel är äldreomsorgslyftet,
valideringen till undersköterska, introduktionsutbildning till arbete inom vård
och omsorg för 100 sommarvikarier samt
utbildning i Sign of Safety för medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningen har också ett nära samarbete med socionomprogrammet vid Uppsala
universitet Campus Gotland och har också anställt studentmedarbetare.
Från januari till december ökade antalet heltidsanställda från 1 096 till 1 159 av
förvaltningens totalt 1 643 anställda. Ambitionen är att så många som möjligt har
en heltidsanställning.
Rekrytering- och bemanningsenheten
har gått samman med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikariepool. Detta
för att samordna och stärka rekryteringen
av timvikarier.
Flera stora utvecklingsarbeten inom
digitalisering är på gång. Några exempel är
digital akthantering, nya e-tjänster, läke-
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medelsautomater, planeringsverktyg och
verksamhetssystemet Treserva i mobilen.
Genom ESF-projektet Digital äldreomsorg har särskilda boenden, både i regionens och privat regi, fortsatt sitt arbete
med att höja personalens digitala kompetens. Projektet avslutas i februari 2022.
Under året har bygget av det nya korttidsboendet på Korpen i Visby kommit
långt. Beräknad inflyttning är i april 2022.
Byggstart har också inletts för den nya entrén vid individ- och familjeomsorgens
verksamheter på Polhemsgatan i Visby.
Tre äldreboenden fick nya verksamhetsutövare då vårdföretaget Attendo tog över
driften av Hemse äldreboende och Iliansgården från Region Gotland. Vardaga tog
över driften av Katthammarsviks äldreboende från vårdföretaget Norlandia.

MÅLUPPFYLLELSE
Socialförvaltningen har genom sitt grunduppdrag och arbete med aktiviteter i verksamhetsplanen bidragit till att uppfylla regionens mål inom alla målområden. 2021
präglas av pandemin men förvaltningen
uppnår en förbättrad måluppfyllnad jämfört med 2020. Ur samhällsperspektivet
har förvaltningen, i samarbete med andra
förvaltningar, arbetat med att främja skolnärvaron och utbildat över 500 medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa. Det
har varit fokus på våld i nära relationer
och genom en ökad budgetram för 2022
kan en långsiktig och hållbar verksamhet
skapas. Ur verksamhetsperspektivet visar
brukarundersökningarna resultat i nivå
med riket. Brukarundersökningar inom
äldreomsorgen har dock inte genomförts
2021. Arbetet med att förbättra verksamheternas processer pågår och förvaltningen behöver bli bättre på att beskriva
resultatet för de verksamheten är till för.
Digitaliseringen har ökat och är en del av
verksamheten med olika former av välfärdteknik samt digitala lösningar.
Ur medarbetarperspektivet har året
inneburit ett stort fokus på kompetensutveckling. Förvaltningen har bedrivit ett
målmedvetet kompetensförsörjningsarbete i enlighet med kompetensförsörjningsplanen. Under året har kompetensförsörj-

ningen av sjuksköterskor och socionomer
stärkts, medan det har varit fortsatt svårt
att förse äldreomsorgen med undersköterskor. Det fortsatt stora behovet av undersköterskor beror framför allt på pandemin
och den stora kompetensutvecklingssatsning som görs inom äldreomsorgslyftet.
Ett flertal verksamheter har haft det fortsatt pressat på grund av pandemin och
svårigheter att bemanna.

EKONOMI
Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats ytterligare och resultatet mot budget är
ett överskott på 39 mnkr (16 mnkr, 2020).
Nettokostnaden ökar med 2,4 % vilket är
mindre än ökningen av budgetramen. Förvaltningens goda ekonomi beror till stora
delar på effekter av pandemin samt ökade
statsbidrag i form av covidersättning och
bidrag riktade till äldreomsorgen för kompetensutveckling och kvalitetshöjning. 		
Personalkostnaderna ökar med drygt 2
%. Det är viss överanställning under pandemin, övergången till heltider pågår samtidigt som arbetet med effektiv bemanning fått stå tillbaka. Kostnaden för köp
av verksamhet ökar med 8 %, ökningen
avser äldreomsorg och LSS-verksamhet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen vilket beror på färre insatser än
budgeterat, en effekt av pandemin, samt
tillskott av statsbidrag. För LSS-verksamheten redovisas ett stort underskott,
trots tillskott av budgetmedel. Kostnadsökningen är över 6 % och beror främst på
placeringar i bostad med särskild service
LSS. LSS-verksamheten bedrivs med
mycket låga kostnader nationellt sett. De
låga kostnaderna i relation till underskott
riskerar att kvaliteten påverkas negativt.
Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen minskar även om det fortfarande är ett underskott mot budget. Arbetet med att minska antalet placeringar
inom barn- och ungdomsvården ger lägre
kostnader. Även kostnaderna för försörjningsstödet och beroendevården har
minskat men det kan vara tillfälligt.
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UTVECKLING PÅ SIKT

stora omsorgsbehov. Det kan även finnas en
effekt av pandemin på det sättet att det finns
uppskjutna behov inom främst äldreomsorg.
Hemsjukvården kommer tillsammans
med bland annat vårdcentralerna arbeta
fram en primärvårdsplan som en utav flera
aktiviteter i den färdplan och målbild som
tagits fram i God och nära vård. God och

nära vård omfattar hela förvaltningen.
Behovet av bostäder för flera målgrupper ökar. Antal beviljade nätter på härbärget har ökat. Under 2022 kommer individoch familjeomsorgen kartlägga behovet.

Foto: Region Gotland/Anna Sofia Hakeberg

Bemanning kommer fortsatt att vara en
stor utmaning inom flera verksamheter.
Detta gör att förvaltningen behöver hitta
nya sätt att arbeta och nyttja de resurser
som finns.
Den demografiska utvecklingen kommer att göra sig påmind genom förväntade

Emil Techel på Roma äldreboende har under hela pandemin använt munskydd vid brukarnära arbete. Här sitter han och pratar med Margareta Lindgren.

2021

2020

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare

3 316

3 208

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

819 138

875 387

896 651

Verksamhetens kostnader

469

440

Hemtjänst, antal brukare

1 711

1 673

Hemtjänst, antal timmar

Internränta

654

Kommunbidrag

Hemsjukvård, antal inskrivna patienter

481

551

Årets resultat

2 006

2 260

189

190

Antal brukare daglig verksamhet

323

315

Antal brukare personlig assistans

125

135

Individ- och familjeomsorg
Antal placerade barn-ungdomar
familjehem, stadigvarande

90

93

Antal placerade barn-ungdomar HVB
(hem för vård eller boende)

96

100

2 243

2 388

Anmälningar barn-ungdomar
Antal placerade vuxna missbrukare

32

25

Antal hushåll med försörjningsstöd

1 193

1 324

244

328

-3 157

-225

-230

-253

1 468 460 1 468 460

618 630

660

Antal brukare bostad med särskild service

-3 008

-1 468 460 -1 429 456 -1 395 379

575 287

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS

-2 956

Verksamhetens nettokostnader

Särskilt boende, antal platser
Hemsjukvård, antal patienter enstaka hembesök

-2 284 417 -2 301 604 -2 288 620

Avskrivningar

varav
- under 65 år

RESULTATRÄKNING, tkr

1 411 502

0

39 004

16 123

10 022

486

2 213

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 643

1 700

Nettoinvesteringar

varav
- män
- kvinnor

335

319

1 308

1 381

- tidsbegränsat anst

146

207

Personalkostnad, tkr

898 689

879 837

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

39

38

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

8,1

9,2

varav
- i åldern 18-24 år
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: MATS-OLA RÖDÉN (L)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARIE LOOB
VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har präglat ytterligare ett år i
hälso- och sjukvården och tidvis hög belastning har påverkat allt från bemanning
till prioriteringar. Under året har även arbetet med vaccinering pågått.
Pandemin och de restriktioner som följt
med den ledde till en ovanligt tuff sommar
för hälso- och sjukvården. Många besökare
innebar att behovet av vård ökade. Detta
tillsammans med parallella patientflöden
och utmaningar med att klara bemanningen, gjorde att sommaren upplevdes som den
mest ansträngda någonsin.
Efter sommaren drog sedan en tidig säsong för RS-virus, och andra säsongsvirus
igång som ledde till ökat tryck på framför
allt barnavdelningen under hösten. Att
så många barn drabbats har även lett till
mycket vab för den egna personalen, vilket
varit utmanande bemanningsmässigt.
Under våren tog regionen över 1177
Vårdguiden på telefon. Beslut fattades under året om tillfälliga paviljonger som ska
lösa lokalbristen och främst möjliggöra utökade lokaler för akutmottagningen. Under sensommaren blev det också klart att
Ambulans Samariten AB tar över ambulanssjukvården från och med 1 maj 2022.
Året har förutom pandemin präglats
av omställningen mot God och nära vård
samt förändringsresan. Inom förändringsresan har förvaltningen bland annat arbetat med en organisationsförändring som
ska leda till en mer patientsäker vård och
bättre arbetsmiljö för medarbetarna, samt
tydligare roller och bättre samverkan.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Hälso- och sjukvården har genom sina aktiviteter under året bidragit till utveckling
av det gotländska samhället. Pandemin
har påverkat mycket men trots det har en
hel del genomförts och förvaltningen har
förflyttat sig i riktning mot målen. Inom
vissa områden har samverkan stärkts mellan verksamheter och förvaltningar. Ett
bra exempel är God och nära vård där flera
förvaltningar ingår i programledningen
och arbetar tillsammans. Ett annat är Första linjen där hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar
nära varandra. Genom aktivt arbete med
barnkonventionen har förvaltningen höjt
kompetensen och hela processen kring
covid har hanterats på ett mycket bra sätt.
Områden där förvaltningen inte når ända
fram är utskrivning av färdigbehandlade
patienter och inom kunskapsstyrningen
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där genomförandekraften behöver öka.
Katastrof- och pandemiplanerna är uppdaterade och arbetet med att minska antibiotikaförskrivning har fortsatt.
Även inom verksamhetsperspektivet har förvaltningen förflyttat sig i rätt
riktning. Tillgängligheten har trots hög
arbetsbelastning varit god och även om
Gotland backar i de mål som satts upp för
cancervården så ligger vi ändå bäst till i
Sverige. Utvecklingspotential finns kring
hur vi involverar medborgarna i verksamhetsutveckling. Något som är angeläget
är att kunna automatisera överföringen
till kvalitetsregister, för att kunna frigöra
resurser till annat, men det har försenats
på grund av pandemin. Inom medarbetarmålen görs också förflyttningar i rätt riktning, vilket också syns i resultaten från
medarbetarenkäten. Bemanningsfrågorna
är en av de största utmaningarna för hälsooch sjukvården framåt.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens resultat för året
slutar på 13,7 mnkr (9,4 mnkr, 2020).
Jämfört mot budget avviker intäkter positivt med 195 mnkr och kostnader negativt med 180 mnkr. Största enskilda orsak
till avvikelsen är pandemin som bidragit
till höga intäkter och statsbidrag men
även kostnader för vård, vaccination och
prover. Övriga större avvikelser som inte
är relaterad till pandemin är kostnad för
inhyrd personal vilket beror på exempelvis
läkarbrist inom primärvården men även
brist på sjuksköterskor på avdelningar.
Det finns positiva avvikelser för intäkterna inom tandvården men även för såld
vård till andra regioner. Övriga större
kostnadsposter som läkemedel och utomlänsvård ligger i nivå med budget.
Nettokostnadsutvecklingen är 3 % jämfört mot 2020. En bidragande orsak till den
relativt låga utvecklingen är intäkter och
bidrag relaterat till pandemin. Utvecklingen av kostnader är höga 8 % jämfört mot
2020 där pandemin är en bidragande orsak.

UTVECKLING PÅ SIKT
Framåt finns osäkerheten kring pandemin
kvar, samtidigt som bland annat uppskjuten vård, behov av återhämtning, kompetensförsörjning, eftersatta utvecklingsbehov, omställning mot en god och nära vård
ska hanteras, vilket kommer att ställa stora
krav på hälso- och sjukvården under lång
tid framöver.

Den demografiska utvecklingen kommer
att påverka förvaltningen på många sätt,
både ekonomiskt och möjligheter till att
bemanna vårdens verksamheter. Inom
tandvården är det tydligt att tandvårdsbehovet hos de äldre patienterna kommer att
öka kraftigt.
Ett mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt arbetssätt är också en
utveckling som kan ge ett mer ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande.
Samhället i stort, inte minst hälso- och
sjukvården, har en viktig roll både i det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Omställningen mot en god och nära vård
är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från alla
inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker behöver dra åt samma håll. Gotlands litenhet och fördelar av
att vara en samlad region/kommun ger
goda förutsättningar till överblickbarhet,
samarbete och integrerade lösningar.
Flera utmaningar finns även inom digitaliseringsområdet, där pandemin till viss
del hjälpt till att ta kliv framåt. Förvaltningen kommer behöva ta hand om nya
initiativ och utvecklingsmöjligheter för
att möta den efterfrågan som finns från
medborgarna.
Kunskapsstyrningen är ett annat område där genomförandekraften behöver
öka, liksom införandet av de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen.
Pandemin har påverkat takten på införandet, och framöver finns behov av resursförstärkning.
En grundläggande förutsättning för
att hälso- och sjukvården ska fungera väl
är att det finns tillgång till personal med
rätt kompetens. Att människor vill utbilda sig för att arbeta, och stanna kvar, inom
hälso- och sjukvården är därför centralt,
inte minst inom primärvården.
Trots plusresultat så finns, i förhållande till nämndens uppdrag, ett underliggande underskott på cirka 40 mnkr. En
stor del av det är kopplat till behovet av
att bemanna med hyrpersonal, och det är
tyvärr inte realistiskt att tro att hyrberoendet kommer att kunna minska kraftigt
de närmaste åren med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut.

Foto: Region Gotland/Magne Hovland
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På Visby lasarett finns bland annat akutmottagningen. Verksamheten omfattar modern akutsjukvård med cirka 18 000 besök per år.

RESULTATRÄKNING, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

62 239

Verksamhetens intäkter

678 973

873 867

731 207

75 598

Verksamhetens kostnader

2021

2020

Antal läkarbesök primärvård

62 220

Antal läkarbesök specialistvård

80 666
5 992

6 436

Antal läkarbesök på akutmottagning

21 902

20 736

Antal vårdtillfällen somatisk vård

10 564

9 701

Antal vårddagar somatisk vård

Antal läkarbesök psykiatri

Internränta

Årets resultat

Antal vårdtillfällen psykiatrisk vård

772

925

Nettoinvesteringar

4 157

3 713

Genomsnitt - Diagnosrelaterade grupper (DGR)
Antal besök Folktandvården

5,38

4,01
6 891

0,79

0,77

40 706

42 057

-1 217

-1 409

-1 251

1 821 038 1 821 038 1 768 135

3,95

6 399

-22 427

Kommunbidrag

38 324

3,92

Antal operationer

-24 564

-1 821 038 -1 807 355 -1 758 727

41 420

Medelvårdtid psykiatrisk vård, dagar

-23 166

Verksamhetens nettokostnader

Medelvårdtid somatisk vård, dagar

Antal vårddagar psykiatrisk vård

-2 475 628 -2 655 249 -2 466 256

Avskrivningar

0

13 683

9 408

53 405

26 351

34 523

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 616

1 577

varav
- män
- kvinnor
- tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

1 350

265

266

1 312

206

217

1 147 510 1 064 077

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

43

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,4

6,3
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REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i regionens helägda
och delägda bolag med tillhörande dotterbolag. Granskningen har
utförts av sakkunniga från PwC som biträtt oss revisorer.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas
redogörelse för år 2020”.
Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Under året har regionen erhållit betydande statsbidrag med
anledning av pandemin, vilket påverkat det positiva resultatet.

Gymnasie- och vuxennämnden, miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden redovisar underskott. Vi kan dock se att
åtgärder vidtagits men att dessa inte varit tillräckliga för att nå
den av regionfullmäktige tilldelade budgeten.
Vidare har vissa brister noterats avseende ekonomistyrning
inom hälso- och sjukvårdsnämnden, även om nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Dessa brister framgår
i revisorernas redogörelse för 2020.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
trots att vissa brister har noterats, vilka framgår i revisorernas
redogörelse för 2020.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget har varit tillräcklig även om vissa brister har noterats,
vilka framgår i revisorernas redogörelse för 2020.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som regionfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att regionfullmäktige godkänner Region Gotlands
årsredovisning för 2020.

Visby 2021-03-30

Till revisionsberättelsen hör bilagorna
•
•
•
•
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Revisorernas redogörelse 2020
Förteckning inkl. de sakkunnigas rapporter 			
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen samt revisionsberättelser
Revisionsberättelser från stiftelser, kommunalförbund och samordningsförbund
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Region Gotlands årsredovisning följer bestämmelser i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Den upprättas av regionstyrelsen
med hjälp från regionstyrelseförvaltningen. Årsredovisningen överlämnas till regionfullmäktige samt revisorer
och ska godkännas av regionfullmäktige. Årsredovisningens primära målgrupp är regionfullmäktige. Genom
ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos externa intressenter,
medborgare och anställda. Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna användas för
trendanalyser samt fungera som ett uppslagsverk för Region Gotlands verksamhet.
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Överföring av resultat från 2021

Ärendenummer: RS 2021/1544
Paragraf föregående instans: AU § 38
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Överföring av resultat från 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands
kommun” (KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att
underskott får balanseras inom tre år istället för två.
Totalt föreslår regionstyrelseförvaltningen att 19 445 tkr överförs från 2021 års
resultat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska
ske med 19 445 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i
samband med bokslutet för 2021.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs
över till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs med undantaget
barn- och utbildningsnämndens underskott. Regionsstyrelseförvaltningens
förslag när det gäller barn- och utbildningsnämndens underskott på -9 149 tkr
föreslår både regionstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden
att ett avsteg från regelverket görs med anledning av det beslut som fattades i
regionfullmäktige den 20 september 2021 och som medgav ett underskott för
barn- och utbildningsnämnden för 2021 med högst 17,1 miljoner kronor för
att fortsatt säkerställa att skollagens krav på skolverksamhet och särskilt stöd
kan upprätthållas samt att skolan på Gotland fortsatt är likvärdig och håller hög
kvalitet utifrån såväl barn och som medarbetare.
Regionstyrelseförvaltningens förslag skiljer sig mot tekniska nämndens förslag
till överföringar där regionsstyrelseförvaltningen vidhåller att reglerna för
överföring av resultat ska följas.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2022-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Skickas till

Samtliga nämnder

Digital justering

Protokoll
Sida 11 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1544
24 februari 2022

Annica Löwenadler

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Överföring av resultat från 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två.
Totalt föreslår regionsstyrelseförvaltningen att 19 445 tkr överförs från 2021 års
resultat.
Ärendebeskrivning

Nämndernas förslag till överföring av resultatet för 2021 uppgår till 28 602 tkr.
Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som huvudregel vid
överskott att 75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras mot
det egna kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela överskottet föras
med. Huvudregeln vid underskott är att hela underskottet förs över till kommande år.
Förvaltningarna och nämnderna förslår följande:


Regionstyrelseförvaltningens resultat 2021 uppgår till +24 560 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2021 ett betydande eget
kapital och ser därmed inte något behov av att öka det egna kapitalet och
föreslår att ingen överföring görs.



Räddningstjänstens resultat 2021 uppgår till – 6 537 tkr och
regionstyrelseförvaltningen föreslår att hela detta underskott överförs i
enlighet med gällande regler.



Miljö- och byggnadsnämndens resultat 2021 uppgår till –5 993 tkr och
nämnden föreslår att hela detta underskott överförs i enlighet med gällande
regler.



Tekniska nämndens resultat 2021 uppgår till -11 623 tkr, varav -1 907 tkr
avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 tkr avser de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1544

Nämnden anger att underskottet i de skattefinansierade verksamheterna i
huvudsak beror på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal
tecknats med nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda
än i tidigare upphandlade avtal. Nämndens förslag är därför att avsteg görs
från huvudprincipen för överföring av resultatet och att 2021 års negativa
utfall för de skattefinansierade verksamheterna inte förs till tekniska
nämndens egna kapital.
När det gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna anger nämnden följande:
VA-verksamhetens underskott är -4 437 tkr. Investeringsverksamheten inom
området är omfattande och behoven är fortsatt stora för att möta VAplanens målsättningar. Kapitalkostnaderna för VA-verksamheten har ökat
med 5 800 tkr mellan 2020 och 2021. För 2022 beräknas kapitalkostnaderna
öka ytterligare med närmare 13 000 tkr. För att undvika stora negativa saldon
föreslår tekniska nämnden att avsteg görs från huvudprincipen för överföring
och att 53 procent istället för 100 procent av underskottet överförs dvs.
-2 356 tkr.
Avfallsverksamhetens underskott är -6 405 tkr. Även inom
avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov framöver för att
möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad avfallsplan. Tillkommande
kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom ramen för dagens avfallstaxa
utan prioritering måste ske för att hitta en godtagbar nivå. Nämnden ser små
möjligheter att balansera det ackumulerade resultatet utan stor påverkan på
verksamheten de närmaste åren och föreslår därför även här att avsteg görs.
Kryssningskaj verksamhetens underskott är –1 662 tkr och nämnden föreslår
att detta överförs i enlighet med gällande regler.
Linjehamnsverksamhetens överskott är +2 788 tkr och nämnden föreslår att
detta överförs i enlighet med gällande regler.


Barn- och utbildningsnämnden resultat 2021 uppgår till -9 200 tkr. Nämnden
föreslår att regionstyrelsen tar hänsyn till regionfullmäktiges beslut § 135 från
den 20 september 2021 och inte beslutar om överföring av underskottet.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resultat 2021 uppgår till +5 400
tkr och nämnden föreslår att detta överskott överförs i enlighet med gällande
regler.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 19 445 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2021.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs med undantaget barn- och
utbildningsnämndens underskott. Regionsstyrelseförvaltningens förslag när det gäller
barn- och utbildningsnämndens underskott på -9 149 tkr föreslår både
regionstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden att ett avsteg från
regelverket görs med anledning av det beslut som fattades i regionfullmäktige den 20
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1544

september 2021 och som medgav ett underskott för barn- och utbildningsnämnden
för 2021 med högst 17,1 miljoner kronor för att fortsatt säkerställa att skollagens
krav på skolverksamhet och särskilt stöd kan upprätthållas samt att skolan på
Gotland fortsatt är likvärdig och håller hög kvalitet utifrån såväl barn och som
medarbetare.
Regionstyrelseförvaltningens förslag skiljer sig mot tekniska nämndens förslag till
överföringar där regionsstyrelseförvaltningen vidhåller att reglerna för överföring av
resultat ska följas.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2022-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-24
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2021-01-01

Disp eget
Budgetavvikelse
kapital 2021
2021

Enl regler
överföring

Förvaltn förslag RSF förslag
överföring
överföring

Eget kapital
2022-01-01

Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Linjehamnar
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Kryssningskaj
Skattefinansierad verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

0
41 537
-4 718
9 991

0
-8 390
0
0

4 185
24 560
-6 537
-5 993

4 185
18 420
-6 537
-5 993

0
0
-6 537
-5 993

0
0
-6 537
-5 993

0
33 147
-11 255
3 998

12 326
2 356
-8 119
-6 254
-4 921
14 770
16 671
16 000
7 056
96 695

0
0
0
0
0
-5 466
-1 527
0
0
-15 383

2 788
-4437
-6405
-1 662
-1 907
-9 149
5 444
39 004
13 683
53 574

2 788
-4 437
-6 405
-1 662
-1 907
-9 149
4 083
29 253
10 262
32 901

2 788
-2 356
0
-1 662
0
0
4 083
29 253
10 262
29 838

2 788
-4 437
-6 405
-1 662
-1 907
0
4 083
29 253
10 262
19 445

15 114
-2 081
-14 524
-7 916
-6 828
9 304
19 227
45 253
17 318
100 757

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/12
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2022 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslaget att inte begära ytterligare medel till eget kapital godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2021 uppgår till +24,6 mnkr.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 18,4 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2021 ett betydande eget kapital.
Förvaltningen ser inte något behov av att ökade det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 5

Sida 1 (3)

Överföring av 2021 års resultat

Ärendenummer: TN 2022/19
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av
2021 års resultat till 2022 enligt följande:
-1 662 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.
-4 437 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten.
0 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
2 788 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnsverksamheten.
0 kronor för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som
huvudregel att 75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras
mot det egna kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela
överskottet föras med. Hela underskottet förs med till kommande år för såväl
skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet.
Teknikförvaltningens utfall för 2021 uppgick till -11 623 000 kronor,
-1 907 000 kronor avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 000
kronor avser de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Det ekonomiska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna beror i
huvudsak på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal tecknats med
nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda än i tidigare
upphandlade avtal. Förslaget är därför att avsteg görs från huvudprincipen för
överföring av resultatet och att 2021 års negativa utfall för de
skattefinansierade verksamheterna inte förs till Tekniska nämndens egna
kapital.
Utfallet för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 2021 uppgick till -4
437 000 kronor. Investeringsverksamheten inom VA-området är omfattande
och behoven är fortsatt stora för att möta VA-planens målsättningar.
Kapitalkostnaderna för VA-verksamheten har ökat med 5 800 000
kronor mellan 2020 och 2021. För 2022 beräknas kapitalkostnaderna öka
ytterligare med närmare 13 000 000 kronor.
Resultatet 2021 för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten uppgick 2021
uppgick till -6 405 000 kronor. Även inom avfallsverksamheten finns stora

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 2 (3)

investeringsbehov framöver för att möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad
avfallsplan. Tillkommande kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom
ramen för dagens avfallstaxa utan prioritering måste ske för att hitta en
godtagbar nivå. Den ingående balansen 2021 för avfallsverksamhetens egna
kapital är negativt -8 119 000 kronor. Möjligheten för att balansera det
ackumulerade resultatet är, utan stor påverkan på verksamheten, begränsad de
närmaste åren.
För att undvika stora negativa saldon avseende det egna kapitalet då de
avgiftsfinansierade VA- och avfallsverksamheterna har stora investeringsbehov
framöver vilka driver upp kapitalkostnaderna föreslås avsteg från
huvudprinciperna för överföring av resultatet till 2022.
Tabellen nedan redovisar nämndens förslag till överföring av utfallet för 2021
till tekniska nämndens egna kapital respektive Region Gotlands egna kapital.
(tkr)

Ingåen
de
balans
2021
eget
kapital

Utfall
2021

Förslag
till
överföri
ng till
TN eget
kapital

Förslag
överföri
ng till
RG eget
kapital

Ingåend
e balans
2022
enligt
förslag

Kryssningskajverksam
heten

-6 254

-1 662

-1 662

0

-7 916

VA-verksamheten

2 356

-4 437

-2 356

-2 081

0

Avfallsverksamheten

-8 119

-6 405

0

-6 405

-8 119

Linjehamnverksamhete 12 326
n

2 788

2 788

0

15 114

TN Skattefinansierad
verksamhet

-4 921

-1 907

0

-1 907

-4 921

Totalt

-4 612

-11 623

-1 230

-10 393

-5 842

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2021 års resultat ska
göras enligt följande:
För kryssningsverksamheten ska 100 procent av -1 662 000 kronor överföras
till eget kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 53 procent av -4 437 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201114.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

För avfallsverksamheten ska ingen överföring göras.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska ingen överföring
göras.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämndens eget kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef
Ylva Svangren via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Skickas till

Regionstyrelsen ref RS 2021/1544, ekonomiostyrning@gotland.se

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/19
9 februari 2022

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Överföring av tekniska nämndens ekonomiska resultat 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av 2021
års resultat till 2022 enligt följande:


-1 662 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.



-2 356 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten.



0 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.



2 788 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnsverksamheten.



0 kronor för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som huvudregel att
75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras mot det egna
kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela överskottet föras med. Hela
underskottet förs med till kommande år för såväl skattefinansierad som
avgiftsfinansierad verksamhet.
Teknikförvaltningens utfall för 2021 uppgick till -11 623 000 kronor,
-1 907 000 kronor avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 000 kronor
avser de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Det ekonomiska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna beror i
huvudsak på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal tecknats med
nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda än i tidigare
upphandlade avtal. Förslaget är därför att avsteg görs från huvudprincipen för
överföring av resultatet och att 2021 års negativa utfall för de skattefinansierade
verksamheterna inte förs till Tekniska nämndens egna kapital.
Utfallet för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 2021 uppgick till -4 437 000
kronor. Investeringsverksamheten inom VA-området är omfattande och behoven är
fortsatt stora för att möta VA-planens målsättningar. Kapitalkostnaderna för VA1 (3)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/19

verksamheten har ökat med 5 800 000 kronor mellan 2020 och 2021. För 2022
beräknas kapitalkostnaderna öka ytterligare med närmare 13 000 000 kronor.
Resultatet 2021 för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten uppgick 2021
uppgick till -6 405 000 kronor. Även inom avfallsverksamheten finns stora
investeringsbehov framöver för att möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad
avfallsplan. Tillkommande kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom ramen för
dagens avfallstaxa utan prioritering måste ske för att hitta en godtagbar nivå. Den
ingående balansen 2021 för avfallsverksamhetens egna kapital är negativt -8 119 000
kronor. Möjligheten för att balansera det ackumulerade resultatet är, utan stor
påverkan på verksamheten, begränsad de närmaste åren.
För att undvika stora negativa saldon avseende det egna kapitalet då de
avgiftsfinansierade VA- och avfallsverksamheterna har stora investeringsbehov
framöver vilka driver upp kapitalkostnaderna föreslås avsteg från huvudprinciperna
för överföring av resultatet till 2022.
Tabellen nedan redovisar nämndens förslag till överföring av utfallet för 2021 till
tekniska nämndens egna kapital respektive Region Gotlands egna kapital.
(tkr)

Kryssningskajverksamheten
VA-verksamheten
Avfallsverksamheten
Linjehamnverksamheten
TN Skattefinansierad
verksamhet
Totalt

Ingående
balans
2021
eget
kapital
-6 254
2 356
-8 119
12 326
-4 921
-4 612

Utfall
2021

-1 662
-4 437
-6 405
2 788
-1 907

Förslag till
överföring
till TN
eget
kapital
-1 662
-2 356
0
2 788
0

Förslag
överföring
till RG
eget
kapital
0
-2 081
-6 405
0
-1 907

Ingående
balans
2022
enligt
förslag
-7 916
0
-8 119
15 114
-4 921

-11 623

-1 230

-10 393

-5 842

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2021 års resultat ska göras
enligt följande:
För kryssningsverksamheten ska 100 procent av -1 662 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 53 procent av -4 437 000 kronor överföras till eget kapital
konto 201114.
För avfallsverksamheten ska ingen överföring göras.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska ingen överföring göras.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämndens eget kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2021/1544, ekonomiostyrning@gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2022/XX
9 februari 2022

Lena Larsen

Miljö- och byggnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat miljö- och byggnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2021 med ett totalt
underskott på 5 993 tkr till år 2022, i enlighet med gällande regler.
I Region Gotland gäller regler vid överföringen, att hela det förhandlade underskottet
medförs till kommande år. Beslut om överföring fattas av Regionstyrelsen.
Resultatöverföringen ska ligga som en del av Region Gotlands Egna Kapital men
uppdelat per nämnd. Saldot efter justering överförs till kommande år. Nämnden har
själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt
ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom 2 år.

Ingemar Lundqvist
Tf Ordförande
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 2

GVN § 2

Överföring av resultat från år 2021

GVN 2022/55
GVN au § 2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att överföring av 2021 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 5 443 929 kronor.

Nämnden har ett ekonomiskt positivt resultat för år 2020, på 5,4 miljoner kronor.
Detta innebär att det finns överskjutande medel på 5 443 929 kronor att överföra till
det egna kapitalet.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 16,7 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 3,2 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 582 168 kronor.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att information togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-22

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2022/55
22 januari 2022

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2021
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till överföring av 2021 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 5 443 929 kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt positivt resultat för år
2020, på 5,4 miljoner kronor. Detta innebär att det finns överskjutande medel att
överföra till det egna kapitalet.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 16,7 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 3,2 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 582 168 kronor.
Nämnden har under budgetåret gjort uttag av eget kapital enligt tabellen nedan
Tilläggsanslag från eget kapital

Belopp,
tkr

Överför, resultat, verksamheter

200

Komp, engångsbelopp, lärare

717

Komp, underskott, Guteskolan

610
1 527

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 14

Överföring av resultat

SON 2021/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 16 000 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 39 004 tkr, 75 procent av detta
blir 29 253 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr till nästa budgetår.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2021, daterad 2022-02-02
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2021/5
2 februari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Överföring av socialnämndens resultat 2021
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 16 000 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 39 004 tkr, 75 procent av detta
blir 29 253 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr till nästa budgetår.

Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2021, daterad 2022-02-02
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 14

Sida 1 (1)

Överföring av ekonomiskt resultat för
redovisningsåret 2021

Ärendenummer: HSN 2021/857
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 11
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 10 262
TSEK av nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2021 till
regionens eget kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2021 års bokslut ett
överskott på 13 683 TSEK.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring
av överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall
analyseras. Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat
bedömer förvaltningen att 10 262 TSEK ska överföras till eget kapital att
disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 11
Underlag kommer att skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2021/857
25 januari 2022

Markus Swahn
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat för redovisningsåret 2021
Förslag till beslut

•

Hälso-sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 10 262 TSEK
av nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2021 till regionens
eget kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2021 års bokslut ett överskott
på 13 683 TSEK.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring av
överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall analyseras.
Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat bedömer
förvaltningen att 10 262 TSEK ska överföras till eget kapital att disponeras av hälsooch sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2022/43
9 februari 2022

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2021
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår för regionfullmäktige



att nämnden inte bli påförda 2021 års resultat, ett underskott på 9 149 250
kronor
att regionfullmäktige i sitt beslut om det förhandlade underskottet tar hänsyn
till regionfullmäktiges beslut § 135, ett medgivande för nämnden att
överskrida budgetramen med 17,1 miljoner kronor

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år 2021, på 9,2
miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande medel att
överföra till det egna kapitalet. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen tar hänsyn
till regionfullmäktiges beslut § 135.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 14,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 12,7 miljoner kronor har nämnden inte
uppnått. Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 2,9 miljoner
kronor.
Nämnden har under budgetåret gjort uttag av eget kapital enligt tabellen nedan
Tilläggsanslag från eget kapital

Belopp,
tkr

Komp. engångsbelopp, lärare

3 281

Komp. fristående verksamhet

172

Barn- och elevhälsan

1 000

Överför. Resultat, verksamheter
Summa

1 013
5 466
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2022/43

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se samt till registrator-rs@gotland.se. Markera till registrator med
ärendenummer RS 2021/1544.
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 52

Protokoll
Sida 12 (57)

Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: RS 2022/6
Paragraf föregående instans: AU § 39
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2022 med
544 213 tkr och för exploateringsinvesteringar med 137 052 tkr enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större
övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till
kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar
avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.
Anslag i investeringsbudgeten 2021 som inte förbrukats uppgår till 715 577 tkr
inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget
med 544 213 tkr för investeringar samt 137 052 tkr för exploateringar (totalt:
681 265 tkr).
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 554 810 tkr varav 170 750 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget
på brutto 51 400 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 544 213 tkr för investeringar samt 137
052 tkr för exploateringar, vilket är i enlighet med nämndernas begäran.
Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten
är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vattenoch avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt
exploateringsverksamheten.
Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl.
exploateringsbudgeten) för 2022 blir 1 099 023 tkr. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2023 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen
för kommande år ska upprättas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 188 452 tkr inklusive 51 400
tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2022 vilket är
bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Ärendets behandling under mötet

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

Nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-26
Skickas till

Samtliga nämnder

Digital justering

Protokoll
Sida 13 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/6
Datum 26 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2022 med
544 213 tkr och för exploateringsinvesteringar med 137 052 tkr enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större
övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till
kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar
avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.
Anslag i investeringsbudgeten 2021 som inte förbrukats uppgår till 715 577 tkr
inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget
med 544 213 tkr för investeringar samt 137 052 tkr för exploateringar (totalt:
681 265 tkr).
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 554 810 tkr varav 170 750 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget
på brutto 51 400 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 544 213 tkr för investeringar samt
137 052 tkr för exploateringar, vilket är i enlighet med nämndernas begäran.
Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten
är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vattenoch avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt
exploateringsverksamheten.
Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl.
exploateringsbudgeten) för 2022 blir 1 099 023 tkr. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2023 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen
för kommande år ska upprättas.

Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se
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Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 188 452 tkr inklusive 51 400
tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2022 vilket är
bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-26
Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget

Ekonomi
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/6
Sida 2 (2)

2022-02-27
Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2022

(tkr)

Kvarvarande
budget 2021

Nämndernas
Förslag till
förslag till
Beslutad budget
kompletteringskompletterings2022
budget 2022
budget 2022

Förslag till total budget 2022

Regionstyrelsen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar pott
IT-investeringar enskilda projekt
Bokbuss
Summa investeringar regionstyrelsen
Summa exploateringar regionstyrelsen
Totalt regionstyrelsen

328
0
8 000
5 034
14 958
2 500
30 820
52 924
83 744

0
0
8 000
5 034
6 958
2 500
22 492
26 940
49 432

0
0
8 000
5 034
6 958
2 500
22 492
26 940
49 432

5 000
10 000
2 000
17 000
6 000
0
40 000
51 400
91 400

5 000
10 000
10 000
22 034
12 958
2 500
62 492
78 340
140 832

Räddningstjänsten
Investeringspott
Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation
Övriga inventarier
Brandstation Klintehamn
Summa investeringar räddningstjänsten

950
-135
-251
1 507
-415
2 000
1 094
0
4 750

0
0
0
1 507
985
2 000
258
0
4 750

0
0
0
1 507
985
2 000
258
0
4 750

2 500
0
0
3 000
0
0
0
500
6 000

0
2 500
0
0
4 507
985
2 000
258
500
10 750

452
452

452
452

452
452

500
0
500

500
452
952

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

6 560
30 000
15 000
60 000
0
0
3 500

6 285
80 805
33 415
49 875
11 402
12 352
8 842

Miljö- och byggnämnden
Investeringspott
Mätutrustning GI
Summa investeringar miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar fastighetsägaransvar
Verksamhetsanpassningar fastigheter
Övriga fastighetsprojekt
Hamnverksamhet

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet

87 916

87 916

87 916

115 060

202 976

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen
Summa investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

188 581
188 581

188 581
188 581

188 581
188 581

0
0

188 581
188 581

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Hamnverksamhet
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

124 010
32 630
11 669
168 309

124 010
32 630
11 669
168 309

124 010
32 630
11 669
168 309

125 750
7 500
37 500
170 750

249 760
40 130
49 169
339 059

444 804

444 804

285 810

730 614

73 670
28 772

73 670
28 772

73 670
28 772

Hos RSF
Hos RSF

73 670
28 772

7 670
110 112

7 670
110 112

7 670
110 112

Hos RSF

7 670
110 112

554 916

554 916

285 810

840 726

27 000
11 711
38 711

13 000
11 500
54 000
30 000
108 500

13 000
11 500
81 000
41 711
134 211

1 647
781
2 428

5 500
5 000
0
0
10 500

5 500
5 000
1 647
781
12 928

2 000
200
2 200

8000
46 300
0
200
54 500

8 000
46 300
2 000
400
2 400

32 000
10 000

32 000
10 000

Summa investeringar tekniska nämnden
Exploateringsverksamhet
Exploateringsprojekt
Exploatering infrastrukturprojekt,
gator & vägar
Exploatering infrastrukturprojekt, VA
Summa exploatering tekniska nämnden
Totalt tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Allé skolan
Väskinde förskola
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning skollokalerna i norra Visby, Herkulesvägen m.fl.
Skollokaler norra Visby Vuxenutbildning
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Utrustning på ny korttidsenhet (Korpen)
Reception IFO (inventarier)
Summa investeringar socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar

27 000
11 711
38 711

1 647
781
2 428

2 000
200
2 200

27 000
11 711
38 711

1 647
781
2 428

2 000
200
2 200

Ombyggnation akutmottagningen
Inventarier akutmottagningen
Ombyggnation Bårhuset
Skelettundersökningsutrustning
Anestesiarbetsstationer/narkosapparater
Patientkallelsesystem
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden
Total summa
varav investeringar
varav exploatering

7 981
6 961
3 000
8 432

7 981
6 961
3 000
8 432

7 981
6 961
3 000
8 432
2 000
28 374

0
0
0
0
5 000
2 000
49 000

7 981
6 961
3 000
8 432
5 000
4 000
35 374

2 000
28 374

2 000
28 374

715 577

681 265

681 265
544 213
137 052

606 210
554 810
51 400

1 287 475
1 099 023
188 452

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/14
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tkr i
kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2021.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2022, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 140 832 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar pott
IT-investeringar övr
Övriga investeringar
Lokalinvesteringar kök
Summa investeringar

Beslutad
budget
2022 (tkr)
5 000
2 000
17 000
6 000

Exploatering
Totalt

10 000
40 000

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
0
8 000
5 034
6 958
2 500
0
22 492

Förslag till
total budget
2022 (tkr)
5 000
10 000
22 034
12 958
2 500
10 000
62 492

51 400
91 400

26 940
49 432

78 340
140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya
riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med
teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
1 (1)
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Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
28556 Investeringspott RSF
28045 Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget
inkl KB

1 800 Överflyttat till TN

28556
28045

3 000
8 000

28553

12 500

6 500

0

28550
28514
28551
28662
28674

8 237
2 555
3 000
2 989
2 456
19 237

1 575

107
2 253
-2 760
2 989
2 445
5 034

5 034

1 200
0
0
5 000
4 000
181
3 000
677
500
400

1 200
0
0
0
4 000
181
0
677
500
400

Lokalinvesteringar
28553 Investering måltid ombygg
IT-investeringar (pott)
28550 PC som tjänst
28514 Teknisk plattform
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28662 Trådlösa nät
28674 Trådlösa nät Äldreboenden
SUMMA IT-POTT

19 000 Överflyttat till TN

IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
328
8 000

0
8 000

IT-investeringar enskilda objekt
28020 Digital långtidslagring

28020

28672 Windows server
28675 Utbyte Flexite

28672
28675

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

1 200
0
0
5 000
4 000
258
3 000
740
500
400

28705

0

2 500

2 500

2500

57 835

10 575

30 820

22 492

E-arkiv
Dokumenthanteringssystem
Digitala sammanträden
Systemstöd Upphandling
Programsystem Almedalsv.
Extern Web bibl.
Bokningssystem

Övriga investeringar
28705 Bokbuss

TOTALT

20 800 överflyttat till TN

47 610
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

28560 E-arkiv
28561 Systemstöd Upphandling

28560
28561

5 000
3 000

5 000
3 000

Hanteras i drift
Hanteras i drift

28556 Investeringspott RSF

28556

3 000

328

pott

5 000
2 000

5 000
10 000

10 000

10 000

17 000

4 000
1 000

1 000

40 000

0
0
0
0
0
22 034
0

Stefan Persson

Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders

Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Startas 2022

Pågående utredning inför beslut

Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Pågående investering

1 200
4 000
1 000
0
4 000
181
0
1 677
500
400

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Ulrika Jansson
Ulrika Holm
Angelica Andersson Fihn
Angelica Andersson Fihn

Startas 2022
Startas 2022
Startas 2022
Drift
Startas 2022
Påbörjat
Drift
Påbörjat
Startas 2022
Startas 2022

Hör ihop med E-arkiv

Avvaktat E-arkiv
Pågånede upprustning

2 500
0
0
0
62 492

Angelica Andersson Fihn

Påbörjat

Beställd

Pågånede investering
Fördröjd startas 2022
Fördröjd startas 2022

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
OBS: Exploateringsprojekt ska delas upp
Inv.projekt enligt exploateringsplan
investeringar i gator/vägar, VA samt
(beslutsår, text i strategisk plan)
tomtmark

Projekt nr

14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet
81001 Brodösen Terra Nova

1 000 överflyttad till TN

81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81005
81010
81012
81014
81017
81023

Beslutad budget

Kvarvarande

Kompletterings-

Ev budget

ink kb

Ev tilläggsanslag

budget 2021

budget 2022

2022

0
0

-4
-12

0
0

0
0
0

81001

1 000

0

0

81003
81004

15 940
3 000

15 940
3 000

15 940
3 000

Rev budget

Projektansvarig alt

2022 (kol G+H) ansvarig för budget

0
0

Anna Wejde
Anna Wejde

0

Anna Wejde

15 940
3 000

Anna Wejde
Anna Wejde

Järnvägen Södercentrum
Industrimark
Roma Ekgatan
Talgoxen Hemse
Visborg strukturplan
Visby Annelund

1 000 överflyttad till TN
2 000 överflyttat till TN
3 000 överflyttat till TN
500 överflyttat till TN
27 800 överflyttt till TN
2 000 överflyttat till TN

81005
81010
81012
81014
81017
81023

1 000
10 000
3 000
500
27 800
2 000

0
8 000
0
0
0

0
8 000
0
0
0

6 000
5 000
0
0
25 400

6 000
13 000
0
0
25 400
0

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

81022 Pott kommande proj expl

4 000 överflyttat till TN

81022

30 000

26 000

0

15 000

Anna Wejde

TOTALT

41 300

94 240

52 924

26 940

51 400

15 000
0
0
0
78 340

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Planeras 2022
Planeras 2022

Pågående

Motiv till överföring

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 4

Sida 1 (3)

Tekniska nämndens
kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: TN 2022/6
Tekniska nämndens beslut




Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för
2022 om 554,9 miljoner kronor.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan,
efter bedömning, föras över från 2021 till 2022. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2021 uppgick till 928,1 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsuppgifterna uppgick 2021 till 344,6 miljoner
kronor och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 24,1 miljoner
kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 559,4
miljoner kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2022 om
totalt 554,9 miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investerings- och
exploateringsprojekt som inte slutförts under 2021. De flesta är i
genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på
grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
(tkr)

Budget
2021 (inkl.
kompletteri
ngs-budget)

Begärd
kompletter
ingsbudget
2022

Grundbu
dget

Total
budget

2022

2022

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Digital justering

Investeringspott

5 450

-275

6 560

6 285

Mark-och stadsmiljö, gator
och vägar

70 024

50 805

30 000

80 805

Försäljning (Mark- och
stadsmiljö)

-500

0

0

0

Obligatorisk
ventilationskontroll

21 480

18 415

15 000

33 415

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 2 (3)

Investeringar
fastighetsägaransvar

47 612

-10 125

60 000

49 875

Verksamhetsanpassningar
fastigheter

22 426

11 402

0

11 402

Övriga fastighetsprojekt

18 989

12 352

0

12 352

Hamnverksamhet

9 626

5 342

3 500

8 842

Försörjningsverksamhet

1 400

0

0

0

Summa investeringar
skattefinansierad
verksamhet

196 507

87 916

115 060

202 976

Investeringsprojekt som drivs
av projektavdelningen

303 593

188 581

0

188 581

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

206 255

124 010

125 750

249 760

Avfallsverksamhet

61 231

32 630

7 500

40 130

Hamnverksamhet

20 430

11 669

37 500

49 169

Summa investeringar i
avgiftsfinansierad
verksamhet

287 916

168 307

170 750

339 059

SUMMA TN/TKF
investeringar

788 016

444 804

285 810

730 016

Exploateringsprojekt

100 423

73 670

Hos RSF

73 670

Exploatering
infrastrukturprojekt,
gator & vägar

31 891

28 772

Hos RSF

28 772

Exploateringsverksamhet

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Exploatering
infrastrukturprojekt, VA

7 777

7 670

SUMMA TN/TKF
exploatering

140 091

110 112

TOTALT
928 107
TEKNIKFÖRVALTNING
EN

554 916

Hos RSF

7 670
110 112

285 810

840 128

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt
anvisningarna.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en
fortsatt positiv utveckling för Gotland.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då
planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser
eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men
investeringar genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling
och för att ge goda förutsättningar för medborgare, näringslivet m.fl.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Bilaga blanketter kompletteringsbudget 2022

Digital justering

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/6
9 februari 2022

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2022 om
554,9 miljoner kronor.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter
bedömning, föras över från 2021 till 2022. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2021 uppgick till 928,1 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsuppgifterna uppgick 2021 till 344,6 miljoner kronor
och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 24,1 miljoner kronor.
Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 559,4 miljoner
kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2022 om totalt
554,9 miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investerings- och
exploateringsprojekt som inte slutförts under 2021. De flesta är i genomförandefasen
men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning,
tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
(tkr)

Budget 2021
(inkl.
kompletteringsbudget)
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar
Försäljning (Mark- och stadsmiljö)

Begärd
Grundbudget
kompletterings- 2022
budget 2022

Total budget
2022

5 450

-275

6 560

6 285

70 024

50 805

30 000

80 805

-500

0

0

0

Obligatorisk ventilationskontroll

21 480

18 415

15 000

33 415

Investeringar fastighetsägaransvar

47 612

-10 125

60 000

49 875

Verksamhetsanpassningar fastigheter

22 426

11 402

0

11 402
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/6

(tkr)

Övriga fastighetsprojekt

Budget 2021
Begärd
Grundbudget Total budget
(inkl.
kompletterings- 2022
2022
budget 2022
kompletteringsbudget)
18 989
12 352
0
12 352

Hamnverksamhet

9 626

5 342

3 500

8 842

Försörjningsverksamhet

1 400

0

0

0

196 507

87 916

115 060

202 976

303 593

188 581

0

188 581

Summa investeringar
skattefinansierad verksamhet
Investeringsprojekt som drivs av
projektavdelningen

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

206 255

124 010

125 750

249 760

Avfallsverksamhet

61 231

32 630

7 500

40 130

Hamnverksamhet

20 430

11 669

37 500

49 169

Summa investeringar i
avgiftsfinansierad verksamhet

287 916

168 307

170 750

339 059

SUMMA TN/TKF investeringar

788 016

444 804

285 810

730 016

100 423

73 670

Hos RSF

73 670

31 891

28 772

Hos RSF

28 772

7 777

7 670

Hos RSF

7 670

SUMMA TN/TKF exploatering

140 091

110 112

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

928 107

554 916

Exploateringsverksamhet
Exploateringsprojekt
Exploatering infrastrukturprojekt,
gator & vägar
Exploatering infrastrukturprojekt, VA

110 112

285 810

840 128

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
Skattefinansierad verksamhet
Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning men även
möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga
anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket
inte kompletteringsbudgeteras. Det negativa saldot för fordons- och
maskinanskaffning ska däremot kompletteringsbudgeteras och dras på 2022 års
tilldelade budgetmedel.
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Den relativt stora kompletteringsbudget som äskas avser en rad projekt inom
trafikområdet som har haft förseningar till följd av bland annat brist på
projektledarresurser. Resurser är nu tillsatta för merparten av projekten som nu är i
uppstarts- eller projekteringsfas. Kollektivtrafiken har en rad investeringar som enligt
trafikförsörjningsplanen ska genomföras men som av olika skäl försenats.
Obligatorisk ventilationskontroll

Evakueringen av Södervärnsskolan i Visby försenades och därför också det stora
ventilationsprojektet. Därför behöver oförbrukade budgetmedel flyttas över till 2022.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/6

Investeringar fastighetsägaransvar

Det periodiska underhållet översteg budget 2021 vilket i huvudsak förklaras av högre
materialpriser. Budgetöverskridandet kompletteringsbudgeteras och avräknas således
från 2022 års budgetmedel.
Hamnverksamhet

Hamnverksamheten har ett antal pågående investeringsprojekt och några projekt är
försenade bland annat till följd av att upphandling av resurser måste föregå
projektstart.
Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder samtliga av regionens större
byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs också budget från
beställande förvaltning över till teknikförvaltningen. Praxis är att hela
projektbeloppet överförs i samband med projektstart vilket leder till att
kompletteringsbudgeten blir relativt stor då många projekt är fleråriga. De största
posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2022 är uppförande av
modulbyggnad Visby lasarett, om- och tillbyggnad av Tingsbrogården samt
ombyggnation av Högbyskolans kök.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika
projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad
projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk.
Avfallsverksamhet

Inom avfallsverksamheten pågår en större satsning avseende Gotlands enda aktiva
deponi, Slite deponi. Nya deponiceller är snart färdiga och därefter ska ny
sorteringsyta anläggas. Förslaget till kompletteringsbudget omfattar även en större
post avseende investeringar i återvinningscentraler. Arbetet med att utreda formen
för framtidens återvinningscentraler fortsätter och i det arbetet ingår att specificera
investeringsbehoven för den driftsform som beslutas.
Hamnverksamhet

Linjehamnens investeringsbehov omfattar bland annat fortsatt arbete med
elanslutning av fartyg, rensmuddring och ombyggnation av hamnterminalen.
Hamnens projekt är pågående men ett par projekt har förskjutits i tiden till följd av
upphandlingsarbete, leveransproblem samt samordningsbehov gentemot annan
verksamhet inom regionen.
Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten genererar såväl omsättningstillgångar som
anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarnas värde kvitteras mot
försäljningsintäkten när fastigheten säljs efter avslutad exploatering. De
anläggningstillgångar som skapas inom ramen för exploateringsverksamheten är ofta
gator, vägar, parker och VA-system. Dessa kvarstår i regionens ägo efter avslutad
exploatering och genererar således drifts- och kapitalkostnader framöver. Ungefär
hälften av begärd kompletteringsbudget 2022 avser stadsutvecklingsprojektet
Visborg.
I december 2021 fattades beslut om nya riktlinjer för redovisning av exploatering. De
nya riktlinjerna innebär bland annat att kostnader ska fördelas annorlunda mellan
omsättningstillgångar och driftsmedel än tidigare. Det innebär i sin tur att budgeten
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för exploateringsprojekten påverkas. Det som återstår att hantera är dela upp och
justera exploateringsbudgeten enligt de nya riktlinjerna. Detta får ske i särskild
ordning i samarbete med regionstyrelseförvaltningen i samband med kommande
budgetarbete för exploateringsverksamheten.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt
anvisningarna.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt
positiv utveckling för Gotland.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då
planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom
investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar
genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda
förutsättningar för medborgare, näringslivet m.fl.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Bilaga blanketter kompletteringsbudget 2022

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2022/6
RSF avdelning ekonomi, ekonomiostyrning@gotland.se
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Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt

2022

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan

Delar av projekt om
uppdelat

Projekt nr

Beslutad
budget

Ev tilläggsanslag

2021

(beslutsår, text i strategisk plan)

Kvarvarande

Kompletterings-

budget 2021

budget 2022

2022

Ev budget

Rev budget

Projektansvarig alt

2022 (kol G+H) ansvarig för budget

3011 Expl Såpsjudaren 1, et
Expl Såpsjudaren Gta et 1

12167

693

0

693

693

0

693

3012 Expl Kv Järnvägen 2,3,5,8 Hällarna 1:7
Expl Gta/park kv Järnvägen 2
Expl VA kv Järnvägen
Expl kv Järnvägen
Expl Övrigt generellt
Expl Järnvägen 3
Expl Visby Hällarna kv Järnvägen

12186
12371
80100
80104
80107
80120

-33
1 000
5 135
-205
0
1 376

0
0
0

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

0
0
0
0
0
0

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

3022 Expl Kv Brodösen Terra No
Expl Kv Brodösen Gata/GC
Expl VA Brodösen Terra Nova
Expl VA Brodösen
Expl Brodösen Terra Nova
Expl Övrigt generellt

12183
12370
12376
80101
80104

2 594
834
3 285
6 902
-93

0
0
0
0
0

1 741
830
3 209
873
-93

1 741
830
3 209
873
-93

1 741
830
3 209
873
-93

3023 Expl Kv Sotaren Terra Nov
Expl Övrigt generellt

80104

-89

0

-91

-91

-91

3027 Expl Kv Bläckfisken 1 Vy
Expl Kv Bläckfisken gata
Expl Kv Bläckfisk GC-väg
ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
Expl VA Bläckfisken

12181
12182
12369
12372

704
778
1 105
-2 278

0
0
0
0

704
778
1 105
-2 278

704
778
1 105
-2 278

0

704
778
1 105
-2 278

3031 Expl Industrimark
Expl Industrimark

80115

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

3032 Gråbo 1:3
Gråbo 1:3

80116

9 660

0

9 503

9 503

3036 Dubbel markanvisn Klinte-Hemse-Visby
Expl kv Kopparslagaren Visby
Expl VA Dubbel mark anv Visby
Expl Kopparslagarren TN
Expl Oddvalds Klinte
Expl Talgoxen Hemse

12176
12363
80112
80118
80119

1
5
2
2

273
746
242
962
224

0
0
0
0
0

1
5
2
1

3037 Expl Annelund
Expl Annelund

80122

2 000

0

3072 Expl Yttre A7, etapp2, Vy
Expl Yttre A7, et 2
Expl Yttre A7, et 2,proj
Expl VA Yttre A7 et2 proj
Expl Y;e A7 et 1 Rivning
Expl Y;e A7 Sanering et 2
Expl Y;e A7 Rivning et 2
Expl Y;e A7 Arkeologi et2
Expl Y;e A7 Övr et 2+3
Expl Y;e A7 Detaljpl et 2
Expl Övrigt generellt

12171
12172
12366
80009
80013
80014
80015
80016
80017
80104

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-61
-52
75

3073 Expl Y;e A7 e 3 Kapten mf
Expl Park Yttre A7 et 3

12178

17 897

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad
startid

Motiv till överföring

Pågående
Ska göras , vet ej när
Pågående

Mark- o statsmiljö

nya ledningar

Iordn.ställande av tänkt tomt
Mark- o statsmiljö

Pågående

Pågående
VA avd

273
746
072
947
652

Mark- o statsmiljö

Pågående

Mark- o statsmiljö

Pågående

9 503

273
746
072
947
652

0
0

1 252

1 252

0

1 252 Mark- o statsmiljö

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

0

16 523

16 523

0

16 523

1
5
2
1

Pågående
När bygge är klart ska gata och
GC-väg anläggas.
Avstämning ska göras med
köpare, Wisab

1
5
2
1

273
746
072
947
652
Pågående

C:\Users\meny02\AppData\Local\Temp\W3D3\c0c2e0b3‐e389‐4317‐96a5‐eef836de30fc\Kompletteringsbudget 2022 Exploatering

Roger Möller

Pågående
återstår justeringar, kompletteringar avseende gator o
GC-vägar mm

Roger Möller

Pågående

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Expl
Expl
Expl
Expl
Expl
Expl
Expl

Gata Yttre A7 et 3
Parkering Korpralen 2
VA Yttre A7 et 3
Kv Kaptenen Art 1:33 mfl
Y;e A7 Övr et 2+3
Bläckfisken
Övrigt generellt

3040 Banvallstråket
Stadsutveckling Visborg

12179
12185
12368
80001
80016
80102
80104

3 031
0
-920
400
-583
-141
-979

80020

0

0
0
0
0
0
0
0

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118

-25

-25

0
0
0
0
0
0
0

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118
0
Harald Göttvik

3061 Övergripande kostnad Visborg
Stadsutveckling Visborg
Expl övrigt generellt
Expl Strukturplan Visborg
Expl VA Stadsutv Visborg

80020
80104
12168
12378

53 024
-15
4 000
1 000

43 277
-15
4 000
1 000

43 277
-15
4 000
1 000

3063 Expl N;a Visborg
Stadsutveckling Visborg
Expl detalplan mm genere

80020
80103

-20
-253

-34
-253

-34
-253

-34

3064 Expl Visborg Dagvattenutr
Expl övrigt generellt
Stadsutveckling Visborg

80104
80020

-165
-463

-165
-463

-165
-463

-165
-463

3065 Expl Kungsladugården
Stadsutveckling Visborg

80020

-580

-580

-580

-580

3066 Statens konstråd Visborg
Stadsutveckling Visborg

80020

-562

-1 123

-1 123

-1 123

3067 Slagverket & Trombonen
Stadsutveckling Visborg

80020

-96

-700

-700

-700

3068 Idrott utredning
Stadsutveckling Visborg

80020

3 916

3 043

3 043

3 043

80021

4 000
135 154

3 124
110 112

3 124
110 112

Expl Norra regementsomr.
Expl N:a Regementsområdet
TOTALT

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvar-ande
budget 2021

3024 Kv Järnvägen 4
Expl Järnvägen 4
Expl Övrigt
Expl Järnvägen
Expl Järnvägen

80100
80104
80107
80120

1 903
120
-35
-25

1 899
120
-35
-25

3026 Expl Inre hamn utredn
Visby hamn

80113

-26

-26

80117

3 000
4 937

3 000
4 933

3033 Romapaketet
Romapaketet
Summa

0

Motiv till
att
projektet
ej
förs med

Färdigt

Avslutat
Utgått

C:\Users\meny02\AppData\Local\Temp\W3D3\c0c2e0b3‐e389‐4317‐96a5‐eef836de30fc\Kompletteringsbudget 2022 Exploatering

Fel proj, kostnad avser Y;e A7

0

0
0

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

43 277
-15
4 000
1 000

3 124
59 026

Sammanställning
Kompletteringsbudget 2022

FFA
VA
Projektavd
Gata,park,mark,trafik
Avfall
Försörjning
Hamn
Pott skattefin.
Delsumma investeringsprojekt

044
010
581
805
630
0
17 011
-275
444 805

Exploatering

110 112

TOTALT inkl. exploatering

32
124
188
50
32

554 917

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, fastighetsförvaltningsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Solrosen 07 verksanp kök
Strandgärdet kök anpassn
Mottagningskök
Väduren 02 verksanp
Lasarettet verksanp MTA
Ventilationsåtgärder
Re invester biobränsleanl
Offentliga toaletter
Hamnkontoret ombyggnad
Reservkraftsuttag MSB
Södervärn etablering pav

Delar av projekt om uppdelat

Fastighetsansv/PU Invest
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Sanda skola tillbyggnad
Fårö RT Tak o portar
Korpen 08 anp balkong
Solklint 4 verksanp hemtj
Norrbackaskolans kök
Hackspetten 14 skolgård

Projekt nr
11031
11035
11048
11049
11050
11053

Projekt nr

Beslutad budget

11025
11033
11038
11047
11067
11200
11364
11406
11580
11589
11590

1 627
1 090
1 558
7 911
1 000
21 480
1 561
3 614
2 314
0
11 500

11800

47 612
101 267

Beslutad
budget
275
365
1 038
1 100
500
1 750

Kvarvarande
budget 2021
249
3
0
103
415
-1

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
1 509
1 509
694
694
1 475
1 475
6 724
6 724
1 000
1 000
18 415
18 415
15 000
1 510
1 510
3 569
3 569
2 314
2 314
1 433
1 433
3 527
3 527
-10 125
32 044

Motiv till att projektet ej
förs med
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat

-10 125
32 044

60 000
75 000

Rev budget
2021 (kol G+H)
1 509
694
1 475
6 724
1 000
33 415
1 510
3 569
2 314
1 433
3 527

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.

49 875
107 044

Fastighetsförvaltningsavd.

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat

Motiv till överföring

Påbörjat

För färdigställande

För
För
För
För
För
För
För
För
För
För
För

färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, VA-avdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelat
Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
Ledningsutb ospec
12400
Öja Olovs 2:1 Utb VA
12458
Testbädd Storsudret
12461
Norra Linan Ledning
12463
Visby råvattenledning
12464
Alva-Stånga ny vattenledning
12465
Stånga Strömma
12468
Åminne vattenledning
12472
Vattenskydd enl VA-plan
12525
Nybyggn Lärbro VV
12582
Visby VV ev Tingstäde
12584
Stenhuse-Sanda-Västergarn
12585
Garda-Ljugarn
12586
Visby vattenkiosk
12589
Slite vattenkiosk
12590
Fårösund vattenkiosk
12591
Cypressg ny/oml +brdpost
12592
Fårösund ARV AM förbättr
12624
Klintehamn avl ren verk
12655
Katthammarsvik ARV
12657
Reinvestering i VA-anlägg
13000
Ombyggnad vattenverk
15000
Omb avloppsreningsverk
16000
Sanering VA-ledn nät
17000
Maskiner o Fordon VA
TOTALT

22601

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

7 505
585
16 685
2 000
5 000
2 500
9 518
500
3 443
2 000
18 800
35 626
21 550
500
500
500
325
6 783
2 337
1500
19 106
8 977
8 379
14 947

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 175
190 741

0

Kvarvarande
budget 2021
3 150
494
10 062
2 000
5 000
2 500
5 264
56
1 464
2 000
18 798
32 762
21 060
446
500
500
-76
6 458
166
-124
8 485
-189
5 176
-1 437
-505
124 010

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr
som inte förs med i kompletteringsbudget
VA-ledn "Södra Linan"
12435
Gnisvärd VA-utbyggnad
12436
Lickershamn VattenReserv
12516
Kvarnåkershamn Avsaltn VV
12524
Herrvik VV utökad kapacitet
12581
UV barriärer
12583
Fårö VV
12587
Kappelshamn VV
12588
Fårö ARV
12659
Hemse nytt ARV
12660

Beslutad
budget
528
50
572
1 678
57
129
0
0
5000
7500

Kvarvarande
budget 2021
-442
-20
-1 701
-2 751
14
38
-20
-38
5 000
7 500

Motiv till att projektet ej
förs med
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avvaktar
Avvaktar
Förskjuts
Förskjuts

Kompletterings- Ev budget
budget 2022
2022
3 150
5 000
494
10 062
0
2 000
500
5 000
2 500
22 500
5 264
0
56
0
1 464
1 000
2 000
2 000
18 798
18 800
32 762
20 000
21 060
0
446
0
500
0
500
0
-76
0
6 458
0
166
0
-124
0
8 485
15 310
-189
5 000
5 176
0
-1 437
15 000
-505
124 010

5 000
110 110

Rev budget
2021 (kol G+H)
8 150
494
10 062
2 500
5 000
25 000
5 264
56
2 464
4 000
37 598
52 762
21 060
446
500
500
-76
6 458
166
-124
23 795
4 811
5 176
13 563

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Pågående
Pågående
Pågåene
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

4 495
234 120

VA-avd

Pågående

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående/slutförande
Pågående
Pågående
Pågående/slutförande
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Motiv till överföring

Pågående, forskningsprojekt
Skall starta under 2022
Skall starta under 2022

Skall starta under 2022

Skall starta under 2022
Skall starta under 2022

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

olika
olika
olika
olika

projekt
projekt
projekt
projekt

Löpande olika fordon o maskiner

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, projektavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gråboskolan anpassn kök
Södervärnsskolans kök
Endreskolanskök
TerraNovaskolanskök
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 o 5 renovering
Reception IFO huset (Grönsiskan4)
Hemsebadet

Lasarettet omb gas redund
Korpen korttidsplatser
Baggen
Alléskolan (Pjäsen 14)
Lågspänningsställverk Abborren 9
Korpen lokalanpassning tidigare 64309
LSP Södervärnskolans kök
Visby lasarett Skelettröntgen
Tingsbrogården om-och tillbyggnad
LSS-boende i Visby (stickerskan)
Högbyskolan omb skolkök
Korpen 5 ombyggn barnmorskemott (etapp 3)
Väskinde ny Förskola
Kallbadhuset ny brygga
Lekplats i Roma
Visby lasarett loklalanp tandteknikerlab
Visby lasarett uppförande av modulbyggnad
Rävhagen nya omklädningsrum

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

10407
10408
10409
10411
10422
10423
10424
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10436
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448

487
13 949
9 376
18
-540
15 397
33 244
3 317
61 296
4 970
14 972
9 371
1 895
1 500
17 000
7 500
19 000

2 200
85 000
1 800

Visby lasatett lokalanp IVA läkemedelsrum
Abborren ny reservkraft

10449
10577

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Korpen 5 PU centralkassa

1 000
695

303 447

Projekt nr
10426

Beslutad
budget
146

Kvarvarande
budget 2021
96

303 593

Ev tilläggsanslag

6000
5000

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
449
449
5 605
5 605
9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167

9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167

1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

Rev budget
2021 (kol G+H)
449
5 605
0
9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167
0
1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Jonas Sundgren
Jonas Sundgren

Martin Jonsson
Martin Jonsson
Anders Fagerberg
Ingemar Britts
Ingemar Britts
Anders Fagerberg
Jonas Sundgren
Martin Jonsson
Jonas Sundgren
Anne Nygren
Ingemar Britts
Anne Nygren
Malin Pettersson

Anne Nygren
Anders Flodman
Markus Björklund

Motiv till att projektet ej
förs med
Avslutat

1 000
-2 689

1 000
-2 689

188 581

188 581

1 000
-2 689
0
0
0
0
0

0
188 581

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Pågående
Pågående
Vilande tills vidare
Kommer att påbörjas 2022

Pågående flerårigt projekt
Pågående flerårigt projekt
Pågående
Pågående flerårigt projekt
MSB projekt utan budget hos RG
Pågående flerårigt projekt
Pågående flerårigt projekt
I princip klart men inväntar ett par fakturor
Pågående
Pågående
Nyss påbörjat
Pågående
Nyss påbörjat

Pågående
Nyss påbörjat
Nyss påbörjat

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, mark- och trafikavdelningen samt gata/park-avdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelat Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
Beläggningsprogram
12001
Ensk. Vägar förb. Enl LTP
12007
Ospec gator o vägar
12000
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP
12011
Lätt avhjälpta hinder
12036
Säkra skolvägar
12040
Cykelplan Visby
12047
Innerstutv gata torg park
12049
Utveckling serviceorter
12055
Anslutn Flygplatsen
12065
Omb Visborgsgat/Gutevägen
12070
Belysning reinvestering
12100
Ospec objekt park
12200
Lekutrustning
12209
Bad&besökpl uppr&förändr
12253
utveckling Visby
22709
Hållpl-stolpar landsbygd
22710
Utv serviceorter inkl hpl
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Nytt biljettsystem
Busstrafik X-kaj

Projekt nr
22708
22712

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

11 970
1 068
183
4 595
1 939
3 146
4 388
491
5 674
20 076
3 000
432
767
1 724
2 806
1 306
1 541

22711

1 848
66 954

Beslutad
budget
3 019
51

Kvarvarande
budget 2021
3 019
51

Motiv till att projektet ej
förs med
Tas på driftbudget
Kan avslutas

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
625
625
12 000
75
75
850
102
102
4 400
4 400
400
1 830
1 830
2 938
2 938
4 388
4 388
491
491
5 538
5 538
19 720
19 720
1 000
3 000
3 000
-1 329
-1 329
1 700
337
337
500
1 444
1 444
7 150
2 598
2 598
1 000
1 306
1 306
555
1 541
1 541
1 801
50 806

1 801
50 805

555
25 710

Rev budget
2021 (kol G+H)
12 625
925
102
4 800
1 830
2 938
4 388
491
5 538
20 720
3 000
371
837
8 594
3 598
1 861
1 541

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Isak Malm
Isak Malm
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jyrki Vainio
Jyrki Vainio

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat, start 2022
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat

2 356
76 515

Jyrki Vainio

Påbörjat

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, försörjningsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

22004
22003
22603/22005

1 400
200
250

1 400
193
0

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Paternosterverk/skåp
Möbelr Visborg (pott)
Maskiner städ

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022

0

Motiv till att projektet ej
förs med
På grund av ett troligt behov
av större lokaler hos
Varuförsörjningen finns det
just nu inte ett behov av ett
Paternosterverk.
Pott
Pott

0

0

Rev budget
2021 (kol G+H)
0
0
0

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, avfallsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Slite deponi
Återvinningscentraler
Utbyte av container
Avfallsplan
Slite deponi sorteringsyt
Slite deponi celler

Delar av projekt om uppdelat

Maskiner o Fordon, Avfall
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Dagvatten slurry Roma
Insamling

Projekt nr
12731
12733

Projekt nr

Beslutad budget

12702
12703
12709
12732
12734
12735

829
19148
500
1300
13815
13955

22602

10938
60 485

Beslutad
budget
246
500

Kvarvarande
budget 2021
246
500

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
829
829
19 148
19 148
2 600
205
205
500
1 300
1 300
524
524
13 336
13 336
-2 712
32 630

Motiv till att projektet ej
förs med
Projekt avslutat.

-2 712
32 630

4 000
7 100

Rev budget
2021 (kol G+H)
829
21 748
705
1 300
524
13 336

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Projektavdeln.
EC ÅVC/Slam
EC ÅVC/Slam
EC Adm & utv.
Projektavdeln.
Projektavdeln.

1 288
39 730

EC ÅVC/Slam

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Pågår
Pågår

Motiv till överföring

Påbörjat

Anskatffning enl maskinanskaffningsplan

Projekt pågående
Utredning startad
Anskaffning löpande

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, hamnavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelatProjekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2021

Avgiftsfinansierad verksamhet:
VBY Hamn Förbättr.åtg.
VBY Omb. Hamnterminal
Rep spont kajanläggningar
VBY Elanslutning fartyg
VBY Rensmuddring hamn
VBY Renov spont Holmen

12803
12808
12812
12836
12839
12840

1759
1706
5493
8222
3000
250

1 280
1 706
-1 088
6 521
3 000
250

Förbättring övriga hamnar
Rensmuddring Ronehamn
Klintehamn logistikytor

12850
12871
12872

1955
4450
1751

575
4 450
66

VBY Renov spont Holmen
TOTALT

12874

250
28 836

250
17 011

Beslutad
budget
1 220

Kvarvarande
budget 2021
1 220

Skattefinansierad verksamhet:

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr
som inte förs med i kompletteringsbudget

Fårösund renov vågbrytare

12873

30 056

Motiv till att projektet ej
förs med

Kompletterings- Ev budget
budget 2022
2022
1 280
1 706
-1 088
6 521
3 000
250

3 500

575
4 450
66
250
17 011

3 500

Rev budget
2021 (kol G+H)
0
1 280
1 706
2 412
6 521
3 000
250
0
0
575
4 450
66
250
20 511

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat

Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat

Motiv till överföring

Projektet
Projektet
Projektet
Projektet
Projektet
Projektet

är pågående.
är pågående. Tidsförskjutet då entreprenörer haft problem att leverera enligt plan.
är pågående.
är pågående.
är under projektering och kommer troligen behöva samordnas med övrig projekt för att blir kostnadseffektivt (nyttja muddermassorna till utfyllnad).
har fått skjutas upp då det saknats ramavtal för konstruktör hamnanläggning.

Projektet är pågående!
Projektet är pågående! Lsty väntar på nationell styrning innan de kan döma av åtgärdsförslaget!
Projektet är pågående!
Projektet har fått skjutas upp då det saknats ramavtal för konstruktör hamnanläggning.

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, pott skattefinansierad verksamhet
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Maskiner o Fordon

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

22600

4 700

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
-275
-275
4 700
-275

Motiv till att projektet ej
förs med

-275

4 700

Rev budget
2021 (kol G+H)
4 425
0
4 425

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Isak Malm

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat

Motiv till överföring

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

MBN § 6

Sida 1 (1)

Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: MBN 2022/6
Paragraf föregående instans: AU § 3
Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns
alltid en bristande överensstämmelse mellan den budgeterade
investeringsvolymen och det verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte
förbrukats förs efter bedömning över i den så kallade kompletteringsbudgeten
till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen, ekonomichef. Nämnden ansluter sig till
arbetsutskottets bedömning.
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att;
Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 kompletteringsbudget
Skickas till

RS-Registrator, ärendenr RS 2022/6
ekonomiostyrning@gotland.se

Digital justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2022/6
31 januari 2022

Lena Larsen

Miljö- och byggnämnden

Kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022

Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltid en
bristande överensstämmelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det
verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i
den så kallade kompletteringsbudgeten till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 kompletteringsbudget
Förvaltningschef
Johan Åberg
Skickas till
RS-Registrator, ärendenr RS 2022/6
ekonomiostyrning@gotland.se

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Mätutrustning GI

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
21511

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

953

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
452
452
452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452
452
0
452

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/1
4 februari 2022

Lena Larsen

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2022- räddningstjänsten

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2022.
Det äskas medel för totalt 4 750 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2022 och
därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta
under 2022.
Under 2021beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den är delbetald
när den leverades till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans och godkänd
besiktning Q1 2022.
För att ta hand om kontaminerat material efter bränder och olyckor behövs Visby
brandstation lokal anpassas. Visby brandstation hanterar allt material från samtliga
brandstationer efter insatser
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022 ,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr, detta
medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr kronor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

kompletteringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/15

Skickas till
- RS-Registrator
- ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenr RS 2022/15

2 (2)

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen - Räddningstjänsten
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstat
Övriga inventarier
Brandstn Klintehamn

Delar av projekt om uppdelat

Ska döpas om till lokalanpassning

Projekt nr

23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

TOTALT

Beslutad budget
inkl kb
1 500
200
6 300
500
2 000
1 621

tilläggsans Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
950
-135
-251
1 507
-415
2 000
1 094

12 121

Projekt nr

Beslutad
budget

1 507
985
2 000
258

3 000

500

4 750

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

2 500

Kvarvarande
budget 2021

ill att projektet ej
förs med

4 750

6 000

Rev budget
Projektansvarig alt
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
0
2 500
0
0
4 507
985
2 000
258
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 750

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

BUN § 2

BUN § 2

Kompletteringsbudget 2022

BUN 2022/7
BUN AU § 2

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden godkänner förvaltningens förslag till kompletteringsbudget för 2022,
enligt bilaga.

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Väskinde förskola”, medlen
avser nybyggnation av 6 avdelningar som ersättning för paviljonger med
tidsbegränsat bygglov. Projektet startar under år 2022. Belopp som begärs att
överflyttas är 11 711 000 kronor.
Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Alléskolan”, medlen avser
nybyggnation av skola och rivning av befintlig skola, Visby pjäsen 14. Projektet
startar under år 2022. Belopp som begärs att överflyttas är 27 000 000 kronor.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till kompletteringsbudget för 2022, enligt bilaga.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-22
Bilaga Blankett kompletteringsbudget 2022
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 7

Sida 1 (2)

Kompletteringsbudget investeringar
2022

Ärendenummer: HSN 2021/874
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 17
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden begär att få överförda investeringsmedel till 2022
enligt nedan.
• 7 981 Tkr ombyggnation akutmottagningen.
• 6 961 Tkr inventarier akutmottagningen.
Båda dessa projekt är beroende av att de beslutade paviljongerna kommer på
plats vilket förväntas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.
• 3 000 Tkr ombyggnation bårhuset.
• 2 000 Tkr patientkallelsesystem.
Projektet ombyggnation av bårhuset har inte kunnat komma till stånd under
2021 på grund av resursbrist, men är i planeringsskede under början av 2022.
Detsamma gäller projektet för patientkallelsesystem.
• 8 432 Tkr skelettundersökningsutrustning i form av två röntgenutrustningar
är beställda och klara och en är även levererad. Eftersom besiktning ska ske
och så vidare innan ersättning utgår kommer dessa att betalas i början av 2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2022 är
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Bakgrund HSN-AU § 17
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
Excelfil kompletteringsbudget 2022 hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/874
17 januari 2022

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2022
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra
28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till 2022.

Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden begär att få överförda investeringsmedel till 2022 enligt
nedan.



7 981 Tkr ombyggnation akutmottagningen.
6 961 Tkr inventarier akutmottagningen.

Båda dessa projekt är beroende av att de beslutade paviljongerna kommer på plats
vilket förväntas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.


3 000 Tkr ombyggnation bårhuset.



2 000 Tkr patientkallelsesystem.

Projektet ombyggnation av bårhuset har inte kunnat komma till stånd under 2021 på
grund av resursbrist, men är i planeringsskede under början av 2022. Detsamma
gäller projektet för patientkallelsesystem.


8 432 Tkr skelettundersökningsutrustning i form av två röntgenutrustningar
är beställda och klara och en är även levererad. Eftersom besiktning ska ske
och så vidare innan ersättning utgår kommer dessa att betalas i början av
2022.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2022 är
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/874

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17
Excelfil kompletteringsbudget 2022 hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning:Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Ombyggnation akutmottagningen

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
7 981 400
7 981 400
7 981 400
Kajsa Holmström, ska
föras över till TKF

27473

8 000 000

Inventarier akutmottagningen
Ombyggnation Bårhuset

27475
27471

7 000 000
3 000 000

6 960 716
3 000 000

6 960 716
3 000 000

Skelettundersökningsutrustning

27414

8 500 000

8 431 600

8 431 600

Patientkallelsesystem

27474

2 000 000

2 000 000

2 000 000

TOTALT

28 373 716

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

28 373 716

6 960 716
3 000 000

Susann Olofsson
Kristian Stjernjvist
tillsammans med TKF

8 431 600

Linda Lansgard

2 000 000

4 000 000

Kajsa Holmström

2 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 373 716

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Delvis påbörjat, planeringsmässigt, inväntar
att paviljonger kommer på plats. Årsskifte
2022-2023
Samma som ovan, projekten hör ihop.
Ej påbörjat pga resursbrist och byte av
tjänstepersoner. Våren 2022 beroende på
tillgängliga resurser.
Påbörjad och i slutfas. Leverans har delvis
skett, men ingen betalning utgått.
Endast i planeringsskede. Våren 2022.

Motiv till överföring
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av projekt i slutfas
Finansiering av beslutat projekt. Ytterliggare
2+2 miljoner finns i plan 2023, 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 3

GVN § 3

Kompletteringsbudget, för innevarande år

GVN 2022/7
GVN au § 3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att godkänna förslag till kompletteringsbudget för 2022, enligt bilaga

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Renovering och anpassning
VF, EE, RX o BA”, medlen avser att iordningsställa skollokalerna i norra Visby,
Herkulusvägen m.fl. Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att
överflyttas är 1 647 000 kronor.
Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”KCG”, medlen avser att
iordningsställa skollokalerna i norra Visby, vuxenutbildningen, kvarteret Hackspetten.
Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att överflyttas är 781 000
kronor.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att informationen togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-22
Bilaga Blankett kompletteringsbudget GVN 2022

Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:UAF/GVN
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
KCG

TOTALT

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
24508
24515

Beslutad budget
5 000
1 000

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2020
1 647
781

Kompletteringsbudget 2021
1 647
781

2 428

2 428

Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
1 647
Rolf Andersson
781
Rolf Andersson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 428

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat

Motiv till överföring
Avser skollokaler norra Visby Herkulusvägen m.fl.
Avser skollokaler norra Visby Vuxenutbildning

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 13

Kompletteringsbudget investeringar 2022

SON 2021/6
SON/AU § 21

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års
investeringsbudget med 2 200 tkr. 2 000 tkr avser utrustning på ny korttidsenhet
och 200 tkr avser inventarier till ny entré och reception vid individ- och
familjeomsorgen.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Under början av 2022 färdigställs den nya korttidsenheten på Korpen och den
beräknas vara klar kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71 300 tkr
varav 69 300 tkr avser lokaler och 2 000 tkr avser utrustning. Utrustning kommer att
köpas in när förvaltningen får tillträde till lokalen i början av 2022, och därför begärs
kompletteringsbudget med 2 000 tkr.
Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan
byggs om och beräknas vara klart under 2022. Medel har tidigare beviljats med totalt
13 000 tkr varav 12 500 tkr är överflyttat till teknikförvaltningen. I
socialförvaltningens investeringsbudget för 2021 finns 200 tkr kvar, och för detta
belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs över till investeringsbudgeten
2022. Beloppet avser inventarier.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investeringar 2022 daterad 2022-01-18.
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

10 (13)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2021/6
21 januari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2022
Förslag till beslut

•

•

Socialnämnden begär kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års
investeringsbudget med 2 200 tkr. 2 000 tkr avser utrustning på ny korttidsenhet
och 200 tkr avser inventarier till ny entré och reception vid individ- och
familjeomsorgen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Under början av 2022 färdigställs den nya korttidsenheten på Korpen och den
beräknas vara klar kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71 300 tkr
varav 69 300 tkr avser lokaler och 2 000 tkr avser utrustning. Utrustning kommer att
köpas in när förvaltningen får tillträde till lokalen i början av 2022, och därför begärs
kompletteringsbudget med 2 000 tkr.
Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan
byggs om och beräknas vara klart under 2022. Medel har tidigare beviljats med totalt
13 000 tkr varav 12 500 tkr är överflyttat till teknikförvaltningen. I
socialförvaltningens investeringsbudget för 2021 finns 200 tkr kvar, och för detta
belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs över till investeringsbudgeten
2022. Beloppet avser inventarier.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investeringar 2022 daterad 2022-01-18.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
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RS § 57
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Återstartsåtgärder riktade till
kultursektorn, fritidssektorn samt
näringslivet 2022

Ärendenummer: RS 2022/358
Paragraf föregående instans: AU § 45
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•
•
•
•

Föreslagna åtgärder godkänns som stöd för återstart med anledning av
Coronapandemin.
Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.
Tilläggsanslag medges till regionstyrelsen på 3 300 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till miljö- och byggnämnden på 1 050 000
kronor. Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till tekniska nämnden på 1 000 000 kronor.
Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.

Jäv
Meit Fohlin (S) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Region Gotland har under åren 2020 och 2021 vid sex tillfällen och genom
olika nämnder fattat beslut om stödåtgärder för näringslivet, kultursektorn,
fritidssektorn samt civilsamhället med anledning av den pågående
Coronapandemin. Åtgärderna har sammantaget hjälpt till att lindra de negativa
effekterna i det gotländska samhället och skapa bättre uthållighet för många
aktörer.
Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och syftar till att stimulera till
återstart nu när restriktionerna är borttagna och vi förhoppningsvis går mot en
minskad smittspridning och avtagande pandemi. Framförallt
besöksnäringsföretagen har upparbetade skulder under pandemiperioden som
ska betalas av vilket kommer att bli kännbart det kommande året.
Besöksnäringsföretagen är också viktiga som insteg för ungdomars första
sommarjobb.
Förslagen innefattar åtgärder som är fördelade mellan regionstyrelsen (RS),
miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska nämnden (TN). Respektive
nämnd behöver också fatta beslut för de åtgärder som berör dem.
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Målgrupp näringsliv (totalt cirka 2.350 tkr)
Näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet har haft kännbara
effekter av två års pandemi. Samtidigt så blev 2021 bättre än förväntat även om
många företag fortfarande har sviter efter 2020 med bl.a. upparbetade
skatteskulder som ska betalas framöver. För att bistå i återstarten 2022 föreslås
därför följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•

Omstart mötesindustrin, utställnings/-marknadsföringspaket (RS, c:a
300 tkr)
Kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen under
våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 tkr)
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som
möjligt. (TN, ingen kostnad)
Efterskänka halva kostnaden för alkoholtillsyn under 2022. (MBN, c:a
1 mnkr)
Markupplåtelser, halva kostnaden för uteserveringar för 2022. Gäller
även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till
besöksnäringen. (TN, c:a 1 mnkr)
Region Gotland medger 90-dagars betaltid på fakturerade
markupplåtelser (RS/TN, ingen kostnad)

Målgrupp kultursektorn (totalt 1.500 tkr)
Ett tillskott till kultursektorn med inriktning mot kultur- och hälsa. Syftet är att
stimulera kulturlivet (både länsinstitutionerna och det fria professionella
kulturlivet) genom att bygga broar mellan verksamheter och målgrupper samt
visa på kulturaktiviteter som möjliggörare för en bättre hälsa och ökad social
inkludering. Stöd fördelas dels till länsinstitutionerna dels genom inköp från
aktörer inom det fria kulturlivet. Ett utbud av aktiviteter sammanställs och
erbjuds kostnadsfritt till relevanta verksamheter inom Region Gotland samt i
civilsamhället (tex Funkisam), likt arbetet med tex kulturgarantin och Skapande
skola. Vi samarbetar inom förvaltningen med enheten för Social välfärd och
ser även studieförbunden som möjliga samarbetspartners.
900 tkr tilldelas kulturenheten för att stärka aktörer inom det fria professionella
kulturlivet vars aktiviteter och kompetenser har potential att möta olika delar
inom Region Gotlands verksamheter, exempelvis äldreboenden, grundskolan
genom elevhälsan, lasarettets lekterapi, rehabilitering, LSS-boenden eller
särskolan. En särskild insats riktas till aktörer inom dans (som inte har någon
institution) för att stärka metodutvecklingsarbetet med bland annat
Dansmetoden (unga flickor med psykisk ohälsa) och dans för Parkinssonsjuka.
För att hantera denna insats behövs en samordnare som (likt arbetet med
kultur i skolan) under året utlyser, samordnar, inventerar och skapa vägar där
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aktiviteter kan möta och kommuniceras inom relevanta verksamheter och
målgrupper (tex barn och unga eller äldreboenden).
Aktiviteterna blir kostnadsfria för deltagarna, och går som ett säkerställt
uppdrag för en fri aktör eller institution.
Utöver ovan tilldelas de regionala kulturinstitutionerna totalt 600 tkr för
utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande arbete exempelvis med körsång,
filmskapande, filmvisning, teater, slöjdterapi/hantverk, biblioterapi eller shared
reading.
Förslag till fördelning blir då:
Gotlands Museum 200 tkr
Gotlandsmusiken 100 tkr
Länsteatern 100 tkr
Film på Gotland 100 tkr
Länsbiblioteket 100 tkr
Målgrupp fritidssektorn (totalt 1.500 tkr)
Ett tillskott till RF Sisu Gotland för att fortsätta att fördjupa och utveckla
arbetet med fördelningen av den så kallade ”regionmiljonen”. Fokus på
återstart och åter- och nyrekrytering och metodutveckling. Premierade
målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer och funktionsnedsatta. Stödet
administreras och fördelas av RF Sisu Gotland med stöttning och inspel från
Kultur- och fritidsavdelningen. Tappet av medlemmar, framför allt barn och
ungdomar, i de gotländska föreningarna har varit omfattande under pandemin.
Vägen tillbaka för dessa barn och ungdomar är ännu oklar, men klart är att
stillasittande blir allt större ju fler som väljer att inte vara kvar i
föreningsverksamheten.
Därav innefattar också tillskottet medel i ”regionmiljonen” där RF Sisu
Gotland kan arbeta med att utveckla metoder för att få alla barn och ungdomar
att öka sin aktivitet så att de rör på sig minst en timme om dagen. Detta sker
med fördel i samverkan med UAF för att få med skolan i samma projekt och
process.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder i syfte att stimulera återstart och hantera konsekvenserna av
Coronapandemin. Åtgärderna ligger i linje med tidigare genomförda åtgärder
och är framtagna i samarbete med våra samarbetspartners. Finansieringen av
åtgärderna föreslås ske genom tilläggsanslag till berörda nämnder. Det medför
att det budgeterade resultatet för regionen sjunker och uppgår till 117 mnkr.
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Med i bedömningen gällande återstart inom kulturen tas även det förväntade
statliga tillskottet inom kultursamverkansmodellen (KSM) som för 2022
uppgår till 40 mnkr. Region Gotland och institutionerna inom KSM kommer
bli tilldelade en del av dessa statliga medel, beslut ges under juni månad från
Kulturrådet.
Gällande bedömning av återstartsstöd inom fritidssektorn har nära samverkan
skett med RF Sisu Gotland som återrapporterat utfall av tidigare beslutade
medel ”Regionmiljonen” som förvaltningen redovisat på Kultur- och
fritidsberedningen under november månad ihop med övriga coronastöd som
getts inom kultur- och fritidsområdet.
Bedömningen RF Sisu Gotland gör är att man är mycket nöjda över utfallet.
De ser även att detta kommer betyda mycket för en fortsatt återstart de
kommande två åren. Effekter av regionmiljonen är svår att helt utvärdera efter
så kort tid men det de kan se av 51 föreningar som tilldelades medel under
hösten så har 26 av dessa ökad deltagarantalet bland barn och ungdomar
(mätetal LOK-stöd) hösten 2021 i jämförelse med hösten 2020.
Även föreningar har återkopplat att hanteringen är, enkel, det är snabba beslut
och det finns nu möjlighet att få testa nya idéer utan att behöva göra en alldeles
för lång projektansökan. RF Sisu Gotland har i dialog med föreningarna
försökt att knyta ihop andra projektstödsmöjligheter, vilket också varit
framgångsrikt. Förvaltningen delar RF Sisus uppfattning och bedömer att
regionmiljonen varit mycket uppskattad och är ett av de stöd inom
fritidssektorn som bör satsas på igen. Bilaga kring uppföljning från RF Sisu
bifogas ärendet.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utifrån beslut av arbetsutskottet har tjänsteskrivelsen till regionstyrelsen
förtydligats.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-16
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsen

Återstartsåtgärder riktade till kultursektorn, fritidssektorn
samt näringslivet 2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Föreslagna åtgärder godkänns som stöd för återstart med anledning av
Coronapandemin.



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



Tilläggsanslag medges till regionstyrelsen på 3 300 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.



Tilläggsanslag medges till miljö- och byggnämnden på 1 050 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.



Tilläggsanslag medges till tekniska nämnden på 1 000 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Region Gotland har under åren 2020 och 2021 vid sex tillfällen och genom olika
nämnder fattat beslut om stödåtgärder för näringslivet, kultursektorn, fritidssektorn
samt civilsamhället med anledning av den pågående Coronapandemin. Åtgärderna
har sammantaget hjälpt till att lindra de negativa effekterna i det gotländska samhället
och skapa bättre uthållighet för många aktörer.
Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och syftar till att stimulera till återstart
nu när restriktionerna är borttagna och vi förhoppningsvis går mot en minskad
smittspridning och avtagande pandemi. Framförallt besöksnäringsföretagen har
upparbetade skulder under pandemiperioden som ska betalas av vilket kommer att
bli kännbart det kommande året. Besöksnäringsföretagen är också viktiga som insteg
för ungdomars första sommarjobb.
Förslagen innefattar åtgärder som är fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljöoch byggnämnden (MBN) samt tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver
också fatta beslut för de åtgärder som berör dem.
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Målgrupp näringsliv (totalt cirka 2.350 tkr)
Näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet har haft kännbara effekter
av två års pandemi. Samtidigt så blev 2021 bättre än förväntat även om många
företag fortfarande har sviter efter 2020 med bl.a. upparbetade skatteskulder som ska
betalas framöver. För att bistå i återstarten 2022 föreslås därför följande åtgärder;


Omstart mötesindustrin, utställnings/-marknadsföringspaket (RS, c:a 300 tkr)



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



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



Efterskänka halva kostnaden för alkoholtillsyn under 2022. (MBN, c:a 1
mnkr)



Markupplåtelser, halva kostnaden för uteserveringar för 2022. Gäller även
markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen.
(TN, c:a 1 mnkr)



Region Gotland medger 90-dagars betaltid på fakturerade markupplåtelser
(RS/TN, ingen kostnad)

Målgrupp kultursektorn (totalt 1.500 tkr)


Ett tillskott till kultursektorn med inriktning mot kultur- och hälsa. Syftet är
att stimulera kulturlivet (både länsinstitutionerna och det fria professionella
kulturlivet) genom att bygga broar mellan verksamheter och målgrupper samt
visa på kulturaktiviteter som möjliggörare för en bättre hälsa och ökad social
inkludering. Stöd fördelas dels till länsinstitutionerna dels genom inköp från
aktörer inom det fria kulturlivet. Ett utbud av aktiviteter sammanställs och
erbjuds kostnadsfritt till relevanta verksamheter inom Region Gotland samt i
civilsamhället (tex Funkisam), likt arbetet med tex kulturgarantin och
Skapande skola. Vi samarbetar inom förvaltningen med enheten för Social
välfärd och ser även studieförbunden som möjliga samarbetspartners.
900 tkr tilldelas kulturenheten för att stärka aktörer inom det fria
professionella kulturlivet vars aktiviteter och kompetenser har potential att
möta olika delar inom Region Gotlands verksamheter, exempelvis
äldreboenden, grundskolan genom elevhälsan, lasarettets lekterapi,
rehabilitering, LSS-boenden eller särskolan. En särskild insats riktas till
aktörer inom dans (som inte har någon institution) för att stärka
metodutvecklingsarbetet med bland annat Dansmetoden (unga flickor med
psykisk ohälsa) och dans för Parkinssonsjuka.
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För att hantera denna insats behövs en samordnare som (likt arbetet med
kultur i skolan) under året utlyser, samordnar, inventerar och skapa vägar där
aktiviteter kan möta och kommuniceras inom relevanta verksamheter och
målgrupper (tex barn och unga eller äldreboenden).
Aktiviteterna blir kostnadsfria för deltagarna, och går som ett säkerställt
uppdrag för en fri aktör eller institution.
Utöver ovan tilldelas de regionala kulturinstitutionerna totalt 600 tkr för
utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande arbete exempelvis med körsång,
filmskapande, filmvisning, teater, slöjdterapi/hantverk, biblioterapi eller
shared reading.
Förslag till fördelning blir då;
-

Gotlands Museum 200 tkr

-

Gotlandsmusiken 100 tkr

-

Länsteatern 100 tkr

-

Film på Gotland 100 tkr

-

Länsbiblioteket 100 tkr
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Målgrupp fritidssektorn (totalt 1.500 tkr)


Ett tillskott till RF Sisu Gotland för att fortsätta att fördjupa och utveckla
arbetet med fördelningen av den så kallade ”regionmiljonen”. Fokus på
återstart och åter- och nyrekrytering och metodutveckling. Premierade
målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer och funktionsnedsatta.
Stödet administreras och fördelas av RF Sisu Gotland med stöttning och
inspel från Kultur- och fritidsavdelningen. Tappet av medlemmar, framför
allt barn och ungdomar, i de gotländska föreningarna har varit omfattande
under pandemin. Vägen tillbaka för dessa barn och ungdomar är ännu oklar,
men klart är att stillasittande blir allt större ju fler som väljer att inte vara kvar
i föreningsverksamheten.
Därav innefattar också tillskottet medel i ”regionmiljonen” där RF Sisu
Gotland kan arbeta med att utveckla metoder för att få alla barn och
ungdomar att öka sin aktivitet så att de rör på sig minst en timme om dagen.
Detta sker med fördel i samverkan med UAF för att få med skolan i samma
projekt och process.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder i syfte att stimulera återstart och hantera konsekvenserna av
Coronapandemin. Åtgärderna ligger i linje med tidigare genomförda åtgärder och är
framtagna i samarbete med våra samarbetspartners. Finansieringen av åtgärderna
föreslås ske genom tilläggsanslag till berörda nämnder. Det medför att det
budgeterade resultatet för regionen sjunker och uppgår till 117 mnkr.
Med i bedömningen gällande återstart inom kulturen tas även det förväntade statliga
tillskottet inom kultursamverkansmodellen (KSM) som för 2022 uppgår till 40 mnkr.
Region Gotland och institutionerna inom KSM kommer bli tilldelade en del av dessa
statliga medel, beslut ges under juni månad från Kulturrådet.
Gällande bedömning av återstartsstöd inom fritidssektorn har nära samverkan skett
med RF Sisu Gotland som återrapporterat utfall av tidigare beslutade medel
”Regionmiljonen” som förvaltningen redovisat på Kultur- och fritidsberedningen
under november månad ihop med övriga coronastöd som getts inom kultur- och
fritidsområdet.
Bedömningen RF Sisu Gotland gör är att man är mycket nöjda över utfallet. De ser
även att detta kommer betyda mycket för en fortsatt återstart de kommande två åren.
Effekter av regionmiljonen är svår att helt utvärdera efter så kort tid men det de kan
se av 51 föreningar som tilldelades medel under hösten så har 26 av dessa ökad
deltagarantalet bland barn och ungdomar (mätetal LOK-stöd) hösten 2021 i
jämförelse med hösten 2020.
Även föreningar har återkopplat att hanteringen är, enkel, det är snabba beslut och
det finns nu möjlighet att få testa nya idéer utan att behöva göra en alldeles för lång
projektansökan. RF Sisu Gotland har i dialog med föreningarna försökt att knyta
ihop andra projektstödsmöjligheter, vilket också varit framgångsrikt. Förvaltningen
delar RF Sisus uppfattning och bedömer att regionmiljonen varit mycket uppskattad
och är ett av de stöd inom fritidssektorn som bör satsas på igen. Bilaga kring
uppföljning från RF Sisu bifogas ärendet.
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Rapport Regionmiljonen
Annelie Blixt och Janne Christoffersson, handläggare RF-SISU Gotland

2021: 51 föreningar beviljades medel från Idrottsmiljonen. 93 projektansökningar och 66 projekt
blev beviljade. Av dessa 51 föreningar var 26 på landsbygden och 25 i Visby.

Idrotter som beviljades stöd 2021:
Golf
Ridsport
Flygsport
Friskis och Svettis (Friidrott)
Volleyboll
Segling
Basket
Simidrott
Orientering
Varpa
Skateboard
Ishockey
Innebandy
Sportdykning inkl. UV-rugby
Gymnastik
Parasport
Padel
Tyngdlyftning
Friidrott
Fotboll
Frisbee
Islandshäst
Korpen
Bowling
Baseboll
Totalt ansöktes det om 2 959 708 kr. Beviljade 1 005 000 kr.
Arbetsprocessen/urvalsprocessen 2021
En beredningsgrupp bestående av två konsulenter beredde alla projekt. I beslutsprocessen deltog två
förtroendevalda (vice ordförande och ansvarig strategi 2025). Fram till augustimötet deltog även två
verksamhetsledare i beslutsmötena. RF-SISU Gotland tog fram ett enkelt formulär för ansökning och
återrapport. Efter beslutet om medlen från regionen genomförde vi två digitala informations/process
kvällar. Därefter användes nyhetsbrev, hemsida samt att varje konsulent hade i uppdrag att sprida
informationen bland sina föreningar.
I början fanns en stor oro över projekttrötthet. Tidsplanen som gjordes i början byggde på
beslutsmöten en gång i månaden fram till november (med juli som uppehåll). Så här var
ansökningsomgångarna:
31 maj
30 juni
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Varje beslutsmöte är protokollfört.

Ansökningarna bereddes veckan innan beslutsgruppsmötet och direkt efter utgånget
ansökningsdatum. Tidigt togs beslut att hålla ner beviljade medel (vi fick föreningar som sökte
200 000 kr) och ett internt riktmärke blev 50 000 kr. Beroende på syfte och idé blev spannet mellan
3 000 kr till 60 000 kr.
Vi fördelade inte medel till respektive idrott i någon förutbestämd mall utan tog ansökningarna när
de kom in, och de ansökningar som var aktuella fick stå mot varandra. Beslutsgruppen tog medvetet
beslut om att försöka spara medel så det räckte till fler idrotter/föreningar och främst och till de
idrotter som var verksamma under vinterhalvåret.
Några föreningar frågade om de kunde ansöka under hösten för att kunna genomföra projekt under
våren (2022). Dessa fick avslag p.g.a. att avtalsperioden sträckte sig till 31/12-21. På grund av olika
orsaker har några projekt varit tvungna att vänta med sitt projekt till 2022. T.ex. försenade
leveranser. Pandemin gjorde även att några projekt inte kunde genomföras. Dessa kommer
genomföras under 2022.
Några områden som beviljats medel:
- Ledarutbildning
- Nyrekryteringar (rörelsesatsning i skolan), idrottssvaga områden
- Grupputveckling
- Underlätta för tävlingar/läger
- Material
- Inspirationsföreläsningar för ledare och aktiva
Av 24 projekt som fick avslag såg gruppen sett till att föra över 11 projekt till andra stödformer.
Några projekt uppmuntrades att söka mindre projekt hos Leader Gute. Dessutom fick flertalet
projekt råd att kombinera sina ansökningar med:
Anläggningsstöd
Folkbildning
Projektstöd IF
Idrott för äldre satsning
Alfa sparbanksstiftelse
Rörelsesatsning i skolan
Jämställdhetsprojekt via ”arvet”
Idrottssvaga områden
Leader Gutes ”miniprojekt”
Beslutsgruppen fick med jämna mellanrum reservera beslut och begära kompletteringar från
föreningar då ansökningarna inte var kompletta.
Synpunkter från RF-SISU Gotland:
För 2021 är vi mycket nöjda över fördelning och utfall. Vi såg även att detta kommer betyda mycket
för en fortsatt återstart de kommande två åren. Effekter av regionmiljonen är så här efter 8 månader
svår att helt utvärdera men det vi kan se av 51 föreningar som tilldelades medel under hösten så har
26 av dessa ökad deltagarantalet bland barn och ungdomar (mätetal LOK-stöd) hösten 2021 i
jämförelse med hösten 2020. Vi har några beviljade projekt som kommit igång senare och som inte
finns med i statistiken för hösten. Det föreningar har tryckt på är, enkelheten, snabba beslut och
möjligheter att få testa nya idéer utan att behöva göra en alldeles för lång projektansökan. RF-SISU
Gotland har i dialog med föreningarna försökt att knyta ihop andra projektstödsmöjligheter, vilket
också varit framgångsrikt. Att region Gotland med fritidsstrategen finns representerad i
beslutsgruppen ökar samverkan med andra stödformer och självklart bredden i beslutsprocessen. Vi
hoppas innerligen att denna form av stöd kan fortsätta kanske rent av permanentas. Vi är oroliga

över en generation som tappat sin plattform till fysisk aktivitet och vad konsekvenserna blir på sikt. Vi
har ett enormt ansvar att tillsammans sänka trösklar för fler i rörelse.

2022: Till 10 mars 2002 har det inkommit 24 ansökningar. 13 projekt är beviljade och summan för
dessa är 264 200 kr.
Ansökningsomgångar 2022: 31/1, 28/2, 31/3, 29/4, 31/5, 30/6, 31/8, 30/9 och 31/10.
För RF-SISU Gotland
Bo Ronsten
Distriktsidrottschef

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 58

Protokoll
Sida 24 (57)

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

Ärendenummer: RS 2022/273
Paragraf föregående instans: AU § 46
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 10 200 000 kronor för
klimatåtgärder på operationsavdelningen till tekniska nämnden beviljas.
Finansiering sker ur regionens eget kapital med 10 200 000 kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för att genomföra klimatåtgärder på
operationsavdelningen på Visby lasarett. Denna begäran behandlades på
regionstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2022. Efter genomgång och erhållande av
prisindikationer har kalkylen nu förändrats och kostnaden för ombyggnaden
beräknas till 10 200 000 kronor. Information om fördyringen har delgetts
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och önskan är att ändå genomföra ombyggnaden.
Det rådde stor osäkerhet i förstudien i vilken omfattning rådande pandemi
skulle påverka materialpriset på vitala VVS komponenter i projektet. Viss höjd
togs med just denna aspekt i åtanke vilket senare visade sig vara i
underkant. Under detaljprojekteringen visade sig även att vissa tilltänkta
tekniska lösningar i förstudien inte var genomförbara. Den ursprungliga
kalkylen på 7,5 mnkr har därför utökats till 10,2 mnkr.
Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur. På Visby
lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods,
orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som krävs för operationssalarna på Visby
lasarett krävs en omfattande ombyggnation av befintlig värme- och
luftbehandlingsanläggning, samt installation av en helt ny kylanläggning. I
sterilförråd krävs även att lokal befuktning installeras.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningens bedömning är att begäran om tilläggsanslag bör
beviljas och instämmer i teknikförvaltningens bedömning att dessa åtgärder
måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som efterfrågas samt
för att undvika att operationer måste ställas in.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-02-09, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Skickas till

Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Digital justering

Protokoll
Sida 25 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler och Ulrika Jansson

Ärende RS 2022/273
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för åtgärder termiskt klimat, operation
Visby Lasarett
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 10 200 000 kronor för
klimatåtgärder på operationsavdelningen till tekniska nämnden beviljas.
Finansiering sker ur regionens eget kapital med 10 200 000 kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för att genomföra klimatåtgärder på
operationsavdelningen på Visby lasarett. Denna begäran behandlades på
regionstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2022. Efter genomgång och erhållande av
prisindikationer har kalkylen nu förändrats och kostnaden för ombyggnaden
beräknas till 10 200 000 kronor. Information om fördyringen har delgetts
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och önskan är att ändå genomföra ombyggnaden.
Det rådde stor osäkerhet i förstudien i vilken omfattning rådande pandemi
skulle påverka materialpriset på vitala VVS komponenter i projektet. Viss höjd
togs med just denna aspekt i åtanke vilket senare visade sig vara i underkant.
Under detaljprojekteringen visade sig även att vissa tilltänkta tekniska lösningar
i förstudien inte var genomförbara. Den ursprungliga kalkylen på 7,5 mnkr har
därför utökats till 10,2 mnkr.
Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur. På Visby
lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods,
orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som krävs för operationssalarna på Visby
lasarett krävs en omfattande ombyggnation av befintlig värme- och
luftbehandlingsanläggning, samt installation av en helt ny kylanläggning. I
sterilförråd krävs även att lokal befuktning installeras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningens bedömning är att begäran om tilläggsanslag bör
beviljas och instämmer i teknikförvaltningens bedömning att dessa åtgärder
måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som efterfrågas samt
för att undvika att operationer måste ställas in.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-23
Tekniska nämnden § 7 2022-02-09
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/273
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 7

Sida 1 (2)

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

Ärendenummer: TN 2021/4094
Paragraf föregående instans: TN AU § 3
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel för klimatåtgärder på
operationsavdelningen.
Sammanfattning

Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur.
På Visby lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med
sterilgods, orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som hälso- och sjukvårdsförvaltningen
krav ställer för operationssalarna på Visby lasarett krävs en omfattande
ombyggnation av befintlig värme- och luftbehandlingsanläggning, samt
installation av en helt ny kylanläggning. I sterilförråd krävs även att lokal
befuktning installeras.
Krav på reglerad fukt återfinns i, Swedish Standard Institute tekniska
specifikation, SIS-TS 39:2015. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har givit
teknikförvaltningen i uppdrag att inför kommande sommar utreda och åtgärda
lösningar för att installera kyla och avfuktning i operationssalarna, förrum och
förråd på operationsavdelningen.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att
dessa åtgärder måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som
efterfrågas.
Barn- och genusperspektiv – Att ha hög teknisk standard på våra
operationssalar gynnar alla medborgare som har behov av operation.
Landsbygdsperspektiv - Att ha hög teknisk standard på våra operationssalar
gynnar alla medborgare boende på Gotland som har behov av operation.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen kommer att belasta Hälsooch sjukvårdsförvaltningens internhyra.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 5,9 miljoner kronor i investeringsmedel för klimatåtgärder på
operationsavdelningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-08
Skickas till

Regionstyrelsen, HSF

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 59

Protokoll
Sida 26 (57)

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
väghyvel

Ärendenummer: RS 2022/272
Paragraf föregående instans: AU § 47
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp
av begagnad väghyvel till tekniska nämnden beviljas.
Tekniska nämnden uppmanas att framåt äska medel för den här typen
av investering i samband med ordinarie budgetprocess

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att utföra underhåll och skötsel av enskilda
vägar med statsbidrag och för att fortsätta utföra detta uppdrag, menar
förvaltningen att det behövs göras en anskaffning av begagnad väghyvel. Detta
då befintliga väghyvlar börjar bli uttjänta och det är problem med att få tag i
reservdelar samt att underhållskostnaderna ökar (äldsta hyveln är från 1973).
En konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av
resursbrist (väghyvlar).
Förvaltningen gör bedömningen att avskrivningstiden är 10 år samt uppskattar
kapitalkostnaderna till 600 000 kronor per år, något som skulle belasta befintlig
driftsbudget. Vidare bedöms reparationskostnaderna minska i samband med
anskaffning i och med att dessa kostnader belastar driftbudgeten i dag.
Bedömning

Tekniska nämnden menar att de inte kan genomföra denna investering inom
nuvarande maskinanskaffningsbudget då kostnaden för en ny väghyvel
överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten. Hyra en väghyvel är, enligt
tekniska nämnden, inte ett alternativ då utbudet inte finns.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget beviljas då uppdraget
från regionfullmäktige om att öka skötseln av enskilda vägar innebär en ökad
användning av väghyvlar.
Enligt regionfullmäktiges beslut från 2021-04-26 § 58 definieras den här typen
av investering som ett särskilt projekt. Ett särskilt projekt kännetecknas av att
det är investeringar som inte sker varje år, uppgår till stora belopp, och som
trots god planering, inte ryms inom potten för maskiner och inventarier.
Exempel är dyra fordon eller dyr medicinteknisk utrustning.
Framåt uppmanas därför tekniska nämnden att äska medel för den här typen
av investering i sin strategiska plan.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

I arbetsutskottet föreslogs att ärendet kompletteras till regionstyrelsen med en
tydligare tjänsteskrivelse där det framgår varför tekniska nämnden inte hanterar
investeringen i den ordinarie budgetprocessen. Därmed lämnades ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslaget och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 8 2022-02-09, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Digital justering

Protokoll
Sida 27 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2022/272
Datum 14 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för inköp av väghyvel
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av
begagnad väghyvel till tekniska nämnden beviljas.
Tekniska nämnden uppmanas att framåt äska medel för den här typen av
investering i samband med ordinarie budgetprocess

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att utföra underhåll och skötsel av enskilda
vägar med statsbidrag och för att fortsätta utföra detta uppdrag, menar
förvaltningen att det behövs göras en anskaffning av begagnad väghyvel. Detta
då befintliga väghyvlar börjar bli uttjänta och det är problem med att få tag i
reservdelar samt att underhållskostnaderna ökar (äldsta hyveln är från 1973).
En konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av
resursbrist (väghyvlar).
Förvaltningen gör bedömningen att avskrivningstiden är 10 år samt uppskattar
kapitalkostnaderna till 600 000 kronor per år, något som skulle belasta befintlig
driftsbudget. Vidare bedöms reparationskostnaderna minska i samband med
anskaffning i och med att dessa kostnader belastar driftbudgeten i dag.
Bedömning

Tekniska nämnden menar att de inte kan genomföra denna investering inom
nuvarande maskinanskaffningsbudget då kostnaden för en ny väghyvel
överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten. Hyra en väghyvel är, enligt
tekniska nämnden, inte ett alternativ då utbudet inte finns.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget beviljas då uppdraget
från regionfullmäktige om att öka skötseln av enskilda vägar innebär en ökad
användning av väghyvlar.
Enligt regionfullmäktiges beslut från 2021-04-26 § 58 definieras den här typen
av investering som ett särskilt projekt. Ett särskilt projekt kännetecknas av att
det är investeringar som inte sker varje år, uppgår till stora belopp, och som
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

trots god planering, inte ryms inom potten för maskiner och inventarier.
Exempel är dyra fordon eller dyr medicinteknisk utrustning.
Framåt uppmanas därför tekniska nämnden att äska medel för den här typen
av investering i sin strategiska plan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-23
Tekniska nämnden § 8 2022-02-09
Ekonomi
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/272
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 8

Sida 1 (2)

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
väghyvel

Ärendenummer: TN 2021/3987
Paragraf föregående instans: TN AU § 4
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från regionstyrelsen på
6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Sammanfattning

Teknikförvaltningen Gata/Vägenheten har i uppdrag att utföra underhåll och
skötsel av enskilda vägar med statsbidrag.
För att fortsätta utföra detta uppdrag behövs en anskaffning av begagnad
väghyvel genomföras, befintliga börjar bli uttjänta och problem med att få tag i
reservdelar samt underhålls kostnaderna ökar, vår äldsta hyvel är från 1973. En
konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av resursbrist
(väghyvlar).
Under 2022-2023 har vi för avsikt att genomföra investeringen av en begagnad
väghyvel.
Denna investering kan vi inte göra genom maskinanskaffningsbudgeten då
kostnaden för en ny väghyvel överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten.
Hyra komplett utrustade väghyvlar är inget alternativ, utbudet finns ej.
Väghyvlarna används till:
820 km enskilda vägar med stadsbidrag, därav 420 km grusväg.
Hela Gotland som arbetsområde
Grusvägsunderhåll
Dammbindning
Parkeringar, bad- o besöksplatser med mer.
Snö- och halkbekämpning
Is rivning och snöröjning
Fakta:
Väghyvlarna är gamla och den äldsta från cirka 1973
Drift timmar per år cirka 800-900
(Snö- och halkbekämpning ej inkluderat i detta)

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Reparations kostnader i år 229 000 kronor (t.o.m. 7/10-21 på en väghyvel)
Reparations kostnader i snitt per år under en 3 års period
Ca 134 000 kronor per år (en väghyvel)
Det börjar bli svårt att hitta delar och många kompromisslösningar för att
kunna hålla denna i drift.
Bedömning

Anskaffningen:
Upphandlingsstöd behövs för att genomföra upphandlingen.
Möjlighet till RFI (request for information) förvaltningen frågar marknaden.
Anskaffning under 2022-2023 för att få tiden att hitta en bättre begagnad
väghyvel till så låg kostnad som möjligt, då vi vill hålla ned kostnaden för
investeringen samt kapitalkostnaderna. Förvaltningen hoppas att hitta en
begagnad väghyvel för 3-4 000 000 kronor. Men det kommer att finnas
förutsättningar att investera i en ny väghyvel 5-6 000 000 kronor om fullgott
begagnat alternativ saknas.
Barn- och genusperspektiv – Säkra vägar för bland annat skolskjuts
Landsbygdsperspektiv – Väghyvlarna ska användas över hela Gotland. God
tillgänglighet över hela Gotland och dess besöksplatser.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ekonomi:
Tilläggsanslag: 6 000 000 kronor för anskaffningen av en begagnad väghyvel .
Avskrivningstid 10 år. Kapitalkostnader 600 000 kronor per år som kommer
att belasta befintlig driftsbudget. Reparationskostnaderna bör minska i
samband med denna anskaffning, dessa kostnader belastar driftsbudgeten i dag.
Investeringen ryms inte inom Teknikförvaltningens maskinanskaffningsplan.
Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från regionstyrelsen på
6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-19
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 65

Protokoll
Sida 37 (57)

Eldningsförbud - Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/327
Paragraf föregående instans: AU § 53
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar följande tillägg till strecksatser i 29 § regionstyrelsens
reglemente:
•
•

Besluta föreskrifter om eldningsförbud
Tillägget gäller från och med att protokollet justerats.

Regionstyrelsens beslut

Under förutsättning att regionfullmäktige antar föreslaget tillägg i
regionstyrelsens reglemente, ska följande delegation gälla.
•

Beslut om eldningsförbud fattas, efter framställan från räddningschefen
under brandrisksäsong, i första hand av regionstyrelsens ordförande, i
andra hand av förste vice ordförande och i tredje hand av andre vice
ordförande.

Sammanfattning

SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att
fatta beslut om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering
i reglemente eller särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad
utsträckning få besluta om föreskrift. Genom att t.ex. utnyttja möjligheterna till
sammanträde på distans, bör det finnas möjlighet att fatta beslut i nämnd med
kort varsel.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör
beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas med stöd av sådan
delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta
för eldningsförbud.
Observera också att kommunalförbund inte får utfärda eldningsförbud utan
det behöver ske i berörda medlemskommuner.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att
det finns justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för
den beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns tillgänglig för
allmänheten på kommunens webbplats.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma
instans som beslutat om förbudet.
Brandrisksäsongen kan variera mellan 15 april till 30 september.
Ärendets behandling under mötet

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

MSB:s Vägledning om eldningsförbud. Se särskilt kapitel 2, 4.2 och 5.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Skickas till

RS-Registrator

Digital justering

Protokoll
Sida 38 (57)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Dick Svennefelt, räddningschef

Ärende RS 2022/327
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Eldningsförbud - Räddningstjänsten
Förlag till beslut i fullmäktige

Regionfullmäktige antar följande tillägg till strecksatser i 29 § regionstyrelsens
reglemente:
-

Besluta föreskrifter om eldningsförbud

Tillägget gäller från och med att protokollet justerats.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Under förutsättning att regionfullmäktige antar föreslaget tillägg i
regionstyrelsens reglemente, ska följande delegation gälla.
Beslut om eldningsförbud fattas, efter framställan från räddningschefen under
brandrisksäsong, i första hand av regionstyrelsens ordförande, i andra hand av
förste vice ordförande och i tredje hand av andre vice ordförande.

Sammanfattning

SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att
fatta beslut om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering
i reglemente eller särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad
utsträckning få besluta om föreskrift. Genom att t.ex. utnyttja möjligheterna till
sammanträde på distans, bör det finnas möjlighet att fatta beslut i nämnd med
kort varsel.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör
beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas med stöd av sådan
delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta
för eldningsförbud.
Observera också att kommunalförbund inte får utfärda eldningsförbud utan
det behöver ske i berörda medlemskommuner.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/327
Sida 2 (2)

För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att
det finns justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för den
beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns tillgänglig för
allmänheten på kommunens webbplats.
Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma
instans som beslutat om förbudet.
Brandrisksäsongen kan variera mellan 15 april till 30 september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-03-17

MSB:s Vägledning om eldningsförbud. Se särskilt kapitel 2, 4.2 och 5.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
RS-Registrator
ekonomiostyrning@gotland.se

Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 252. Reviderat 2019-11-18, § 284, och
2021-09-20, § 138.
Gäller från och med 29 september 2021.
Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
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4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för regionen,
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2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 underhålla och förvalta regionens lösa egendom,
 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
4. tillstånd att använda regionens vapen,
5. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
6. i ärenden om exploatering, om tidsbegränsade markoptioner s.k. markanvisningsavtal och
om exploateringsavtal, med den begränsningen att detaljplan i förekommande fall ska
beslutas av regionfullmäktige.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. företräda regionen i central samverkan.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ska bistå krisledningsnämnden med personal och de övriga resurser som
nämndens uppdrag kräver.
Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.
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Biblioteksverksamhet

19 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden.
Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare. Dessa väljs för fyra år
räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls
nästa gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad
Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Beredningar och kommittéer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.
Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 29
§ i detta reglemente.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd.
Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga
styrdokument för samrådens arbetsformer.
Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighetsfrågor.
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Räddningstjänst

29 § Regionstyrelsen svarar för de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av en nämnd som
svarar för räddningstjänst. Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor avseende räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet¸ prövar
tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor, utövar tillsyn enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor och är sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen,
plan- och bygglag (2010:900), PBL.
Uppgifter som ingår är att:
 Ansvara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor.


Ansvara för en effektiv räddningstjänst i hela regionen.

 Arbeta för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som
bor, vistas eller verkar i regionen, såväl i fred som under höjd beredskap.
 Svara för information, utbildning och rådgivning inom bandskyddsområdet.
 Hålla handlingsprogram enligt LSO uppdaterad.
 Ansvara för upphandling av brandskyddskontroll och rengöring (sotning) och utöva tillsyn
över densamma.
 Vara delaktig i arbetet med att samordna kommunernas krisberedskap samt kommunernas
planering av höjd beredskap och civilt försvar.
Visselblåsarfunktion

30 § De skyldigheter som Region Gotland har såsom verksamhetsutövare enligt lagen
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att anordna interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska fullgöras av
regionstyrelsen.
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Förord
Sverige har inom loppet av ett par år upplevt flera omfattande skogsbränder.
Klimatförändringar, med torrare förhållanden, medför att det är sannolikt att risken
för skogsbrand ökar i framtiden. Det för med sig att samhället behöver arbeta med
att förebygga skogsbränder på olika sätt. Ett sätt är att använda den lagstiftning
som finns.
Vägledningen är svar på ett behov av att skapa tydlighet kring vad lagen avser med
eldningsförbud. Den går in på vad ett förbud ska omfatta, vilken geografisk plats
förbudet gäller för och vilka aktiviteter som kan bli undantagna. Målet med vägledningens förslag är att det ska bli enklare att bedöma behovet av, besluta om och
kommunicera ett eldningsförbud.
Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser.
Organisationer inom skogs-, turist- och friluftsnäringen är andra som kan dra nytta
av den. Då handlar det om att både förstå hur eldningsförbud kan påverka den egna
verksamheten och att nå människor som arbetar eller turistar i skog och mark med
information.
Vägledningen har tagits fram tillsammans med representanter från länsstyrelsen
och i nära dialog med Sveriges kommuner och landsting. Kommuner, skogs-, turistoch friluftsnäringen och andra myndigheter har även bidragit med värdefull återkoppling. Ett stort tack för engagemanget!
Cecilia Looström
Avdelningschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Inledning

1. Inledning
Det är relativt vanligt att människor i vårt
land gör upp eld och grillar i skog och mark.
Andra exempel då eldning sker kan vara större
friluftsevenemang eller högtider där eldning
är en naturlig del i evenemanget. Under vissa
tider på året och när vädret medför att vegetationen brinner häftigt kan det vara förenat
med stora risker att elda och grilla i skog och
mark. I samband med långvarig torka och
andra ogynnsamma väderförhållanden ökar
risken för antändning och fler bränder kan
utvecklas och spridas snabbt samtidigt som
uppkomna bränder också kan vara svåra att
hantera. Att stärka den enskildes kunskaper
och medvetenhet om hur man förebygger
risker för antändning i skog och mark och
hur en eventuell antändning ska hanteras på
ett klokt och säkert sätt är den mest effektiva
och den minst ingripande metoden för att
hantera risker med bränder i skog och mark.
De aktörer som bedriver verksamhet med
risk för antändning som exempelvis skogsbruk, tågoperatörer, kantklippning av vägar
är sådana som behöver få information och
kunskap så att de kan bedriva ett eget systematiskt riskhanteringsarbete för att undvika
onödiga bränder i skog och mark.
Ett annat verktyg för att undvika onödiga
bränder i skog och mark är länsstyrelsers och
kommuners rätt att föreskriva om eldningsförbud eller andra förebyggande åtgärder.
Föreskriftsrätten är kopplad till en straffrättslig påföljd varför det är särskilt viktigt att
föreskrifter från länsstyrelser och kommuner
är tydligt utformade. För att eldningsförbudet
ska upplevas legitimt av dem det riktar sig
till är det av vikt att eldningsförbud endast
meddelas då det är absolut nödvändigt och
förbudet innehåller åtgärder som verkligen
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har effekt. Eldningsförbudet ska upphävas
när brandrisken inte längre är på den nivån
att det bedöms nödvändigt med ett förbud.
Ytterligare ett verktyg är skogsbrandflyget
som syftar till att tidigt upptäcka bränder i
skog och mark för att kunna inleda en tidig
släckinsats. Länsstyrelsen beslutar enligt MSB:s
riktlinjer om hur bevakning med flyg ska
bedrivas i länet, till exempel om flygslingornas
upplägg och hur ofta bevakning ska utföras.
MSB har tillsammans med representanter för
länsstyrelserna tagit fram denna vägledning.
Syftet är att den ska fungera som ett stöd för
länsstyrelser och kommuner i bedömning
av behovet av förbud och i utformandet av
beslut om föreskrifter om eldningsförbud.
Vägledningen ska bidra till att skapa tydlighet
i vad man bör föreskriva om, på vilka grunder man gör det och hur man går till väga.
Det är av stor vikt för att förbuden inte utan
saklig grund ska skilja sig nämnvärt mellan
närliggande geografiska områden och att
enskilda människor enkelt ska kunna förstå
innebörden av förbudet. För att eldningsförbudet ska få avsedd effekt är det av stor vikt
att innehållet i föreskriften sprids till de som
berörs av innehållet varför kommunikationen
har stor betydelse. Vägledningen ska därför
också ge stöd i hur man som länsstyrelse och
kommun kan sprida information om att det
råder eldningsförbud och vad det innebär.

1.1

Läsanvisning

Kapitel 2 och 3 ger en bakgrund och redovisar
de legala grunderna och krav på formalia
kring föreskrifter om förbud mot eldning.
Detta följs av en översiktlig redovisning av de

Inledning

mest frekventa brandorsakerna till bränder i
skog och mark, brändernas omfattning och
hur de fördelar sig över året.
I kapitel 4, 5 och 6 redovisas vad som bör
beaktas i arbetet med att ta fram en föreskrift
om eldningsförbud. I kapitel 4 redogörs för
syftet med eldningsförbud, hur man kan
resonera kring proportionalitet, hur risker
kan bedömas samt ger förslag på hur föreskrifter om eldningsförbud kan utformas
med hänsyn till rådande risk. Hur ansvariga
aktörer kan arbeta och samverka beskrivs i
kapitel 5 medan kapitel 6 beskriver hur ett
beslut om eldningsförbud kan spridas till den
enskilde.
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Gällande regler

2. Gällande regler
Lagstödet för eldningsförbud återfinns i
10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) som säger att regeringen
får meddela föreskrifter om förbud mot
eldning utomhus och liknande förebyggande
åtgärder mot brand. Regeringen har i sin
tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela
dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO)
framgår att regeringen överlåtit rätten att
meddela dessa föreskrifter åt länsstyrelser
och kommuner. Det är i länsstyrelsers och
kommuners föreskrifter som förbudet mot
eldning eller liknande förebyggande åtgärder
mot brand regleras och preciseras.
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller
juridisk person, har ett ansvar för att inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för
att skydda liv och egendom. Den enskilde har
en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som överträder ett förbud kan
dömas till böter enligt LSO.
Bestämmelsen i FSO 2 kap. 7 § ger utöver
eldningsförbud även utrymme att föreskriva om liknande förebyggande åtgärder mot
brand, som till exempel försiktighetsåtgärder
vid eldning. Oavsett vilka krav på försiktighetsåtgärder som ställs ska dessa åtgärder
vara tydligt uttryckta i länsstyrelsers och
kommuners föreskrifter om eldningsförbud.
I bilaga 1 redovisas äldre reglering i syfte att
ge en bakgrund till hur eldningsförbud har
kommit till uttryck och hanterats genom åren.
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2.1

Föreskrifter

Både länsstyrelsen och kommunen kan besluta
om föreskrifter om eldningsförbud. Rent
formellt kan det alltså finnas två parallella
föreskrifter med olika innehåll. Det är därför
viktigt att kommunen och länsstyrelsen samverkar så att endast en föreskrift gäller för
ett visst geografiskt område.
Föreskrifter är formellt den beteckning som
används i 8 kapitlet i regeringsformen för
rättsregler, det vill säga för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.
Kännetecknande för en föreskrift är att den
är bindande och generellt gällande. Kravet
på att en föreskrift är generellt gällande är
uppfyllt om den avser situationer av ett visst
slag eller vissa typer av handlingssätt eller om
den riktar sig till, eller på annat sätt berör, en i
allmänna termer bestämd krets av personer.
Om myndigheten kommer fram till att före
skrifter måste beslutas får inte regleringen
vara mer omfattande än vad som är nöd
vändigt. Föreskriften måste vara proportionerlig i förhållande till ändamålet med
föreskriften. Vidlyftiga, detaljerade och
invecklade regler bör också undvikas, liksom
föreskrifter som leder till kostnadsökningar,
stelbenthet, krångel och onödig byråkrati.
Föreskriften beskriver eldningsförbudets
omfattning på ett övergripande sätt. Därför
är det lämpligt att dessa hålls kortfattade och
enkla. I det beslut som tas om att utfärda eller upphäva föreskriften kan man med fördel
ge en utförligare beskrivning av bakgrund,
motiv och annan information.

Gällande regler

Vem som får besluta om kommunala föreskrifter i en kommun regleras framför allt i
kommunallagen men kan också vara reglerat i
en specialförfattning.

om eldningsförbud kungöras genom att
publiceras i en ortstidning eller läsas upp i
radio. Detsamma gäller i fråga om ändring
eller upphävande av sådana föreskrifter.

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunal
förbund. Det innebär att beslut behöver
tas av respektive primärkommun eller av
länsstyrelsen. Kommuner, förbund och
länsstyrelser får gemensamt komma överens om hur man kan samverka inom olika
geografiska områden för att nå bästa resultat.
Det handlar om att bedöma de lokala riskerna och rådande förhållanden och på dessa
grunder utfärda ett eldningsförbud anpassat
till de förhållanden som råder. Ett räddningstjänstförbund utgör stöd till de kommuner
som ingår i förbundet i detta arbete.

2.3.2 Kommunala föreskrifter

2.2

Att medge undantag

När en myndighet utfärdar föreskrifter,
måste det i föreskrifterna särskilt framgå att
myndigheten kan medge undantag om det
ska vara möjligt att göra så. En myndighet får
inte i ett enskilt fall besluta om undantag om
det inte framgår av föreskriften att myndigheten uttryckt detta i en bestämmelse.
En länsstyrelse kan inte delegera möjligheten
att medge undantag till en kommun eftersom
det saknas lagstöd för det.

2.3

Kungörande

2.3.1 Länsstyrelsens föreskrifter
Författningar som har beslutats av riksdagen
eller regeringen, eller av en myndighet under
regeringen eller riksdagen, ska som huvudregel kungöras enligt lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar
(kungörandelagen).
Föreskrifter om eldningsförbud som en
länsstyrelse har meddelat gäller när de har
kungjorts eller vid senare tidpunkt som anges
i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna

Kommunala föreskrifter ska, enligt 8 kap.
13 § kommunallagen (2017:725), kungöras
genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet
för de beslutade föreskrifterna har justerats.
Gällande kommunala föreskrifter ska finnas
tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något
annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå
av ett register eller någon annan förteckning
på webbplatsen.

2.3.3 Upphäva eller meddela
generella undantag från
eldningsförbudet
När brandrisknivåer ändras, eller de förutsättningar som låg till grund för ett beslut om
eldningsförbud förändrats, och det föreligger
skäl att antingen skärpa ett eldningsförbud eller
om det inte längre finns skäl att ha ett eldnings
förbud överhuvudtaget, måste man alltid
upphäva det tidigare eldningsförbudet. Det
är alltid den kommun eller länsstyrelse som
utfärdat eldningsförbudet för ett visst område
som ansvarar för att upphäva detsamma.
Det är också möjligt att samtidigt som
eldningsförbud råder meddela generella
undantag i en föreskrift, för när eldning ändå
kan vara tillåten under förutsättning att man
vidtagit särskilda åtgärder, exempelvis vid
valborgseldar eller liknande arrangemang.
Ett upphävande av en föreskrift eller en
föreskrift som meddelar generella undantag ska alltid följa de regler för kungörande
som finns för länsstyrelsers och kommuners
föreskrifter.
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3. Brandorsaker i skog och mark
Bränder i skog och mark orsakas av mänskliga aktiviteter samt naturliga fenomen,
exempelvis blixtnedslag. Statistiken1 om
brandorsaker och avbrända arealer bygger
på räddningsledarnas bedömningar. Dessa
bedömningar är svåra och innehåller osäkerheter vilket bland annat avspeglas i en hög
andel ”okänd brandorsak”.
Av de kända brandorsakerna som ett eldnings
förbud bedöms kunna påverka står grillning
och lägereld samt annan eldning tillsammans
för knappt 24 procent av samtliga bränder i
skog och mark. Dessa två brandorsaker står
för 20 procent av totalt avbrända arealen.
Brandorsaken övriga gnistor står för 3 procent
av samtliga bränder men för hela 12 procent
av totalt avbränd areal (Västmanlandsbranden
2014 är inte medräknad). I brandorsaken
övriga gnistor inkluderas bland annat en del
bränder orsakade av skogsbruk. Heta arbeten
(se referens 5, under 4.1.3) utgör brandorsak
i fåtalet bränder.
Andra brandorsaker som har koppling till
mänskliga aktiviteter är bland andra tågbromsning och rökning. De utgör var och en
2 procent av alla bränder samt står var och
en för omkring 1 procent av den avbrända
arealen.
Brandorsakerna fördelar sig olika mellan
månaderna. Under mars – maj dominerar
annan eldning, avsiktlig brand och barns
lek med eld medan grillning eller lägereld är
en förhållandevis vanlig brandorsak under

1. MSB:s räddningstjänststatistik som här inkluderar
bränder i marktyperna Produktiv skogsmark inklusive hygge,
Annan trädbevuxen mark samt Mark utan träd.
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juni–september. Flest bränder orsakade
av blixtnedslag inträffar under juli månad.
Fyrverkeri eller pyroteknik orsakar främst
bränder kring valborg och nyår. Under åren
1998–2017 brann 98 procent av den totala avbrända arealen under perioden mars–augusti.
Våren, och därmed vegetationsbränderna,
kommer inte samtidigt till hela landet.
Gräsbrandssäsongen föregår normalt skogs
brandssäsongen och gräsbränderna är mer
koncentrerade i tid än skogsbränderna.
Gräsbränderna är många till antalet men
leder till förhållandevis små avbrända arealer
och medför sällan några större följdskador på
skogsmark. Däremot antänder de i vissa fall
byggnader. Säsongerna för gräsbrand respektive skogsbrand kan delvis sammanfalla i tid
under vissa år när brandrisken ökar snabbt.

Brandorsaker i skog och mark

Brandorsaker för brand
i terräng 1998–2017
(totalt antal bränder = 89 037)

Brandorsaker fördelade på avbränd
areal [ha] för brand i terräng 1998–2017
(total avbränd areal = 36 684 ha)
Exkl. Västmanlandsbranden 2014

Heta arbeten

Avsiktlig brand

Övriga gnistor

Fyrverkeri eller pyroteknik

Andra kända orsaker

Annan eldning

Rökning

Grillning eller lägereld

Annan

Tågbromsning

Blixtnedslag

Okänd

Barns lek med eld

Statistik över brandorsaker och avbränd areal 1998–2017

Eldningsförbud kan endast påverka de
brandorsaker som beror på mänskliga
aktiviteter. Av dessa brandorsaker är det
främst grillning och lägereld samt annan
eldning där införande av ett eldningsförbud
bedöms ha betydelse. Även brandorsakerna

fyrverkeri eller pyroteknik samt heta arbeten
kan eventuellt påverkas av eldningsförbud
beroende på hur ett sådant utformas. Totalt
sett kan eldningsförbud därmed antas påverka
cirka en fjärdedel av bränderna baserat på
dessa orsaker.
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4. Införa, ändra eller upphäva
ett eldningsförbud
I kapitel 2 förklaras begreppet proportionalitet, att en föreskrift ska vara generellt gällande
samt att regleringen inte ska vara mer om
fattande än vad som är nödvändigt. I kapitel
3 framgår att ett eldningsförbud främst kan
ha effekt för bränder i skog och mark som
orsakas av vissa mänskliga aktiviteter.
Mot bakgrund av dessa två kapitel anser
MSB att föreskrifter om eldningsförbud ska
hållas relativt enkla i sin utformning och ta
sin utgångspunkt i eldningsförbud och skärpt
eldningsförbud. Skärpt eldningsförbud kan vara
aktuellt när brandrisken i skog och mark når
extrema nivåer.
I sammanhanget kan också nämnas att
eldning kan vara reglerat på andra sätt till
exempel i miljöbalk, lokal ordningsstadga,
lokala hälsoföreskrifter med mera.

4.1 Eldningsförbudets
syfte och omfattning
Syftet med länsstyrelsers och kommuners
föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas
av mänsklig handling. Av bilaga 1 framgår att
tidigare reglering tydligt riktats mot eldning i
olika former i skog och mark.

4.1.1 Var bör eldningsförbudet
gälla?
MSB bedömer att eldningsförbudet i första
hand bör gälla utanför så kallad sammanhållen
bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse innebär
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”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller
parkmark”.2 Denna definition bedömer MSB
vara en enkel och tydlig gränsdragning för den
enskilde att förhålla sig till.
För att förhindra brand i skog och mark
bör således ett eldningsförbud omfatta områden som ligger utanför sammanhållen be
byggelse – det vill säga skog, eller mark så
nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Här
avses sammanhängande markområden med
brännbar vegetation som kan antändas och
sprida brand vidare över större ytor. Tiden
till upptäckt i dessa områden riskerar att bli
längre eftersom färre människor vistas där
i jämförelse med områden med samman
hållen bebyggelse. Brandspridningen kan bli
omfattande i områden där vegetationen kan
bidra till brandens spridning, och som saknar
naturliga begränsningslinjer eller vägar.
Genom att använda gränsdragningen ”utanför
sammanhållen bebyggelse” omfattas inte markområden som exempelvis trädgårdstomt, innergård eller gård till flerbostadshus, parkområden,
kolonilotter och vissa campinganläggningar.
Utanför sammanhållen bebyggelse kan det
vara aktuellt att undanta iordningställd grillplats från förbudet. Med detta avses plats som
är avgränsad med obrännbart material (till
exempel betongkonstruktion eller stensättning)
samt en bred markyta med grus eller annat
icke brännbart material runt grillplatsen.3
2. Plan och bygglagen, 1. kap 4§
3. Naturvårdsverket (2007), Friluftsanordningar - en vägledning
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Särskilt vid skärpt eldningsförbud
I samband med ett skärpt eldningsförbud
då brandrisken når extrema nivåer kan det
vara aktuellt att förbjuda all eldning som inte
syftar till grillning och matlagning även inom
sammanhållen bebyggelse.

4.1.2 Vilka aktiviteter omfattas?
MSB bedömer att de aktiviteter som i första
hand bör omfattas av eldningsförbud är eldning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera. Med begreppet
eldning bör också förstås grillning med fast
bränsle. Eldning i syfte att tillreda mat vid en
iordningställd grillplats kan undantas.
Särskilt vid skärpt eldningsförbud
Vid förhållanden som innebär att det råder
extremt stor brandrisk bör all eldning med
öppen låga vara förbjudet i skog och mark
utanför sammanhållen bebyggelse oavsett
typ av bränsle. Förbudet bör då omfatta all
eldning, grillning, bränning med fasta bränslen
(ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera),
eldning i anordningar som riskerar att sprida
gnistor, användning av pyroteknik samt andra
aktiviteter som innefattar förbränning av
gas- eller vätskeformiga bränslen exempelvis
ogräsbränning.

Däremot bör användning av utrustning för
matlagning som drivs av gas eller vätska inte
omfattas när det sker på en säker plats där faran
för antändning eller spridning av brand är låg.
MSB bedömer att omständigheterna kring användning av sådan utrustning inte utgör någon
betydande risk för brand och att det därför
inte är proportionerligt att förbjuda dessa.

4.1.3 Aktiviteter som inte
omfattas av eldningsförbud

Tågtrafik, kantklippning av vägrenar och banvallar, vägarbeten samt slipning av räls kan
innebära risk för antändning i skog och mark
vid höga brandriskvärden. MSB bedömer
dock inte att det är verksamhet som omfattas
av begreppet eldning i FSO då dessa aktiviteter inte innebär någon förbränning med
öppen låga. Detta gäller även aktiviteter som
skogsnäringen utför, exempelvis i samband
med avverkning eller markberedningsarbeten.
För alla dessa verksamheter är det att rekommendera att länsstyrelse eller kommun har
en bra samverkan med berörda aktörer – se
kapitel 5.2. Genom att exempelvis samverka
med myndigheter och intresseorganisationer
inom skogsnäringen kan man arbeta för att
verksamhetsutövarna tillämpar Skogforsks
policy4 eller motsvarande. Det innebär då att
verksamhetsutövarna vidtagit långtgående
försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

En verksamhet som kan omfattas av
begreppet eldning och därmed skulle
kunna omfattas av eldningsförbud är så
kallade Heta arbeten5. MSB bedömer
det dock inte vara proportionerligt att
verksamheten omfattas av eldnings
förbud om den utförs enligt Brand
skyddsföreningen Sveriges riktlinjer,
vilket innebär att säkerhetsåtgärder för
att minimera risken för brandspridning
har vidtagits.

4.1.4 Aktiviteter som kan
medges undantag
Det finns verksamheter och aktiviteter som
omfattas av eldningsförbud men som under
vissa förutsättningar kan medges undantag.

Det finns verksamheter och aktiviteter som
skulle kunna leda till antändning men som
MSB bedömer att de inte omfattas av reglerna
om eldningsförbud.

4. Skogsforsk (u.å), Skogsbrand – branschriktlinjer och
förebyggande arbete, https://www.skogforsk.se/kunskap/
kunskapsbanken/2017/riskhantering-avseende-brand-vidskogsarbete/. Hämtad 23 april 2019.

för planering och förvaltning [pdf]. Hämtad 25 april 2019.

5. Med Heta arbeten menas brandfarliga arbeten som utförs
på en tillfällig arbetsplats. Exempelvis svetsning, skärning eller
arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, bort
tagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.
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Framför allt gäller detta naturvårdsbränning
eller hyggesbränning6 och skötselmetoder som
innebär bränning som utförs enligt råd och
anvisningar från bransch och myndigheter.
Naturvårdsbränning syftar till att bevara den
biologiska mångfalden. Det finns krav vid
certifiering av skogsbruk att en viss del av
årsavverkningsytan ska brännas7. I bilaga 2
finns ett exempel på villkor för undantag från
eldningsförbud för naturvårdsbränning som
tagits fram av länsstyrelsen i Västernorrland.
Andra verksamheter som kan vara aktuella
att bevilja undantag kan vara tävlingsarrangemang, evenemang eller verksamheter som
bedriver camping eller friluftsaktiviteter
som har iordningställda grillplatser eller där
verksamhetsutövaren har organiserat brandskyddet runt aktiviteten. För att undantag ska
vara aktuellt bör verksamhetsutövaren eller
anordnaren kunna uppvisa ett bra säkerhetsarrangemang vid de olika typer av eldning
som kan förekomma. Krav bör även ställas
på att besökare får information eller instruktioner om brandskyddsåtgärder. Se även kapitel 2.2 om vem som kan medge undantag.

4.1.5 Andra förebyggande
åtgärder
Länsstyrelsen och kommunen har också möjlig
heter att ställa krav på den enskilde att det vidtas andra åtgärder i syfte att förebygga bränder
i skog och mark, som det uttrycks i FSO
”liknande förebyggande åtgärder mot brand.”
Sådana åtgärder kan exempelvis vara att i
föreskrifterna om eldningsförbud ställa krav
på försiktighetsåtgärder vid verksamheter
som kan omfattas av eldningsförbudets räck
vidd men där man kan ha bedömt att det inte
är proportionerligt att förbjuda verksamheten.
Försiktighetsåtgärder kan vara att undanröja
brännbart material eller blöta ner brännbar yta
6. Skogsforsk (1996), Anvisningar och råd vid
hyggesbränning, https://www.skogforsk.se/contentassets/1d918bdbec1347c388d11e82b0c10b38/anvisningar-och-rad-vid-hyggesbranning.pdf. Hämtad 23 april 2019.
7. Skogforsk (2001), Det brinner i skogen, [pdf]. Hämtad
19 april 2019.
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intill eldplatsen, ha utrustning för att kunna
göra en snabb släckinsats vid en uppkommen
brand eller någon form av brandbevakning.

Analys och värdering av
risk
MSB anser att eldningsförbud utifrån en
bedömning av brandrisken kan delas in i
eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. För att
bedöma risken för brand i vegetation används
informationssystemet Brandrisk skog och mark8
som SMHI driver på uppdrag av MSB. Systemet
kräver lösenord för inloggningen. Detta kan fås
för kommuner och länsstyrelsen via formulär på
MSB:s webbplats9. Nedan ges en beskrivning av
tillvägagångssätt och bedömningsgrunder.

4.1.6 Underlag till bedömning
av brandrisk
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och
mark, är ett generellt underlag för att bedöma
brandrisken och förändringen i uttorkningen i
marken över tid. Den ger viktig vägledning för
bedömning av behovet av eldningsförbud.
De index och brandrisknivåer som redovisas i
Brandrisk i skog och mark bygger på beräkning10
av fuktinnehållet i tre olika markskikt. Indata
till beräkningen är temperatur, relativ luft
fuktighet, dygnsnederbörd och vindhastighet.
Modellsystemet för bedömning av brandrisk
och brandbeteende är hämtat från Canadian
Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)11.
Brandriskprognoserna utgår från meteoro
logiska beräkningsmodeller fördelade på
datarutor om 11*11 km, där till exempel lokala
skurar inte alltid påverkar medelvärdet för rutan.

8. Brandrisk skog och mark https://www.smhi.se/brandrisk.
Hämtad 11 april 2019.
9. Myndigheten för samhällsskyd och beredskap, Behöver
du tillgång till Brandrisk i skog och mark, https://www.msb.se/
Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--vegetationsbrand/
Brandriskprognoser/Glomt-losenord/. Hämtad 11 april 2019.
10.SMHI, Brandrisk skog och mark - fakta och modeller,
https://www.msb.se/ExternData/SMHI/brand_fakta.pdf. Hämtad
11 april 2019.
11. Canada.ca, Canadian Wildland Fire Information System
(CWFIS), http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/home. Hämtad 21 maj
2019.
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Data för att bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid.

Steg 1: Logga in på www.smhi.se/brandrisk
och ta upp fliken ”Alla brandriskdata”.
Klicka i kartbilden på en lämplig plats i det
aktuella området. Tabellen till höger i bilden
uppdateras och kan användas i bedömningarna enligt nedan.
Steg 2: Läs av kolumnen FWI-Index12. Titta
på hur risken ser ut för dagen och de kommande fem dygnen. Om värdet i kolumnen

FWI-Index är 6 (motsvaras av 5E i färgskalan),
läs även av värdet i kolumnen FWI.
Steg 3: Läs av kolumnen DMC13 samt
kolumn DC14 för dagen och de
kommande fem dygnen.
Steg 4: Använd värdena för att bedöma
behov av eldningsförbud.

12. FWI-Index avser den svenska anpassningen av FWI (Fire Weather Index) till ett brandriskindex
i sex klasser med stigande värde för ökande brandrisk.
13. DMC betyder Duff Moisture Code och visar uttorkningen mellersta markskiktet.
14. DC betyder Drought Code och visar uttorkningen för det nedre markskiktet.
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4.1.7 Bedömning av behov
av eldningsförbud

4.1.8 Särskilda situationer
eller väderförhållanden

Bedömning eldningsförbud:

Vädersituationer kan uppstå även vintertid
där risk för snabb brandspridning kan ske i
vegetationen när snötäcke saknas med långvariga perioder utan, eller med liten, nederbörd. Under en sådan period kan vegetationen torkas ut och bli brännbar även vintertid.
Om det i en sådan period också är torr luft
(relativa luftfuktigheter under 50 procent)
och kraftig vind kan bränder i skog och mark
spridas snabbt och främst då i den typ av
bränsle som är finfördelat. Dit hör ljung,
olika andra risväxter, död vegetation med
mera. Det finns nordiska erfarenheter från
ytstora bränder som startat i vegetationen
och spridits vidare. Exempelvis i Norge
januari 2014 där två större bränder skedde
på cirka 1000 hektar var. I en av bränderna
brann också cirka 70 byggnader upp. När
den relativa luftfuktigheten är under 30 procent samtidigt som det är kraftig vind bör
man göra en bedömning om det finns behov
av eldningsförbud. Det gäller oavsett om
FWI-index visar låga nivåer eller att prognostjänsten inte är i ”normal sommardrift” och
inte anger något prognosvärde. Variationen
i luftfuktighet över dygnet är också viktig att
beakta och om det är låga nivåer för relativa
luftfuktigheten också under natten. Om data
finns från FWI-prognosen och FFMC15-
värdet är över 90 finns risk för snabb brand
spridning i finfördelade bränslen över öppna
ytor i kombination med kraftig vind.

• Kolumnen FWI-Index visar höga
brandriskvärden (flera dagar med 5,
någon enstaka dag med 4) aktuellt
datum och kommande fem dygn.
• Väderprognosen visar tydligt att en upptorkning pågår. Det innebär en samtidig
ökning av värden i både kolumn DMC
(mellersta markskiktet) och kolumn DC
(det nedre markskiktet).
Bedömning skärpt eldningsförbud:
• Kolumnen FWI-Index visar höga
brandriskvärden (4, 5 eller 6) aktuellt
datum och kommande fem dygn.
• Väderprognosen visar tydligt att en
upptorkning pågår. Det innebär en
samtidig ökning av värden i både
kolumn DMC (mellersta markskiktet)
och kolumn DC (det nedre mark
skiktet) samtidigt som värdena för
kolumn DC redan är mycket höga,
över 400, och DMC över 50.
Eller:
• Om kolumnen FWI-index visar 6 bör
även kolumnen FWI kontrolleras avseende vilken nivå prognosen anger det
ska bli kommande dagar. Är nivån konstant eller ökar den, omfattar prognosen
någon dag då värdet är extra högt?
Eller:
• Om FWI-värden redan är över 30–35.
Om inget av ovanstående villkor föreligger
bör ett eventuellt rådande eldningsförbud
omprövas alternativt upphävas. Observera
också att det på grund av lokala förhållanden
ändå kan finnas behov av eldningsförbud,
behovet måste bedömas i varje enskilt fall.

4.1.9 Lokala förhållanden
och inverkan av vegetation
Bedömningen bör beakta lokala förhållandena som kan påverka brandspridning eller
konsekvenser vid brand. Till exempel kan
vissa skogsmiljöer torka upp snabbare och ge
häftigare bränder än andra vegetationstyper
vid samma brandriskvärden.

15. FFMC betyder Fine Fuel Moisture Code
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FWI-Index visar värden mellan 1 och 4, eller på sin höjd någon
enstaka dag med 5, aktuellt datum och kommande fem dygn.
Prognosen för fem dygn tyder inte på att upptorkning pågår.
Det vill säga värdena ökar inte i kolumn DMC och kolumn DC.

FWI-Index visar höga värden (flera dagar med 5, någon
enstaka dag med 4) aktuellt datum och kommande fem dygn.
Prognosen för fem dygn visar att upptorkning pågår. Det vill
säga värdena i både kolumn DMC och kolumn DC ökar.

FWI-Index visar höga värden (4, 5 eller 6) aktuellt datum och
kommande fem dygn.
Prognosen för fem dygn visar att upptorkning pågår. Det vill säga
värdena i både kolumn DMC och kolumn DC ökar från en redan
hög nivå - DMC över 50 och DC över 400.
Alternativt FWI-index är 6 aktuellt datum och kommande fem dygn.
Prognosen för FWI ligger på en konstant eller ökande nivå
(eventuellt med någon dag då värdet är extra högt), eller om
FWI-värden redan är över 30-35.

Stöd för att bedöma behov av eldningsförbud.

Det är stor skillnad på hur brandbenägen
vegetationen är inom Sverige och hur en
brand kan utvecklas. Det är många olika faktorer som inverkar på hur en brand utvecklas.
Exempel på detta är hur lätt vegetationen
kan antändas, spridningshastighet, intensitet
samt brandbeteende avseende markskikt,
trädkronor eller flygbränder. I fjällmiljö kan
förhållandena skilja sig betydligt mot andra
delar av länet eller kommunen som inte är
fjällmiljö.

4.1.10 Sammanvägd
bedömning
Figuren ovan visar en schematisk bild över
bedömningsprocessen enligt kapitel 4.2.2.
Som beskrivits i avsnitten ovan är det flera
olika faktorer som påverkar den sammanvägda bedömningen. Saker man behöver ta hänsyn till är lokala förhållanden, vegetationstyp,
rådande brandrisk och långsiktig prognos för
brandrisk samt väderförhållanden i övrigt.
Att ta hänsyn till den långsiktiga prognosen
är framförallt viktigt för att ha framförhållning
vid eventuella beslut kring eldningsförbud.
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4.2 Förslag utformning
av föreskrift om eldningsförbud
Nedan följer två förslag på hur föreskrifter
om eldningsförbud kan utformas beroende
på brandrisknivå. Det förstnämnda förslaget
kan även vara lämpligt att använda vid
särskilda situationer och väderförhållanden
som beskrivs i kapitel 4.2.3.
Observera att texten LÄNSSTYRELSE/
KOMMUN ska ersättas med det formella
namnet på den myndighet som beslutar om
föreskrifterna. Endast den myndighet som
utfärdat föreskriften kan medge undantag.

4.2.1 Förslag föreskrift
om eldningsförbud
LÄNSSTYRELSE/KOMMUN föreskriver
med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor att för län/kommun/
begränsat geografiskt område gäller följande:
1 § Förbud mot eldning i skog och mark
utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet
omfattar aktiviteter som eldning, grillning
och annan bränning med fasta bränslen (ved,
kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så
att faran för antändning och spridning är låg.
2 § Förbudet gäller från dag-månad-år-
klockslag fram till beslut om föreskriftens
upphävande.
3 § Undantag från förbudet kan i särskilda
fall medges av LÄNSSTYRELSE/
KOMMUN.
Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
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4.2.2 Förslag föreskrift
skärpt eldningsförbud
LÄNSSTYRELSE/KOMMUN före
skriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor att för
län/kommun/begränsat geografiskt område gäller
följande:
1 § Förbud mot eldning i skog och mark
utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet
omfattar aktiviteter som eldning, grillning,
bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning
av pyroteknik samt förbränning av gas- eller
vätskeformiga bränslen. Förbudet gäller dock
inte användning av utrustning för matlagning
som drivs av gas eller vätska under förut
sättning att dessa är placerade så att faran för
antändning och spridning är låg. Dessutom
gäller inom områden med sammanhållen
bebyggelse förbud mot eldning och bränning
med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs,
ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning
och matlagning.
2 § Förbudet gäller från dag-månad-år-
klockslag fram till beslut om föreskriftens
upphävande.
3 § Undantag från förbudet kan i särskilda
fall medges av LÄNSSTYRELSE/
KOMMUN.
Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Metodik

5. Metodik
5.1

Inledning

Regelverket ger såväl länsstyrelser som kommuner möjlighet att för hela eller delar av sitt
geografiska område utfärda föreskrifter om
eldningsförbud. Avsikten är att det ska finnas
en gällande föreskrift för varje enskilt geografiskt område. Dubbelreglering ska således
undvikas. Vidare ska de inskränkningar i den
enskildes rättigheter som föreskriften innebär
vara väl avvägda mot rådande riskbild. Det
är viktigt att det geografiska område som
omfattas av föreskriften är väl definierat och
avgränsat. Ett område som berörs av hög
brandrisk kan ofta omfatta flera kommuner
och ibland även flera län. Det är en fördel om
det finns naturliga och kända gränser som kan
användas. Ett exempel från Jönköpings län:

Risken för brand i skog och mark
är mycket stor i länets sydöstra
delar. Eldningsförbud råder öster
om E4:an i Värnamo, Vaggeryd,
Sävsjö och Vetlanda kommuner.

5.2 Samverkan mellan
länsstyrelser och berörda
aktörer

Arbetet med bedömning och utfärdande
av eldningsförbud förutsätter en samverkan mellan länsstyrelser, kommuner och
kommunalförbund. Vid vissa tillfällen kan
även sektorsmyndigheter som exempelvis
Polismyndigheten och andra berörda aktörer
lämpligen bjudas in till samverkansmöte. Det
gäller även företrädare för verksamheter som
inte omfattas av ett eldningsförbud men där
verksamheten de bedriver eller ansvarar för
är sådan att den kan medföra antändning i
skog och mark. Exempel på det senare kan
vara Trafikverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och branschorganisationer med koppling till skogs- och jordbruksnäringen samt
utförare av naturvårdsbränningar.
Samverkan med berörda organisationer
kan bidra till en samlad lägesbild och bättre
hantering av rådande brandrisksituation.
Därigenom kan man höja riskmedvetandet
hos berörda organisationer så att de kan vidta
rätt förberedelser. Dessutom ges kommunal räddningstjänst bättre förutsättningar
att planera för eventuella insatser och läns
styrelserna ges ökade möjligheter att inrikta
skogsbrandbevakningens flygslingor till de
platser där det pågår riskfylld verksamhet.

Länsstyrelser ska genom sitt geografiska
områdesansvar16 bjuda in berörda aktörer
i länet till samverkan för att en gemensam
inriktning ska uppnås. Detta gäller oavsett
vilken händelse eller situation som råder.

I Gemensamma grunder för samverkan och ledning
vid samhällsstörningar17 beskrivs hur en regional inriktnings- och samordningsfunktion
kan organiseras och arbeta. Samordnings
funktionen kan antingen ha fysiska möten
eller använda andra kanaler för att diskutera
underlag och komma fram till inriktningsbeslut.

16. Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och
förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings
ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018),
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
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Länsstyrelser, kommuner och kommunalförbund måste komma överens om hur samverkan och arbetet med analys och
utfärdande av eldningsförbud kan bedrivas på bästa sätt. Illustration: Martin Ek.

Förslagsvis kopplas en stödfunktion, med
uppgift att analysera och ta fram besluts
underlag, till samordningsfunktionen.
Under gräs- och skogsbrandsäsongen kan det
under vissa perioder vara nödvändigt att göra
en daglig analys av brandrisker i skog- och
mark. I den analysen är det viktigt att följa
FWI med betydande delindex för senaste
perioden och SMHI:s brandriskprognoser
framåt, för att kunna föreslå lämpliga åtgärder, se kapitel 4.2. Detta arbete är viktigt
både för bedömningen av behovet av föreskrifter om eldningsförbud, för bedömning
av behovet av skogsbrandbevakning med
flyg samt eventuella åtgärder räddnings
tjänsterna kan vidta. Det kan också röra sig
om försiktighetsåtgärder som kan vidtas för
att minska antändningsrisken vid exempelvis
spårbunden trafik eller riskfyllda arbets
moment inom skogsbruket.
Analysarbetet bör utföras av sakkunnig personal på länsstyrelse och kommuner. Även andra
aktörer som har information eller kan bidra i
analysarbetet kan ingå i stödet till inriktnings-
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och samordningsfunktionen. Under sommaren kan det vara begränsad tillgång på sådan
sakkunnig personal varför det är viktigt att
ansvariga myndigheter nyttjar tillgängliga
resurser och säkerställer tillgången till rätt
kompetens under den aktuella perioden.
MSB rekommenderar att informations
systemet WIS används vid samverkan.
En länsgemensam yta ”Brandrisk i xx län
2019” underlättar för länets aktörer och
grannlänen att få en samlad lägesbild. Även
MSB kan använda underlaget vid sammanställning av nationella lägesbilder.

5.3 Inriktning och samordning för eldningsförbud
Det övergripande målet för en regional
samordningsfunktion är att komma fram till
en gemensam inriktning och samordning för
arbetet med analyser av brandriskprognoser
och eventuella föreskrifter om eldnings
förbud. I det arbetet bör man ta ställning till
ett antal punkter.

Metodik

• Hur ser den regionala riskbilden ut?
Exempelvis kan det finnas olika behov
för olika geografiska områden inom
ett län. Inom ett geografiskt område
kan det finnas skäl för att utfärda ett
eldningsförbud medan det inte finns
skäl att utfärda ett eldningsförbud på ett
annat geografiskt område inom länet.
• Att man inom regionen samordnar
tiden för när beslut om utfärdande av
föreskrifter ska börja gälla och sedermera också tiden för dess upphävande.
• Att länsstyrelse och kommuner kommer överens om vilken myndighet som
meddelar och kungör föreskriften.
• Att länsstyrelse, kommuner och kommunalförbund samordnar hur innehållet
lämpligast kommuniceras till allmänhet,
myndigheter och berörda aktörer med
ett gemensamt budskap.
• Att det råder samsyn om undantag
(dispenser) från eldningsförbudet kan
medges eller inte. Det vill säga vilka
förutsättningar eller villkor ska vara
uppfyllda? Observera att det endast är
den myndighet som meddelat före
skriften som kan medge undantag.
• Att det finns en planering för hur
arbetet ska bedrivas och att man genom
samverkan säkerställer tillgång till personal med rätt kompetens och behörighet att ta fram analysunderlag och fatta
beslut.
Det går inte att peka ut vilken myndighet
som är mest lämpad att meddela föreskrifter
om eldningsförbud. Det finns för- och nackdelar både för kommuner och länsstyrelser.
Hit hör exempelvis den lokala kännedomen
om situationen och riskbilden som kommunen besitter kontra samordningsvinsten över
ett större område som länsstyrelsen har.
Förutsättningarna kan dessutom se olika ut i
olika områden med många eller få kommuner,

större räddningstjänstförbund eller andra
etablerade samarbetsformer och forum.
Det är viktigt att samverkan blir enkel och
tidseffektiv, vilket underlättas med goda
förberedelser och en samsyn kring rutiner
för arbetet mellan ansvariga myndigheter och
samverkande aktörer.

Kommuner eller länsstyrelser kan ha
begränsad tillgång till sakkunnig personal
att följa läget och göra analyser dagligen under hela skogsbrandsäsongen.
Nyckeln till framgång är att planera för att
samutnyttja tillgängliga resurser.

Om en enskild kommun eller ett kommunal
förbund identifierar höga brandrisknivåer
och gör bedömningen att ett eldningsförbud
kan övervägas bör länsstyrelsen kontaktas för
att initiera samverkan. På motsvarande sätt
har en länsstyrelse ett ansvar att kontakta
angränsande länsstyrelser med samman
hängande skogsområden för att initiera
samverkan.

5.4 Samverkan över
länsgränser
Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar
omfattar även en skyldighet att samverka
med andra länsstyrelser och centrala myndigheter. Det är därför lämpligt att ta kontakt
med angränsande län med sammanhängande
skogsområden för att dela lägesbilder och ta
ställning till hur arbetet över länsgränserna
kan samordnas. Denna samverkan är
framförallt viktig för att definiera vilka områden som ska omfattas och för att samordna
föreskrifternas omfattning och tidpunkt för
ikraftträdande. Ett alternativ kan vara att
utöka den regionala samordningsfunktionen
till att omfatta berörda aktörer i angränsande
län för att enas om en effektiv hantering. En
avvägning bör göras från område till område
då det kan det bli svårt att komma fram till
en gemensam inriktning och samordning om
det är för många aktörer inblandade.
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Jönköping

Nässjö

Värnamo

Eksjö

Jönköpings län: förslag på
eldningsförbud i sydöstra delarna

Kalmar län: ?

Kronobergs län: ?

Växjö

Län som har sammanhängande skogsområden behöver samverka för att dela lägesbilder och samordna arbetet.
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6. Kommunicera eldningsförbud
6.1 Att kommunicera
till allmänheten
De formella kraven på hur en föreskrift ska
förmedlas återfinns under kapitel 2.3 Kun
görande. Föreskriften träder i kraft först då
den har meddelats på ett korrekt sätt.18 Kommunikation av föreskriftens innehåll till de
som berörs av den är en uppgift som är ett
obligatoriskt moment i arbetet med eldningsförbud. Det är av stor vikt att de som berörs
av eldningsförbudet får korrekt information
om förbudets innebörd så att det är tydligt
för dem vad som är förbjudet och vad man
kan ställas till ansvar för. Med beaktande av
den höga brandrisknivå som föranleder ett
eldningsförbud är det också önskvärt med
kompletterande information och rekommendationer om att iaktta stor försiktighet
och agera på ett sätt som minskar risken för
brand i skog och mark. Det är dock viktigt
att informationen är tydlig med vad som är
det formella kravet i eldningsförbudet och
vad som i övrigt är viktigt att beakta.
Ansvariga myndigheter bör samverka för att
kommunicera både det formella förbudet
men också anpassa innehållet så att det är lätt
att förstå och passar i olika kanaler. De ska ge
en samstämmig bild av läget och vara för
beredda på frågor.19

Det är önskvärt att planeringen för hur kommunikationen ska ske har påbörjats innan
skogsbrandsäsongen startar och att man då
skapat rutiner för vem som gör vad.

Vägledningen Kriskommunikation för
ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar är en källa till hur aktörs
gemensam kriskommunikation bedrivs
på ett effektivt sätt.20

6.2 Målgruppsanpassad
kommunikation
Det är naturligtvis viktigt att informationen
når ut brett till allmänheten men särskilt till
människor som troligtvis kommer att röra sig i
aktuella skogs- och markområden där eldnings
förbud råder. Hit hör främst de som bor, verkar eller som tillfälligt vistas i områdena för
exempelvis arbete eller turism. En analys av
vilka grupper det rör sig om ger underlag till
vilka kanaler som kan bli aktuella att använda.
För att nå människor som arbetar i skog och
mark är det centralt att bygga nätverk med de
företag som bedriver verksamhet inom skogsoch friluftsnäringen. Exempelvis är det viktigt
att berörda myndigheter har ett bra samarbete
med arbetsgivare så att anställda är upp
daterade om innehållet i ett eldningsförbud,
är medvetna om aktuell brandrisk och tar
ansvar. MSB bedömer dock att informations
ansvaret i första hand åligger arbetsgivaren.

18. Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar.
19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018),
Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar.

20. Ibid
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6.2.1 Målgrupper som
inte talar svenska
Både de som arbetar, turistar eller rör sig i
skog och mark som fritidssysselsättning kan
behöva information på andra språk än
svenska. Ett sätt att delvis möta detta behov är
att skapa symboler som kan användas själv
ständigt utan översättning. MSB erbjuder även
översättning av viss generell information.21

Tänk igenom vilka grupper som troligast
befinner sig i det aktuella området.
Försök bygga nätverk och använda nät
verkets kanaler för att nå dem. Samverka
med företag inom turism- och skogs
näringen eller föreningar med aktiviteter
i skog och mark. Den här kartläggningen
görs med fördel före brandrisksäsongen
och tillsammans med angränsande
kommuner eller samordnat genom länsstyrelsen till exempel enligt metodiken i
”Gemensamma grunder för samverkan
och ledning”.22

6.3 Innehåll, definitioner
och budskap
I kapitel 2.1 beskrivs skillnaden mellan före
skriften och beslutet om att utfärda föreskriften. Föreskriften ska hållas kortfattad
och uppfylla krav på formalia medan beslutet
lämpligen kan innehålla en bakgrund och
motivering. När en föreskrift om eldnings
förbud är beslutad är det viktigt att nå ut
med informationen till de som berörs av
den. Innehållet i föreskriften ska alltid vara
utgångspunkt för informationen men språket och omfattningen behöver anpassas till
målgrupp och informationskanal.

21. Detta kommer ingå i ett informationspaket med stöd att
kommunicera eldningsförbud, som tas fram och publiceras
på www.msb.se efter att vägledningen blivit klar.
22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018),
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar.
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6.3.1 Tips om innehåll
Information om eldningsförbudet behöver
ge svar på följande:
• Från vilken tidpunkt eldningsförbudet
börjar gälla.
• Vilka aktiviteter det omfattar.
• Vilket geografiskt område förbudet
omfattar. Det är en fördel om det finns
naturliga gränser som många känner till.
• Att förbudet gäller tills något annat
meddelas.
• Hur man håller sig uppdaterad om
förändringar av förbudet.
• Var man vänder sig med frågor.
• Hur man ska agera om man upptäcker
en brand i skog och mark.
• Att brott mot eldningsförbud kan leda
till påföljd.

6.3.2 Definitioner
När en föreskrift om eldningsförbud är beslutad är det viktigt att nå ut med informationen till de som berörs av den. Det är viktigt
att tydligt förklara begrepp som används i
föreskriften som exempelvis sammanhållen
bebyggelse eller iordningsställd plats. De
finns förklarade i kapitel 4 och förslag till
hur de formuleras i kommunikationen till
allmänheten finns i informationspaketet som
publiceras på www.msb.se.

6.3.3 Budskap om
eldningsförbud
Generella budskap om eldningsförbudet,
utifrån vad den här vägledningen menar,
ges i det informationspaket som tas fram
i samband med att vägledningen blivit klar.
Informationen som ger stöd till att kommunicera om eldningsförbudet generellt
kommer att finnas på MSB.se.
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Guide för riskkommunikation ger råd om
hur man skriver begriplig text med budskapet i fokus23.
• Gå rakt på sak – börja med att
säga det viktigaste, och vänta med
längre förklaringar och bakgrunds
beskrivningar.
• Välj vanliga, vardagliga synonymer
om sådana finns – med vanliga ord är
det större chans att fler förstår precis
vad du menar.
• Förklara de fackord och fackuttryck
du inte kan byta ut.
• Använd ett personligt tilltal – skriv
”du”. Undvik att prata om till exempel
kommuninvånarna i texten, försök att
prata med dem istället.24

6.4 Informationskanaler
och aktiviteter
Att nå ut snabbt till allmänheten och särskilt
valda målgrupper kräver att man använder
sig av informationskanaler med stor räckvidd men också att man använder sig av mer
nischade informationskanaler. Det är därför
bra att kombinera en användning av mer
traditionell media som dagstidningar, radio
och TV med information på webbplatser och
sociala medier samt affischer eller skyltning.
Tillsammans har aktörer, företag, föreningar
och frivilligorganisationer ofta en rätt om
fattande uppsättning kanaler. Återigen för
utsätts samordning för att nå ut effektivt så
att inblandade vet vem som gör vad.

6.4.1 Pressmeddelande
För att nå ut till allmänheten med information
om eldningsförbudet kan media vara till hjälp.
De är ofta intresserade av att rapportera om
sådant som intresserar allmänheten, gärna
med en lokal eller personlig vinkel. En bra

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018),
Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar.

förberedelse är att ha kontaktuppgifter till
lokala och regionala medier samlat. Förbered
vem som ska vara talesperson, för eventuella
intervjuer, och se till att denne är inläst på de
viktigaste budskapen.25

6.4.2 Myndighetsmeddelande
Sveriges Radio (SR) ska kostnadsfritt sända
meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det, så kallat
myndighetsmeddelande. Meddelandet sänds
tämligen omgående i lokal P4-kanal med
kommun eller länsstyrelse som avsändare.
Den som har behörighet och vill få ut ett
meddelande om eldningsförbud vänder sig till
Sveriges Radios Trafikredaktion. Redaktionen
är alltid bemannad, dygnet runt, året om och
har tekniska möjligheter att snabbt komma ut
i sändning med information i berörd P4-kanal.
Redaktionen nås även via Rakel.
Medarbetarna på Trafikredaktionen utformar
innehållet och sänder i relevant omfattning.
Trafikredaktionen har fasta sändningar i
samtliga 25 lokala P4-kanaler och sänder
extra vid behov. Kvällar, helger och nätter,
det vill säga utanför de lokala sändnings
tiderna, sänder Trafikredaktionen extra i
relevant omfattning. Det innebär att den
kommun eller länsstyrelse som beslutat om
eldningsförbud kan kontakta SR:s sändningsledning och begära att få ut informationen.
Information på olika språk
På Sveriges Radio finns en bred språk
kompetens och det sänds program på andra
språk än svenska. Det gör det möjligt att
förmedla viktig information inte enbart på
minoritetsspråken utan även andra vanliga
språk om situationen är allvarlig och bedöms
som en i sammanhanget rimlig åtgärd.

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Guide för
riskkommunikation, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/
Riskkommunikation/. Hämtad 20 maj 2019.

24. Ibid
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6.4.3 Sociala medier
Ett antal kommuner har idag många följare
på sociala medier och det är en naturlig kanal
för att nå många. Samtidigt kan en organisation arbeta riktat mot en särskild målgrupp
till exempel indelat efter ålder, intressen
eller bostadsområde. I sociala medier kan du
enkelt nå ut till många människor på ett lite
mer personligt och öppet sätt. Styrkan med
kanalen är möjlighet till interaktion. Du får
snabbt kunskap om vilka frågor eller behov
av ytterligare information som människor har
genom dessa kanaler. Om din organisation
väljer att vara aktiv i media och sociala medier, tänk på att det också måste finnas resurser
för att ta hand om frågor som kommer in
den vägen.26

6.4.4 Webbplatsen
Beslutet om eldningsförbud publiceras alltid
på den egna webbplatsen men naturligtvis är
den också en viktig kanal för nyheter, notiser,
vanliga frågor och svar som ger information
om förbud och brandriskläget.

Var noga med att notiser, nyheter eller
annan information om eldningsförbudet
hänvisar till beslutet eller föreskriften så
att läsaren har tillgången till källan.

6.4.5 Appar och digitala tjänster
En del kommuner har information till och
tjänster för invånarna samlade i en app. Det
ger möjligheter till att skicka information i
”pushnotiser”. Det kan även vara en möjlighet i olika karttjänster. På så sätt kan turister
som rör sig ute i skog och mark nås av information om eldningsförbud.

företagare inom turism, och arbetsgivare till
gästarbetare. E-post- eller sms-listor är ett
effektivt sätt att hålla dem underrättade om
läget vilket är värdefullt då de är länken till
en prioriterad målgrupp. Ytterligare en viktig
funktion att hålla uppdaterad är personal som
bemannar telefonväxel och/eller ett Kontaktcentrum. De behöver grundläggande information om läget och uppgifter om hur allmänheten håller sig uppdaterad och var de kan
vända sig med frågor. Se till att dessa ingår i
nätverken som får information om läget.

6.4.7 Affischer om eldningsförbud
I tider av att informera om förbudet att elda
i skog och mark är det högst troligt att anslag
behöver sättas upp. För de aktörer som själva
erbjuder iordningsställda grillplatser blir det
naturligt att informationen når ut på plats.
Affischer kan förberedas och delas med de
som ansvarar och erbjuder allmänheten att
använda grillplatser i skogsområden.27

6.5 Meddelande om
föreskriftens upphävande
Lika viktigt som det är att meddela ett klart
och tydligt budskap när eldningsförbudet är
beslutat lika viktigt är det att tydligt meddela
när ett eldningsförbud upphävts eller om
eldningsförbudets omfattning ändrats. När ett
eldningsförbud upphävts är det också mycket
viktigt att omgående ombesörja att affischer,
skyltning etcetera tas bort.

6.4.6 Vidareinformatörer
I det förberedande arbetet kan ingå att ta
kontakt med och skapa ett nätverk av vidareinformatörer. Det kan vara föreningsledare,

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Guide för
riskkommunikation, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/
Riskkommunikation/. Hämtad 20 maj 2019.
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27. Detta kommer ingå i ett informationspaket med stöd att
kommunicera eldningsförbud, som tas fram och publiceras på
MSB.se efter att vägledningen blivit klar.
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Informationspaket eldningsförbud och förebyggande information
Ett informationspaket med stöd att kommunicera
eldningsförbud, tas fram och publiceras på
www.msb.se efter att vägledningen blivit klar.
På www.dinsakerhet.se och www.msb.se finns
redan viss generell information om eldnings
förbud. Den kan olika aktörer använda. Var
dock uppmärksam på att den kan behöva kompletteras med regional eller lokal information.

Det finns även information om att förebygga
brand i skog och mark vilken kan användas i
den förebyggande riskkommunikationen. Den
kan vara användbar i en situation som ännu inte
har blivit kritisk men där aktören vill uppmana
privatpersoner att vara försiktiga när de eldar i
skog och mark.
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Bilaga 1 – Historik
Tidigare reglering
Bestämmelsen i 10 kap. 1 § LSO har i princip
samma lydelse som 20 § räddningstjänstlagen
(1986:1102) och överfördes till LSO utan
någon särskild kommentar.
Om man vill gå tillbaka och finna den
materiella bakgrunden till eldningsförbuden
finner man det i brandlagarna och tillhörande
brandstadgor från 1962 respektive 1974.
I 1962-års brandstadga står:
Vill någon företaga kolning, tjärbränning
eller hyggesbränning eller ock svedja
eller bränna gräs, halm, ris eller ljung
eller för annat ändamål uppgöra eld
utomhus på plats, där elden lätt kan
sprida sig och medföra brandfara,
åligger honom att dessförinnan, genom
grävning eller på annat sätt, vidtaga
de särskilda åtgärder, som kunna anses
erforderliga för att hindra eldens spridning. Sådan eld må ej övergivas, förrän
den blivit fullständigt släckt.

Vidare framgår av brandstadgan att kommunen i sin brandordning bör föreskriva
en skyldighet att anmäla sådan bränning
till brandchefen. Den som underlåter
anmälningsskyldighet kan straffas enligt 27 §
brandstadgan. Den som ej vidtager föreskrivna säkerhetsåtgärder eller åsidosätter
brandchefens förbud kan straffas enligt 10 §
brandlagen eller för allmänfarlig vårdslöshet
enligt strafflagen.
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I brandstadgorna gavs kommunerna möjlig
het att i sin brandordning föreskriva att
eldning utomhus skulle anmälas till brandchefen i kommunen. I Statens brandnämnds
meddelande om brandordningar från 1975
anvisas att den som planerar att genomföra
bränningar av hygge, halm eller annan större
bränning ska anmäla detta till brandchefen.
Brandchefen ska förbjuda detta för det fall
bränningen befaras medföra stor brand
fara. Syftet var att brandchefen skulle kunna
förbjuda olämplig eldning. Efterhand som
möjligheterna att prognostisera brandrisken
gradvis förbättrats har också förutsättningarna att utfärda ett mer generellt eldnings
förbud ökat vilket också är ett faktum i
dagens regelverk.

Hyggesbränning
I meddelande från 1964 har Statens brand
inspektion meddelat anvisningar om hur
en hyggesbränning utförs. Meddelandet
innehöll anvisningar om bland annat anmälan till brandchef, kompetens hos personal,
omfattning och begränsningslinjer, tillgång
till utrustning för släckning, genomförandet
och eftersläckning och bevakning. Därutöver
innehöll det anvisningar om att anmälan även
bör göras till länsstyrelsen i syfte att kunna
använda skogsbrandbevakningen med flyg på
ett effektivt sätt.

Bränning på tomt
Av meddelande från statens brandinspektion
från 1967 ”om bränning på tomt” framgår att
planerad, ”mera omfattande bränning” alltid
ska anmälas till brandchef. Vid svår torka
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och stark blåst ska även mindre bränningar
anmälas till brandchefen. Som bränning av
mindre omfattning avses sedvanlig ris- och
gräsbränning samt bränning av trädgårds
avfall och dylikt på en ordinär villatomt. För
bränning av gräs, halm, ris, ljung eller annat,
som ej bedöms omfattande, men erfarenhets
mässigt medför bränder kan det under vissa
speciella väder och klimatförhållanden vara
rimligt att ha strängare bestämmelser. Det
betonades dock att anmälningarna inte ledde
till stor administrativ börda för brandchefen.
I 1945 års brandlagstiftning fanns ett regel
mässigt förbud mot bränning av ris och
liknande ”i skog eller så nära skog att eld lätt
kan spridas dit”.

Mot bakgrund av dessa risker såg man behov
av att inventera platser där aktivt skogsbruk av
större omfattning pågår. Bland annat för att
kunna markera dessa platser på karta och beakta tillgången till vatten och vägförbindelser.
I meddelandet finns anvisningar om upplägg
av timmer, hantering av avfall, maskinskötsel,
reparationer, brandsläckningsutrustning,
larmning, bevakning mm. Just reparationer
och framförallt svetsning och skärning
beskrivs särskilt i dessa anvisningar.

Anvisningarna till brandchef om säkerhetsåtgärder vid bränning innehöll saker som
väderlek vid igångsättning, bevakning och
avslut, närhet till luftledning, tillgång till
släckutrustning.

Halmbränning
I statens brandinspektions meddelande från
1973 om halmbränning fanns anvisningar om
bland annat anmälan till brandchef, avstånd
och begränsningslinjer, vindförhållanden,
genomförandet, tillgång till släckutrustning,
rökspridning och miljöpåverkan, bevakning
och eftersläckning.

Brandskyddsåtgärder
vid mekaniserad
skogsavverkning
I statens brandinspektions meddelande från
1974 anförs att det finns risk att det uppstår
bränder till följd av gnistbildning när det
genomförs arbeten med fordon och maskiner
i skog eller i omedelbar närhet av skog. Även
sådant som hantering av brandfarliga varor,
svetsning eller slipning vid reparation av maskiner är andra saker som riskerar att starta
en brand. Vidare innebär mer omfattande
skogsavverkning att det samlas stora mängder avfall över stora ytor vilket ökar risken
för snabb brandspridning.
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Bilaga 2 – Exempel villkor för
naturvårdsbränning
Nedanstående är ett exempel på villkor som
ställts i samband med naturvårdsbränning
som länsstyrelsen Västernorrland ställer.

Villkor för undantag från
eldningsförbud för
naturvårdsbränning
Naturvårdsbränningar är undantagna från
eldningsförbudet om nedanstående villkor
är uppfyllda.
• Naturvårdsbränningen ska föranmälas till
räddningstjänsten i aktuell kommun minst
en (1) vecka innan planerad bränning.
• Till föranmälan ska bifogas en
bränningsplan för området där det
framgår hur bränningen ska genom
föras, inklusive en redovisning av för
beredelser, resurser i form av utrustning
och personal, samt hur en eventuell
smitning är tänkt att hanteras.
• Den som utför naturvårdsbränningen
ska inneha den kompetens, erfarenhet
och resurser som krävs för uppdraget.
• Bränningen ska genomföras enligt
bränningsplanen.
• Den som utför naturvårdsbränningen
ska tillse att allmänheten och andra
berörda informeras på lämpligt sätt.
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• Kommunikation med räddningstjänsten
ska ske innan tändning.
• Efterbevakning ska ske i minst tre
(3) dygn efter senast synliga rök.
Räddningstjänsten ska meddelas när
efterbevakningen avslutas.
• En förutsättning för beviljande av natur
vårdsbränning är att väderförhållandena
ska ligga inom de absoluta gränsvärden
som framgår av tabellen nedan.
• Värdena ska mätas upp i fält på den aktuella platsen. Innan tändning ska bedömning göras av sannolikheten att väder
förhållandena kommer att ligga inom
gränsvärdena under hela bränningen.
• Mätningar ska ske kontinuerligt under
bränningen. Det finns fler faktorer och
gränsvärden som kan användas som
riktvärden, och det är nödvändigt att
den som ska genomföra bränningen har
kunskap om betydelsen av dessa.

Faktor

Gränsvärde

rH (relativ luftfuktighet)

rH ska alltid vara högre
än lufttemperaturen

Vindhastighet

1-6 m/s i medelvind.
Inte över 8 m/s i byarna
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Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar för perioden 2022/2023 fastställs.

Sammanfattning

Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en samhällsstörning i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Planen omfattar Region Gotlands krisledning och
dess samverkan (t ex krisledningsorganisationens ansvar, uppdrag och
organisering samt samverkannätverk). Planen gäller även, efter komplettering,
under höjd beredskap.
Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas
en gång per mandatperiod. Senast planen fastställdes var för perioden 20162019. För regelefterlevnad behöver en ny plan fastställas. Anledningen till
varför detta inte skett tidigare är till stor del på grund av hantering av covid19.
Denna plan är en uppdatering av och ersätter tidigare fastställd plan (Plan för
allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland, RS 2016/294). Mindre
uppdateringar har gjorts för att följa nya statliga inriktningar och utredningar.
Även vissa strukturförändringar har gjorts.
En större revidering kommer inledas under 2022 och vara underlag för beslut
vid början av nästa mandatperiod (2023-2027), exempelvis avseende
organisering av krisledning för regional särskild sjukvårdsledning som behöver
utvecklas.
Planer/dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan
utarbetas och fastställs av regionsstyrelseförvaltningen, exempelvis
kriskommunikationsplan och utbildnings-/övningsplan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rubricerad plan uppfyller
lagstiftningens krav samt följer Region Gotlands mål och utvecklingsstrategi.
Planen utgör en god planering och stöd för Region Gotlands krisledning och
samverkan vid samhällsstörningar.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att det finns en rättslig grund (och lagkrav på Region
Gotland) för att fastställa plan i enlighet med lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
2. Ekonomiskt perspektiv
Huvuddelen av insatserna som omfattas av planen genomförs med
statlig finansiering (riktade statsbidrag). Den enda uppgift som påverkar
Region Gotlands förvaltningsanslag är upprätthållande av funktionen
tjänsteman i beredskap (TIB) samt upprätthållande av ledningsplatser.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Det personliga pronomen hen har använts i planen i stället för han eller hon
för att uppnå könsneutralitet. I övrigt ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet inleds med att regionstyrelsen informeras av Rikard von Zweigbergk,
beredskapschef om det arbete som fortgår på enhet beredskap. Vidare
informerar Emily Diab, strateg om aktuell flyktingsituation. Regionstyrelsen får
också information om att Eva Nypelius (C), Peter Lindvall, regiondirektör och
Emily Diab, strateg kommer fredag den 25 mars delta på möte tillsammans
med Migrationsverket för att diskutera nuläget.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls
Beslutsunderlag
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Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar
Förlag till beslut

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid samhällsstörningar
för perioden 2022/2023 fastställs.

Sammanfattning

Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en samhällsstörning i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Planen omfattar Region Gotlands krisledning och
dess samverkan (t ex krisledningsorganisationens ansvar, uppdrag och
organisering samt samverkannätverk). Planen gäller även, efter komplettering,
under höjd beredskap.
Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas
en gång per mandatperiod. Senast planen fastställdes var för perioden 20162019. För regelefterlevnad behöver en ny plan fastställas. Anledningen till
varför detta inte skett tidigare är till stor del på grund av hantering av covid-19.
Denna plan är en uppdatering av och ersätter tidigare fastställd plan (Plan för
allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland, RS 2016/294). Mindre
uppdateringar har gjorts för att följa nya statliga inriktningar och utredningar.
Även vissa strukturförändringar har gjorts.
En större revidering kommer inledas under 2022 och vara underlag för beslut
vid början av nästa mandatperiod (2023-2027), exempelvis avseende
organisering av krisledning för regional särskild sjukvårdsledning som behöver
utvecklas.
Planer/dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan
utarbetas och fastställs av regionsstyrelseförvaltningen, exempelvis
kriskommunikationsplan och utbildnings-/övningsplan.
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Ärendebeskrivning
Uppfyllnad av Region Gotlands övergripande mål

Förutom uppfyllnad av lagstiftning, bidrar även planen till att nå Region
Gotlands övergripande mål. I Region Gotlands styrkort för perioden 20202023 finns målet ”Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar”. Det är också samma effektmål som återfinns i den
regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som fastställdes av
Regionfullmäktige i juni 2019.
Planens innehåll

Planen innehåller följande delar: aktivering av plan och omfattning, Region
Gotlands övergripande mål inom området krisberedskap och civilt försvar, hot
och risker, beredskapslägen, ansvar och roller vid krisledning,
krisledningsorganisationen (t ex uppdrag, bemanning och ledningsplats) samt
samverkansnätverk (interna och externa) före och under en samhällsstörning.
Region Gotlands krisledningsorganisation består övergripande av
krisledningsnämnd, central krisledning (regionledning vid kris samt central
krisledningsstab), tjänsteman i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap
(KiB). Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i
krisledningsnämnden agerar efter samråd med regiondirektören (regionledning
vid kris) och centrala krisledningsstab (CKL) när händelsen bedöms vara
extraordinär och medför att nämnden skall träda i funktion. Då nämnden har
trätt i funktion är CKL beredande av krisledningsnämndens beslut. CKL skall
bereda och analysera ärenden och består av rådgivande tjänstemän med
nyckelfunktioner inom regionens förvaltningar.
Uppdateringar och fortsatt arbete

Mindre uppdateringar har som nämnts ovan gjorts för att följa nya statliga
inriktningar och utredningar. De viktigaste uppdateringarna är: anpassning av
begrepp (samhällsstörning), uppdatering av mål, utförligare beskrivning av höjd
beredskap, utökad beskrivning av hot och risker samt uppdatering av
beredskapslägen (normalläge, särskild händelse, extraordinär händelse och höjd
beredskap). I tidigare version fanns detaljerade beskrivningar för stabsarbete,
dessa är borttagna för att renodla planen till att ha ett övergripande fokus.
Inom området pågår ett antal statliga utredningar som sannolikt kommer att
påverka utformning och innehåll vid nästa revidering. Även erfarenheter och
utredningar från arbetet med den pågående pandemin kommer att påverka
innehållet vid nästa revidering.
Koppling till andra planer och rutiner

Verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst leds enligt särskilda
bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Långvariga och/eller
komplicerade räddningsinsatser kan få sådana konsekvenser för andra delar av
Region Gotlands verksamhet att regionledningen måste agera.
Som nämnts i sammanfattningen finns operativa planer och rutiner som har
koppling till denna plan. Dessa utarbetas och fastställs av
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regionsstyrelseförvaltningen. Förutom kriskommunikationsplan och
utbildnings-/övningsplan, är andra exempel på sådana planer och rutiner
funktionsberskrivningar för stabsarbete, befattningskort och checklistor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rubricerad plan uppfyller
lagstiftningens krav samt följer Region Gotlands mål och utvecklingsstrategi.
Planen utgör en god planering och stöd för Region Gotlands krisledning och
samverkan vid samhällsstörningar.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att det finns en rättslig grund (och lagkrav på Region
Gotland) för att fastställa plan i enlighet med lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
2. Ekonomiskt perspektiv

Huvuddelen av insatserna som omfattas av planen genomförs med
statlig finansiering (riktade statsbidrag). Den enda uppgift som påverkar
Region Gotlands förvaltningsanslag är upprätthållande av funktionen
tjänsteman i beredskap (TIB) samt upprätthållande av ledningsplatser.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Det personliga pronomen hen har använts i planen i stället för han eller hon
för att uppnå könsneutralitet. I övrigt ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.
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1. Inledning
Region Gotland ansvarar bland annat för
 socialtjänst, skolor, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av
byggande, gator, vägar, vatten och avlopp
 hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg, tandvård
 regional utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Detta ansvar gäller under normala omständigheter såväl som vid samhällsstörningar, både
vid fredstida kriser samt vid höjd beredskap och ytterst krig. För att Region Gotland ska
kunna uppfylla sitt ansvar behöver regionen arbeta med både krisberedskap och civilt
försvar.
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förbereda, förebygga, motstå och
hantera samhällsstörningar. Syftet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
En god krisberedskap baseras på en väl fungerande ordinarie verksamhet som förebygger
och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid samhällsstörning kan
resurserna förstärkas. God krisberedskap bygger på att alla aktörer tar ansvar, såväl privata
och offentliga som enskilda individer.
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Krisberedskapen och det civila försvaret i Sverige bygger på följande principer
 Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också
har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även
i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och
samverka med varandra.
 Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är
närmast berörda och ansvariga.
 Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad
situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid
normala förhållanden, så långt det är möjligt.
Inriktningen i propositionen 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025 innebär bland annat att
ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. En förändrad hotbild ställer högre krav
på beredskapen. Av totalförsvarspropositionen framgår vidare att Sveriges förmåga att
hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det
arbetet är att stärka det civila försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka
motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Planering, resurser och den organisation som finns för krisberedskapen bör utgöra grunden
för den ytterligare planering som krävs för det civila försvaret (höjd beredskap).
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Aktivering och omfattning

Denna plan är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en särskild eller extraordinär händelse i enlighet med lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Planen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ”Gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar”1. Där finns ett gemensamt uttryck
samhällsstörningar för alla delar i hotskalan, det vill säga olyckor, kriser och krig. Planen
skall ha en generell tillämpbarhet och är i första hand till för krishantering vid särskilda eller
extraordinära händelser, samt utgöra en grund vid planering av höjd beredskap. Tillämpliga
delar av planen skall dock kunna användas vid händelser och olyckor som inte är av den
storleksordningen att de klassificeras som extraordinära. Vid en sådan händelse krävs inte
att krisledningsnämnden träder i funktion.
Planen gäller även, efter komplettering, under höjd beredskap i enlighet med ovan lag
(2006:544). Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller
delar av Sverige enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Vid sådant
tillfälle ska dock ytterligare resurser tillföras. Med höjd beredskap avses antingen skärpt
eller högsta beredskap (krig).
Region Gotland bedriver säkerhetskänslig verksamhet i enlighet med Säkerhetsskyddslag
(2018:585) som innebär att skydda den information och de verksamheter som är av
betydelse för Sveriges säkerhet. Antagonistiska handlingar, såsom omfattande cyberattack,
kan ske vid fredstid såväl som vid höjd beredskap och kan vara en anledning till aktivering
av denna plan.
Målgrupp för planen är politiker och tjänstemän inom Region Gotland. Sekundär målgrupp är samverkande aktörer.
Koppling till andra planer

För upprätthållande av katastrofmedicinsk beredskap, att ha förmåga att hantera svåra
händelser där människor drabbats eller riskerar att skadas i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), finns en specifik plan (enligt SOSFS 2013:22); Övergripande
regional katastrofplan (STY-07195) och med underliggande Operativ katastrofplan. I
planerna beskrivs organisation för hela händelseförloppet, både ledning och hantering på
sjukhus, skadeplats och särskild sjukvårdsledning.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst leds enligt särskilda bestämmelser
utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Långvariga och/eller komplicerade
räddningsinsatser kan få sådana konsekvenser för andra delar av Region Gotlands
verksamhet att regionledningen måste agera och aktivera central krisledning.
Planer och rutiner av mer operativ karaktär underliggande denna plan, exempelvis kriskommunikationsplan, utbildnings-/övningsplan, befattningskort och checklistor utarbetas
och fastställs av regionstyrelseförvaltningen.

1

MSB (2018) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB777.
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Övergripande mål

Region Gotland skall, enligt lag (2006:544), för varje ny mandatperiod fastställa en plan för
hur extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Med fastställande av denna
plan/dokument uppfylls lagkravet (2 kap. 1§).
I Region Gotlands styrkort för perioden 2020-2023 finns målet ”Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar”. Det är också samma effektmål
som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som fastställdes av
Regionfullmäktige i juni 2019.
Utifrån lag (2006:544) och interna mål ska Region Gotland uppfylla följande.
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Region Gotland ska värna befolkningen genom att aktivt verka för en ökad trygghet
och säkerhet. En del av detta är att ge stöd till befolkningens egenberedskap och att
stärka försvarsviljan.
Region Gotlands regionstyrelseförvaltning ska ha förmåga att, utifrån rådande risker
och hot, utöva ledning och samordning i regionen med uthållighet över tid.
Region Gotland ska ha en väl anpassad förmåga till effektiv information till Region
Gotlands invånare, besökare och massmedier.
Region Gotland ska verka för systematisk och enhetliga beredskapsförberedelser samt
att dessa genomsyras av säkerhetstänkande vid såväl fred som vid höjd beredskap.
Regionens krisledningsorganisation ska öva minst vartannat år.
Inom Region Gotlands verksamhetsområden ska det genomföras risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA). I det arbetet ingår att identifiera samhällsviktig verksamhet
och förmåga att upprätthålla kontinuitet2 i den verksamheten. Vidare ingår att analysera
hot, risker och sårbarheter som i fredstida krissituationer eller under höjd beredskap
kan hota eller skada verksamheten. RSA:erna utgör ett viktigt underlag för Region
Gotlands krishanteringsförmåga såsom planer och rutiner.
Region Gotland ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet för det
geografiska områdesansvaret3.
Region Gotland ska ha en generell kompetens att hantera alla typer av kriser, vare sig
de inträffar utomlands eller på annan plats i Sverige, men berör eller kan beröra Region
Gotland, till exempel flyktingmottagning, fartygsolycka, pandemi samt även
antagonistiska hot.
Region Gotland ska kunna förebygga och hantera samhällsstörningar som inträffar
plötsligt såväl som långsamt framväxande störningar.

Utgångspunkten för Region Gotlands förmåga vid höjd beredskap är att under minst tre
månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som
innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid
(Propositionen 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025).
Under höjd beredskap och ytterst krig är fokus på nödvändiga åtgärder för att upprätthålla
det civila förvaret, såsom skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
Kontinuitet innebär ”förmåga hos en organisation att fortsätta tillhandahålla produkter och tjänster inom acceptabla tidsramar enligt en
förutbestämd kapacitet vid ett avbrott” (ISO 22301) dvs. en planering för alternativ om en normal drift inte kan upprätthållas.
Kontinuitetsförmåga uppnås genom arbete med kontinuitetshantering.
3 Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland är båda geografiskt samordningsansvariga och gör därmed gemensamt en regional riskoch sårbarhetsanalys.
2
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samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och samhällets
motståndskraft mot externa påtryckningar samt lämna stöd till Försvarsmakten och att
stärka försvarsviljan.
Hot och risker

Region Gotlands hot och risker skiljer sig i ett avseende från andra regioner och
kommuner, nämligen ö-läget. Det medför känslig och begränsad infrastruktur, exempelvis
avseende transporter och energiförsörjning. Samverkan med andra kommuner och regioner
vid en samhällsstörning är begränsad, exempelvis möjlighet att få stöd med extra resurser.
Gotlands geografiska läge är ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Den säkerhetspolitiska
situationen i Europa har försämrats i allmänhet och i synnerhet i östersjöområdet. Detta
ställer nya krav på den svenska försvarsförmågan. Gotland är ett av de utpekade
geografiska områdena i Sverige med särskild relevans som strategiskt viktig för Sveriges
säkerhet och försvar (Prop. 2014/15:109). Exempel på två hotscenarier inom civilt försvar
är att en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Gotlands närområde eller
användning av militära maktmedel eller hot om sådana mot Gotland.
En period där samhällsstörningar kan få extra stora konsekvenser är sommaren med en
hög andel turism och sommarboende. Det anordnas även många kända och välbesökta
evenemang på Gotland som kan bli ett mål för sabotage och angrepp men där också
olyckor kan få stora konsekvenser.
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Utöver detta finns också de generella samhälleliga riskerna i form av klimatrelaterade hot
såsom oväder och vattenbrist samt även hälsohot och olyckor (till exempel bränder och
industriolyckor).
Exempel på hot och risker som skulle kunna uppstå på Gotland under fredstid och under
höjd beredskap är:
 Större olyckshändelse som påverkar samhällsfunktioner (flyg- eller färjeolycka)
 Olycka med stort skadeutfall
 Extrema väder/klimatsituationer (snö, storm, åska/regn/översvämningar)
 Långvariga elavbrott
 Störningar i kritisk infrastruktur och försörjningskedjor (transport, logistik, vatten- och
livsmedelsförsörjning )
 IT/Tele-störning/avbrott (cyberattacker)
 Terrorangrepp eller andra liknande antagonistiska hot
 Smitta/epidemier/pandemi
 Sociala hot, social oro
 Omfattande oljeutsläpp
 Säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Gotlands närområde
 Användning av militära maktmedel eller hot om sådana mot Gotland
 Väpnat angrepp mot Sverige
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För fler exempel på hot och risker som skulle kunna uppstå på Gotland under fredstid och
under höjd beredskap, se regional risk- och sårbarhetsanalys Gotland.
Flera hot och risker kan inträffa samtidigt. Exempelvis hybrida hot som kan innebära en
kombination av olika medel, såväl militära som icke militära, som kan användas i såväl
fredstid som vid höjd beredskap. En sådan hybrid hotbild kan till exempel innehålla
antagonistiska handlingar såsom intrång i eller angrepp mot it- eller informationssystem,
påverkanskampanjer, stöd till ytterlighetsrörelser, sabotage, gränsprovokationer,
påtryckningar mot beslutsfattare och sanktioner. Ofta är det svårt att direkt kunna se vem
eller vilka som ligger bakom handlingen. Hybrida hot behöver hanteras kraftfullt redan i
fredstid. Ett närbesläktat begrepp till hybrida hot är gråzon.

2. Beredskapslägen
Region Gotland har fyra beredskapslägen enligt följande.
Normalläge – händelsen hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten inom
förvaltningen/nämnden. TiB funktionen kan informeras och agera efter behov.
Särskild händelse – en planerad eller plötsligt inträffad händelse som kan kräva eller kräver
central och samordnad bedömning och insats. Delar av krisledningsorganisationen
aktiveras och krisledningsnämnden informeras.
Extraordinär händelse – krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden aktiveras.
Krisledningsorganisationen stödjer, leder och samordnar förvaltningarna. Gemensamma
och löpande stabsgenomgångar. Krisledningsnämnden uppdateras löpande och fattar
nödvändiga beslut.
Med en extraordinär händelse i Region Gotland avses en händelse som
 avviker från det normala
 innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner
 kräver skyndsamma insatser av en kommun/region
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Kännetecknande för en extraordinär händelse är att regionen kan ställas inför en svår akut
ledningsuppgift. Den vanliga processen ersätts av ett mycket snabbare agerande. Ett stort
antal beslut kan behöva tas och verkställas med kort varsel. Ledningens uppgift är att så
långt som möjligt minska konsekvenserna av det inträffade för regionens invånare.
Förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet prioriteras.
Höjd beredskap (skärpt eller högsta beredskap) – kris- eller krigsorganisationen aktiveras med
fokus på nödvändiga åtgärder för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner ur ett
totalförsvarsperspektiv inklusive att stödja Försvarsmakten. Om Sverige är i krig ansvarar
regionstyrelsen för Region Gotlands ledning av det civila försvaret inklusive hälso- och
sjukvård.
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3. Ansvar och roller vid krisledning inom Region Gotland
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former utifrån
ansvarsprincipen. Ansvar, organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip, så långt som
det är möjligt, vara desamma som vid ordinarie omständigheter.
Respektive förvaltning/nämnd

Respektive förvaltning/nämnd skall, utifrån gjord risk- och sårbarhetsanalys, ha en förmåga
att hantera samhällsstörningar inom sitt eget verksamhetsområde och om det krävs för att
lösa händelsen skall samverkan ske med andra berörda förvaltningar. Respektive
förvaltningsledning skall vid händelse som bedöms allvarlig utifrån förvaltningens resurser
och förmåga, informera regionledningen via regionens tjänsteman i beredskap (TiB).
Region Gotlands tjänsteman i beredskap (TiB)

Vid fredstida krissituationer eller vid höjd beredskap måste krisledningsarbetet startas upp
snabbt och på ett strukturerat sätt. För detta har Region Gotland en funktion som
tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via larmcentral4 dygnet runt och alla dagar på
året. TiB svarar även för samverkan med andra aktörer och att hålla regionledningen
informerad om det aktuella läget.
Region Gotlands TiB ansvarar för att berörda verksamheter inom Region Gotland blir
informerade och initierade om den aktuella händelsen. Regionens TiB har mandat och
befogenhet att initialt i en hastigt uppkommen allvarlig situation se till att berörda
förvaltningar kommer igång med krishanteringsarbetet. Initiala åtgärder kan bland annat
vara att ta kontakt med regionens kommunikatör i beredskap (KiB) och berörda
förvaltningsledningar.
TiB skall också i samråd med regiondirektören bedöma om central krisledningsstab skall
aktiveras samt om krisledningsnämndens ordförande skall informeras. TiB har mandat att
aktivera hela eller delar av central krisledningsstab och regional särskild sjukvårdsledning.
TiB kan initialt vara stabschef i dessa.
Regiondirektören
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Om händelsen berör flera förvaltningar eller bedöms ge konsekvenser för flera
förvaltningars verksamhet kan regiondirektören besluta om att aktivera hela eller delar av
regionens centrala krisledningsstab. Regiondirektören eller den av hen utsedd svarar för att
krisledningsnämndens ordförande informeras om händelsen.

4

För närvarande via Räddningscentral Mitt eller SOS Alarm
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4. Krisledningsorganisation
Region Gotlands krisledningsorganisation består övergripande av krisledningsnämnd,
central krisledning (regionledning vid kris samt central krisledningsstab, CKL), tjänsteman i
beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KiB).

Figur 1. Övergripande organisationsschema för Region Gotlands krisledningsorganisation

Nedan beskrivs krisledningsorganisationen närmare.
Krisledningsnämnd

Region Gotlands krisledningsnämnd skall kunna fullgöra uppgifter under en extraordinär
händelse i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Vid en extraordinär händelse i
Region Gotland tas beslutsbefogenheter och ansvar för åtgärder och ledning av den
extraordinära händelsen över av krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden har full
delegation vid en extraordinär händelse.
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Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i krisledningsnämnden
agerar efter samråd med regiondirektören och regionens centrala krisledningsstab (CKL)
när händelsen bedöms vara extraordinär och medför att nämnden skall träda i funktion.
Då nämnden har trätt i funktion är CKL beredande av krisledningsnämndens beslut. CKL
skall bereda och analysera ärenden och består av rådgivande tjänstemän med nyckelfunktioner inom regionens förvaltningar. Krisledningen ska anpassas efter hur händelsen
utvecklas. Arbetet ska bedrivas effektivt och organiseras på ett sådant sätt att det finns en
god uthållighet över tiden.
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Nedan ges exempel på uppgifter för krisledningsnämnden efter beslut om att nämnden
aktiverats
 besluta om att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet
 besluta i frågor som får stora ekonomiska konsekvenser
 besluta om inriktningar och prioriteringar som krävs med anledning av händelsen
 besluta väsentligt sänkta servicenivåer eller tillfälligt avbryta verksamheter
 besluta om omfördelning av regionens resurser
 besluta i frågor som innebär att betydande enskilda intressen påverkas
 besluta om att begära hjälp från andra kommuner, landsting eller regioner
Central krisledning

Regionens centrala krisledning skall utgöra en samlad ledning av Region Gotlands
verksamheter vid särskild eller extraordinär händelse och om krisledningsnämnden trätt i
funktion skall central krisledning understödja nämnden, bereda ärende och se till att beslut
och intentioner verkställs.
Central krisledning består av regionledning vid kris samt central krisledningsstab (CKL).
Regionledning vid kris

Regionledning vid kris utgörs av
 Regiondirektören (eller dennes ersättare)
 Koncernledningsgrupp tillika lokal ISF
 Stabschef/Beredskapschef
Regionledning vid kris är föredragande i krisledningsnämnden.
Central krisledningsstab (CKL)

Central krisledningsstab (CKL) leds av stabschef och kan bestå av följande funktioner
 Analys- och samverkanfunktion
 Informationsfunktion
 Stödfunktion
 Dokumentationsfunktion

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Funktionerna bemannas framförallt av personal från regionstyrelseförvaltningen och med
sakkunniga från påverkade förvaltningar utifrån händelse och behov.
Tjänsteman i beredskap (TiB), regiondirektören, krisledningsnämndens ordförande har rätt
att kalla in hela eller delar av CKL.
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Central krisledningsstab (CKL) övergripande ansvar och uppgifter











Etablera en samordnad ledning för krishantering
Etablera extern, intern information, samt upplysningsverksamhet
Svara för samverkan och etablera kontakt med berörda organisationer och myndigheter
Skapa en samlad, aktuell bild av händelse och verksamhet
Följa det operativa läget i Region Gotland och baserat på detta ta fram beslutsunderlag,
samt snarast genomföra erforderliga åtgärder
Skapa informationsunderlag
Bearbeta ärenden och följa upp beslut
Dokumentera
Förbereda föredragningar
Planera för åtgärder på längre sikt och bedöma behovet av tillsättande av omfallsgrupp

Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att det finns en uppdaterad stabsarbetsplan och att
diarieföring sker enligt gängse rutiner.
Till CKL kan vidare adjungeras bolag och andra myndigheter. Dessa representanter ingår
då antingen i CKL eller fungerar som samverkansperson från sin organisation. Stabschefen
beslutar om var personerna ska verka.
CKL ska kunna inställa sig, vara organiserad, utrustad och lokaliserad så att ledning,
samordning och åtgärder/insatser kan påbörjas inom tre timmar efter det att kallelse gått
ut. Uthållighet ska säkerställas så att CKL kan verka i minst 14 dygn.
Inriktning för att uppfylla tidskraven
 Larm- och åtgärdsplaner ska vara upprättade och hållas aktuella
 Funktion av lokaler och utrustning ska kontrolleras minst en gång per år
 Bemanning av staben ska planeras med minst två skiftlag för att kunna verka dygnet
runt
 Larmövning med CKL ska genomföras minst en gång vartannat år

Central krisledningsstab (CKL) bemanning och avlösning

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

CKL ska tidigt tillse att uthållighet över tid kan tillgodoses utifrån inträffad händelse.
I samband med avlösning ska tid för en fullständig överlämning planeras så att
verksamheten i CKL kan bedrivas utan störningar.
Vid långvariga händelseförlopp kan intensiteten i verksamheten variera. För att minimera
konsekvenserna för den normala verksamheten bör antalet direkt engagerade personer
anpassas till det som den aktuella situationen kräver. Den lägsta arbetsberedskapen kan
bestå av en enstaka person vars uppgift blir att följa utvecklingen, svara på externa
kontakter och vid behov ta initiativ till att på nytt höja beredskapen.
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Omfall – alternativ händelseutveckling

Det är viktigt att central krisledningsstab (CKL) har beredskap för omfall, det vill säga en
annan händelseutveckling än det mest sannolika. Omfallet kan bygga på olika variabler:
händelsens varaktighet, skadornas omfattning, tidsåtgång för reparation och hur
allmänheten berörs. CKL svarar för omfallsplaneringen. Omfallsplanering bör omfatta till
exempel behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, samverkan och information till
allmänheten.
Återgång till normal struktur

Utgångspunkten för krisledningsorganisationens ikraftträdande är tidsaspekten. När någon
tidspress inte längre föreligger och så snart som den ordinarie organisationen har
förutsättningar att leda verksamheten ska Region Gotland återgå till normala
verksamhetsformer.
Utvärdering

Utvärderingen av händelsen bör påbörjas snarast möjligt efter det att Region Gotland
återgått till normal verksamhet. En eller flera personer utses att genomföra utvärderingen.
I utvärderingsarbetet bör allt material i form av till exempel dokument och anteckningar
samlas in och katalogiseras. All personal som deltagit bör intervjuas och samverkande
myndigheters och organisationers synpunkter på det genomförda arbetet inhämtas. Med
stöd av de insamlade uppgifterna görs en analys av arbetet, som kan resultera i förslag på
revideringar i organisationen och planer. Analysen med slutsatser och förslag på
förändringar redovisas för Regionstyrelsen som beslutar om åtgärder. Utvärderingen delges
andra berörda parter.

5. Ledningsplats
När krisledningsorganisationen träder i funktion ska ledningsplatsen vara iordningställd och
den tekniska utrustningen fungera senast tre timmar efter den tidpunkt när kallelsen till
krisledningsorganisationen gick ut. Krisledningsorganisationen etablerar sig i lokaler på
Visborg:
Krisledningsnämnden – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)
Central krisledning – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)
Krisinformationsgruppen – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Samverkande myndigheter eller förvaltningar – Region Gotlands lokaler på Visborg (se
stabsarbetsplan).
Alternativa ledningsplatser finns förberedda.
Ansvaret för att samordna iordningställandet av ledningsplatserna ligger på stabschefen.
I lokalerna finns förberedda tekniska installationer för uthållighet och ledning.
Ledningsplatserna skall vara försedd med det skriv- och kartmateriel som krävs för
lägesuppföljning, till exempel att föra dagbok över viktiga händelser, beslut och vidtagna
åtgärder, eller upprätta lägesbilder.
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6. Kriskommunikation
Region Gotland har en kommunikatör i beredskap (KiB) dygnet runt och alla dagar på året.
Vid händelser som kräver kommunikativa insatser aktiveras KiB av Gotland Regions
tjänsteman i beredskap (TiB).
I övrigt se Region Gotlands ”Kriskommunikationsplan vid allvarlig händelse”.

7. Samverkan
Samverkan ska utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och
näringsliv samt internt inom Region Gotland.
Region Gotland har, enligt lagen 2006:544, ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att
vi skall verka för att
 olika aktörer i Regionen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet
 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas
 informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas
För att kunna tillgodose detta ansvar krävs att Regionen redan före en samhällsstörning
bygger upp en rad kontaktytor på olika nivåer som Regionens krisledning kan samverka
med, både extern såväl som internt inom Region Gotland samt både före såväl som under en
samhällsstörning.
På Gotland samt internt inom Region Gotland finns nedanstående samverkansnätverk
etablerade. Flertalet av den externt etablerade samverkan finns även beskrivna utförligare i
dokumentet Krissamverkan Gotland, Länsstyrelsen Gotland, dnr: 457-900-19.
Extern samverkan

Krissamverkansråd

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för förebyggande och förberedande
samverkan, samordning och information inom områdena krisberedskap, krishantering och
skydd mot olyckor (det vill säga fokus för rådet är före en samhällsstörning). Syftet är att
vara samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom nämnda
områden. Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för krissamverkansrådet.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för
befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga
resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.

Krissamverkan Gotlands arbetsutskott (AU)

Arbetsutskottet är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och
hållbart krishanteringsarbete på Gotland. Fokus för arbetsutskottet är förebyggande och
förberedande arbete, det vill säga före en samhällsstörning.
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Arbetsutskottet syftar till att upprätthålla en god myndighetskännedom med nätverk på
olika nivåer, skapa förutsättningar för årlig övningsverksamhet samt samordna relevanta
utbildningar. Gemensamma samverkansövningar och utbildningar genomförs varje år och
ansvaret för planering samt genomförande växlar mellan de deltagande aktörerna.
Arbetsutskottet upprättar varje år en gemensam övnings- och utbildningsplan.

Nätverk för Inriktnings- och samordningskontakter (ISK)

ISK syftar till att informera om genomförda, pågående och kommande aktiviteter inom
den egna verksamheten som är relevanta ur ett samverkansperspektiv eller som övriga
aktörer kan gagnas av att känna till. Detta ska bidra till en helhetssyn över det aktuella läget
på Gotland. Målet med detta är att alla aktörer gemensamt skapar en samlad lägesbild över
det aktuella läget.
Ett ytterligare syfte är att så tidigt som möjligt bedöma behovet av inriktning och
samordning gällande en befarad eller inträffad samhällsstörning, samt annan situation
som kan föranleda behov av samordning och/eller informationsspridning inom
länet/regionen. Målet är att snabbt kunna starta upp en samverkan vid en inträffad
samhällsstörning där ISK är en kontaktpunkt vars uppgift är att ta emot och förmedla larm
eller annan nödvändig information till den egna organisationen samt upprätthålla
kontaktuppgifter till andra aktörer.

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Inriktnings- och samordningsfunktionen aktiveras vid behov i samband med en
samhällsstörning. Funktionen syftar till att göra en gemensam bedömning av situationen
(såsom lägesbilder) och träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och
samordning av åtgärder.
Region Gotland kan initiera funktionen, men Länsstyrelsen ansvarar för att aktivera och
sammankalla. Region Gotland har en beredskap att vid behov kunna ersätta Länsstyrelsen
som värd för Inriktnings- och samordningsfunktionen. Förutom Länsstyrelsen och Region
Gotland kan även andra aktörer delta som bedöms vara eller bli berörda av händelsen.

Regional samverkan konferens (RSK)

Vid en samhällsstörning kan Länsstyrelsens sammankalla gotländska aktörer, både
offentliga, privata/näringsliv och frivilliga, till en regional samverkanskonferens. Förutom
Region Gotland deltar exempelvis GEAB, Destination Gotland och Luftfartsverket. RSK
har till målsättning att skapa en bred samlad lägesbild för hela Gotland, utreda vilka behov
som finns samt ge underlag för inriktning och samordning inom länet.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Regionala risk- och sårbarhetsanalysnätverket

Eftersom Länsstyrelsen och Region Gotland har samma geografiska område så har det
beslutats att ta fram en gemensam regional risk- och sårbarhetsanalys. Referensgrupp för
det arbetet är krissamverkansrådet.
Utöver ovan nämnda samverkansnätverk finns vid höjd beredskap även andra former för
samverkan.
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Intern samverkan

Inom Region Gotland finns följande forum där kris- och katastrofberedskapsfrågorna
behandlas.

Forum för beredskap och civilt försvar

Beredskapsgruppen har till uppgift att länka, förankra och samordna det förebyggande och
förberedande interna arbetet inom katastrof- och krisberedskap samt civilt försvar mellan
olika förvaltningar i Region Gotland. I beredskapsgruppen finns samordnare från samtliga
förvaltningar. Medlemmarna i gruppen arbetar dessutom i olika arbetsgrupper. Etableras
under 2022.

Säkerhetsnätverk

Nätverket har till uppgift att länka, förmedla och samordna arbetet med interna skyddet
samt brotts- och trygghetsförebyggande arbetet mellan olika förvaltningar i Region
Gotland. I nätverket finns säkerhetssamordnare från samtliga förvaltningar.

Katastrofmedicinskt råd

Katastrofmedicinska rådet är sammansatt av representanter från Hälso- och sjukvården och
Regionstyrelseförvaltningen (beredskapschef/strateg) och har fyra möten per år. Vid behov
kan rådet sammankallas utöver ordinarie program för samråd, utbildning/övning eller
samverkan med annan part. För mer information om rådet, se Övergripande Regional
Katastrofplan, STY-07195.

Kriskommunikationsnätverk

Mellan kommunikatörerna/informatörerna inom Region Gotland samt övriga myndigheter
på Gotland finns ett forum där man utbyter kunskap och erfarenheter inom
informationsområdet.

8. Utbildning och övning
Utbildning och övning skall genomföras regelbundet med Region Gotlands
krisledningsorganisation. Alla ingående funktioner i krisledningsorganisationen skall
genomföra minst 1 utbildnings-/övningstillfälle vartannat år. Alla som ingår i Region
Gotlands krisledningsorganisation skall ha god kunskap om och god förmåga att agera
utifrån föreliggande plan – utifrån sin roll och uppdrag.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Övnings- och utbildningsplan utarbetas årligen av Enheten Beredskap och Säkerhetsskydd
och fastställs.
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Förord till reviderad upplaga från 2015
Riskerna ökar och uppkomna kriser i vår samtid blir alltmer komplexa vilket ställer stora krav
på krishanteringsförmågan inom såväl myndigheter, organisationer som företag. En väl
genomarbetad katastrofmedicinsk plan samt en väl förberedd organisation, i enlighet med
Hälso- och sjukvårdslagen, gör att uppkomna kriser bättre kan hanteras med mindre
påverkan på den löpande verksamheten. Mycket har hänt sedan den föregående planen
skrevs – globalisering, ökad digitalisering, förändrad säkerhetspolitisk situation i vårt
närområde och att Sverige utsattes för ett mycket allvarligt terrorangrepp den 7 april 2017.
Denna plan är utarbetad med erfarenheter från detta och lyfter också frågor kopplad till höjd
beredskap och krig.
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Inledning
Region Gotland är sjukvårdshuvudman och har tillika ett primärkommunalt uppdrag. Hälsooch sjukvården ska både i landstingsuppdraget (hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF) och
i det kommunala uppdraget (genom social- och omsorgsförvaltningen, SOF) vara förberedd
på allvarliga händelser där människor skadats eller riskerar att skadas. I hälso-och
sjukvårdslagen framgår att Sveriges regioner ska planera sin hälso- och sjukvård så att en
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls och denna förmåga ska vara dokumenterad i en
övergripande regional katastrofplan som bygger på ansvars-, närhets- och likhetsprincipen.
Hälso- och sjukvården genomgår ständigt förändringar och den katastrofmedicinska
beredskapen måste vara anpassningsbar till nya förutsättningar. Därför är Region Gotlands
katastrofmedicinska beredskapsplanering delad i två delar, där nämnden beslutar om den ena
delen för varje mandatperiod – den övergripande regionala katastrofplanen. Den andra delen,
den övergripande operativa planen, beskriver hur arbetet genomförs i verksamheterna, rent
konkret och revideras löpande.
Målet för regionens katastrofmedicinska beredskap är att minimera de somatiska och
psykiska skador som uppstår vid svåra händelser och ska förbereda för möjliga
resursomfördelningar samt omfattar omhändertagandekedjan från larm till uppföljning. I
den katastrofmedicinska beredskapen ingår också robusthet och säkerhet för lokaler,
medarbetare och infrastruktur. Samverkan mellan olika enheter, organisationer och
ledningsnivåer ställer krav på god kommunikation med gemensam terminologi för bland
annat lägesbild och resursbehov, varför också utbildning, övning och uppföljning av
händelse är av största vikt. Dessutom ska återbyggnaden av det civila försvaret utgå från krisoch katastrofplaneringen.
Syfte och omfattning

Syftet med den övergripande regionala katastrofplanen är att:
Fastställa vem som har vilket ansvar i den katastrofmedicinska beredskapen och hur
ledningen ska organiseras.
Vara ett underlag för upprättande av åtgärdsplaner inom hälso- och sjukvården.
Vara ett underlag för andra övergripande regionala planer.
Vara ett underlag för hur vården ska organiseras vid höjd beredskap och krig.
Vara ett informationsmaterial inom regionen och för samverkande aktörer.
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Den övergripande operativa planen beskriver hur arbetet genomförs på:
Larmcentralen som besvarar 112.
Ambulansverksamheten inklusive dirigeringen via larmcentral.
Sjukvårdsgrupper.
Visby lasaretts verksamheter inklusive MTA och ATA.
Primärvården.
Särskild sjukvårdsledning lokalt och regionalt.

6 (24)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Övergripande Regional Katastrofplan

Risker och hot på Gotland

I ”Nationell risk- och förmågebedömning 2019” framgår att Sveriges förmåga att motstå och
hantera kriser och krig är eftersatt, att säkerhet och robusthet behöver prioriteras och
utvecklas. Region Gotland kartlägger årligen risker och hot i risk- och sårbarhetsanalyser.
Dessa analyser ska utgöra grund för framtagande av beredskapsplaner för regionens
förvaltningar.
Många risker på Gotland är ofta kopplat till ö-läget – bland annat är begränsade lager, känslig
infrastruktur och endast ett sjukhus några av de risker som finns. Inom transportsektorn
finns det också flera risker. Det faktum att all kollektivtrafik sker med buss och allt gods
transporteras med lastbil kan skapa stora olyckor. På Östersjön passerar dessutom många
fartyg med bland annat olja och kemikalier till och från Baltikum, Ryssland och Finland. I
vårt närområde finns det också ett kärnkraftverk (Oskarshamn) vilket påverkar ön om en
olycka skulle ske. Den stora turismen och den höga andelen sommarboende ställer krav på
en god planering då det periodvis är många på ön. Utöver detta finns också de generella
samhälleliga riskerna kvar i form av oväder, bränder och industriolyckor. På senare år har
även riskerna kopplat till digitalisering och IT ökat. Gotland står dessutom som värd för stora
politiska och publika evenemang som kan bli ett mål för terrorister men också drabbas av
olyckor. Sammantaget ställer detta krav på en särskild planering av sjukvårdens beredskap.
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Den försvarspolitiska inriktningen som antogs 2015 (Prop. 2014/15:109) beskriver att den
säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats i allmänhet men i östersjöområdet i
synnerhet. Detta ställer nya krav på den svenska försvarsförmågan och Gotland har pekats
ut som en särskilt strategiskt viktig ö för Sveriges säkerhet.
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Styrande lagar och föreskrifter
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30)

6 kap. 1§: ”Regeringen får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid
krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det
är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.”
7 kap. 2§ tredje stycket: ”Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så
att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.”
18 kap. 3§: ”Personer som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting
enligt 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas av mottagande
kommuns och landstings skyldigheter enligt denna lag.”
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:544)

1 kap. 1§: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.”
2 kap. 2§: ”I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas
kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Lag (2017:750).”
2 kap 8§: ”Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.”
3 kap. 1§: ”Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).”
4 kap. 1§: ”Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommuner
och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har
lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen eller landstinget.”
4 kap. 2§: ”Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig uppgift
och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga
förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och landsting
skyldiga att lämna hjälp.”
Smittskyddslagen (2004:168)

1 kap. 8§: ”Varje landsting ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas
inom landstingsområdet, i den mån annat inte följer av denna lag.”
2 kap. 1§: ” Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av
säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska
dokumenteras.”
Dokumentnr STY-07195 v 3.0
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Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Socialstyrelsen föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap,
SOSFS 2013:22.
Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10).
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Strategi för den katastrofmedicinska beredskapen på Gotland
Sjukvården i Region Gotland skall oavsett vilken händelse eller störning som inträffar,
bedriva en god och säker sjukvård för det stora flertalet patienter - både på skadeplats och
inom sjukvårdsinrättningarna. Detta gäller oavsett om det handlar om en särskild händelse,
en katastrof eller följderna av att Sverige är i krig alternativt krigsliknande tillstånd.
För att uppnå detta ska följande tillgodoses när en särskild händelse inträffar:
Mobilisera och omfördela resurser så att normala medicinska kvalitetskrav kan
upprätthållas så långt som möjligt.
Minimera konsekvenserna för såväl somatiska som psykiska följdverkningar.
Ha god patientsäkerhet före, under och efter en särskild händelse.
Upprätthålla och utföra livräddande åtgärder på skadeplats i väntan på avtransport.
Utgå från arbetssätt i vardagen.
Ta medicinska inriktningsbeslut på skadeplats och inom sjukvårdsinrättningarna.
Samverka lokalt och regionalt med samarbetspartners.
Organisera och ge krisstöd till drabbade, anhöriga och personal.
Skapa och upprätthålla en gemensam lägesbild genom hela händelsen.
Förmåga till kommunikation och informationsutbyte mellan enheter.
Användande av korrekt terminologi i informationsutbytet mellan enheterna.
Upprätthålla god beredskap för andra typer av händelser, till exempel
infrastrukturstörningar eller logistikstörningar.
Vid höjd beredskap och krig kunna bedriva god sjukvård och stödja Försvarsmakten.
Mätbara mål efter larm om misstänkt särskild händelse

Inom 15 min
- Ska minst en sjukvårdsgrupp från Visby lasarett ha skickats till skadeplats.
- Ska kirurgbakjouren påbörja ledningsarbetet som sjukvårdsledare och
medicinskt ansvarig samt ha haft kontakt med regionens Tjänsteman i
Beredskap.
- Ska kirurgbakjouren ta beslut om initial beredskapsnivå.
Inom 45 min
- Ska en stab finnas för särskild sjukvårdsledning lokalt finnas.
Inom 60 min
- Ska resurskapacitet för att skicka ytterligare en sjukvårdsgrupp finnas.
- Ska ett beslut om primärvården ska larmas ha tagits.
- Ska 50% av icke tjänstgörande nyckelpersonal vara larmad.
Inom 90 minuter efter utlyst katastrofläge
- Ska särskild sjukvårdsledning lokalt och regionalt vara på plats
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Faktorer som är avgörande för resultatet

Tidigt höjd beredskap, bör övervägas redan vid tre allvarligt skadade.
Dynamik i beredskapsgraderna såväl uppåt som nedåt.
Goda kunskaper om beredskapsplaneringen och organisation samt ansvarsområden.
Omdisposition och mobilisering av resurser.
Förflyttning av patienter för att skapa utrymme på vårdenheter.
Regelbunden övning och träning för personal som ska verka på skadeplats, lokalt på
vårdenheterna och på ledningsfunktionerna.
Att ha ett reflexivt förhållningssätt och arbeta aktivt med ständiga förbättringar och
utvärdera händelser i syfte att göra bättre nästa gång.
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Ansvar och uppgifter
Regionens verksamhetsansvar för hälso- och sjukvården är utgångspunkten för uppgiften i
samhällets krishanteringssystem. Det betyder att ansvaret för hälso- och sjukvården under
normala förhållanden också gäller under störda förhållanden. I ansvaret ingår även sådan
verksamhet som är upphandlad hos entreprenörer.
Ansvarsfördelning och organisation för beredskapsplaneringen
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Organisationen för planering av den katastrofmedicinska beredskapen inom Region Gotland
görs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen gemensamt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
o Ansvarar övergripande för katastrofmedicinska beredskapen.
o Fastslår ”Övergripande regional katastrofplan”.
Hälso- och sjukvårdsdirektören:
o Tar fram en övergripande regional katastrofplan för varje mandatperiod.
o Beslutar om ”Övergripande operativ plan för HSF vid särskilda händelser”
o Informerar berörda politiker och tjänstemän.
o Utser stab för särskild sjukvårdsledning regionalt.
Beredskapsöverläkare:
o Arbetar strategiskt med hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska
planering och är ett stöd för verksamheterna i deras eget arbete.
o Tar årligen fram en utbildnings- och övningsplan inom det
katastrofmedicinska området.
o Ansvarar för sjukvårdsfrågor inom civilt försvar.
Hälso- och sjukvårdschefen:
o Ansvarar för att verksamheternas åtgärdsplan tas fram.
o Ansvarar för att tillräcklig tid för fortbildning inom katastrofmedicin ges.
o Utser stab för särskild sjukvårdsledning lokalt.
Verksamhets- och enhetschefer:
o Ansvarar för upprättande av egna planer.
o Ansvarar för att medarbetarna har kunskap om enhetens uppdrag.
o Tillser att medarbetare erhåller erforderlig utbildning och övning.
o Utser lokala företrädare, som ansvarar för enhetens katastrofutrustning och
åtgärdskort och förbereder och samordnar utbildningsinsatser.
Privata vårdgivare:
o Ingår i regionens katastrofberedskap och utser en ansvarig kontaktperson.
o Exakta uppdrag beaktas vid upphandlingen.
Beredskapschefen på Regionstyrelseförvaltningen:
o Ansvarar för samordning mellan den centrala krisledningens planering och
den katastrofmedicinska planeringen.
o Sköter samverkan med andra myndigheter och organisationer lokalt,
regionalt och nationellt.
o Kontrollerar att planer finns upprättade för särskilda och extraordinära
händelser och att dessa planer följer myndighetskrav.
o Ansvarar för den regionala övningsverksamheten.
o Samordnar TiB-funktionen.
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Katastrofmedicinska rådet

Katastrofmedicinska rådet har fyra möten per år men kan vid behov sammankallas utöver
ordinarie program.
Katastrofmedicinska rådets sammansättning:
Hälso- och sjukvårdsdirektör (ordförande)
Sjukvårdschef
Beredskapsöverläkare
Primärvårdschef (representerar också privata vårdcentraler)
Smittskyddsläkare
Ambulansöverläkare
Överläkare kirurgi
Beredskapschef och/eller beredskapsstrateg (sammankallande)
Chefssekreterare (sekreterare på mötet)
Adjungerande representant från andra aktörer vid behov
Katastrofmedicinska rådets uppgift är att vara ett rådgivande och beslutsfattande organ inom
det katastrofmedicinska området för hälso- och sjukvården. Rådet tar beslut om hur det
katastrofmedicinska arbetet inom hälso- och sjukvården ska bedrivas, samt planerar och
samordnar utbildning och övning. För att bereda ärenden och verkställa katastrofmedicinska
rådets beslut finns Arbetsgruppen för Katastrofmedicinsk Planering (AGKP) kopplat till
rådet vars verksamhet regleras i STY-14133.
Finansiering

Under det andra kvartalet ska rådet besluta om nästa års anslag för det övergripande
katastrofmedicinska arbetet. Den katastrofmedicinska planeringen innefattande utbildning,
övning och särskild sjukvårdsledning finansieras genom anslag från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Varje verksamhetschef ansvarar för kostnader för egen planering
och tillhandahåller resurspersoner till arbetet utan särskild ersättning, samt svarar för egna
kostnader vid deltagande i övningar.
Beredskapslager

För att säkerhetsställa att verksamheterna har tillgång till material och läkemedel under störda
förhållanden så ska regionen verka för att lagerhålla kritiska produkter i den omfattning som
det katastrofmedicinska rådet beslutar.
I syfte att kunna bedriva god och säker vård även vid krigsfara och krig samt för att kunna
stödja Försvarsmakten i dessa lägen, ska personal krigsplaceras för Region Gotlands räkning
hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Krigsplacering är ett samlingsbegrepp för
tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (SFS 1994:1809) och är en planeringsåtgärd
som innebär att personen måste tjänstgöra för Region Gotland vid höjd beredskap.
Krigsplacering och arbetet kring detta leds av beredskapsorganisationen inom
Regionstyrelseförvaltningen.
Dokumentnr STY-07195 v 3.0
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Krigsplacering
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Beredskapslägen inom hälso- och sjukvården
En samhällsstörning kan inom hälso- och sjukvården definieras på två sätt
Särskild händelse (kallades tidigare ”allvarlig händelse”)
Extraordinär händelse
En ”särskild händelse” definieras av Socialstyrelsens föreskrifter som en händelse som är så
omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
En ”extraordinär händelse” beskrivs i LEH 4§ som ”en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
samhällsviktiga funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting”. När en särskild händelse är så stor att det får konsekvenser för andra delar av
samhället kan LEH behöva tillämpas.
Vid misstanke om att en särskild händelse har inträffat beslutar kirurgbakjouren om
beredskapen ska höjas. Detta beslut bör fattas i samråd med Tjänsteman i Beredskap (TiB).
En beredskapshöjning kan endast avbrytas av sjukvårdsledaren på den högsta aktiverade
ledningsnivån.
Normalläge
Stabsläge
Förstärkningsläge

Katastrofläge

Sjukvården arbetar i sin normala organisation med normala
ledningsstrukturer.
Hela eller delar av särskild sjukvårdsledning lokalt kallas in. Detta
läge kan användas i väntan på mer information och för att
förbereda inför eventuell ytterligare beredskapshöjning.
Vissa delar av verksamheten ställer in den planerade verksamheten.
Viss förtätning på avdelningar kan ske. Personal kallas in alternativt
sätts i beredskap. Det sker en begränsad resursförstärkning på
utvalda delar av organisationen eller verksamheter.
Hela organisationen ställs om för att hantera en stor mängd
skadade. Normal vårdkvalitet kan inte längre upprätthållas och all
planerad verksamhet upphör.

Höjd beredskap och krigsfara
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Sjukvården är en central del av det civila försvaret. När det råder krigsfara i hela eller delar
av Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Krigsfara (innan kriget bryter ut) delas
in i två nivåer, skärpt- eller högsta beredskap. Vid krigsfara ska målsättningen vara att
bibehålla de inövade ledningsstrukturerna så långt det är möjligt. Skärpt beredskap motsvarar
i stort förstärkningsläge inom hälso- och sjukvården och högsta beredskap eller krig kan
likställas med katastrofläge. Dessa lägen kan pågå under mycket längre tid än vid särskildaoch extraordinära händelser.
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Ledning vid särskilda- eller extraordinära händelser
Vid händelser där tillgängliga resurser inte är tillräckliga för att täcka det uppkomna behovet
krävs en särskild ledning som ska anpassa verksamheterna för att på bästa sätt lösa uppgiften.
Hälso- och sjukvårdens katastrofberedskap består av en särskild sjukvårdsledning lokalt
(SSL-L) som vid sjukvårdsrelaterad händelse leder lasarettet och stöds av särskild
sjukvårdsledning regionalt (SSL-R) som leder hela sjukvården. Ledningsstaberna ska vara
bemannade enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Om händelsen är av sådan karaktär att flera förvaltningar behöver arbeta tillsammans,
aktiveras den centrala krisledningen. När händelsen är så omfattande att den uppfyller kraven
för att kallas extraordinär händelse enligt LEH så aktiveras krisledningsnämnden.

Händelsens komplexitet
Särskild sjukvårdsledning lokalt (SSL-L)
Stödjer arbetet på
skadeplatsen samt leder
hela Visby Lasarett

Särskild sjukvårdsledning regionalt (SSL-R)
Leder hela sjukvården och Central krisledning
samverkar med SOF,
Socialstyrelsen och andra Samordnar regionens
regioner
krishantering och arbetar
förvaltningsövergripande

Krisledningsnämnd
Aktiveras vid behov enligt
LEH

Särskild sjukvårdsledning lokalt (SLL-L)
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SSL-L har sin ledningsplats på Visby Lasarett. SSL-L ansvarar för verksamheten i
skadeområde, lokala sjuktransporter och för lasarettets alla verksamheter vid en särskild
händelse. SSL-L utgörs initialt av kirurgbakjour som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Målet är att ange beredskapsläge, inriktning och fördela uppgifterna samt fördela resurser.
SSL-L uppgifter är bland annat:
Leda sjukhusets alla verksamheter.
Samverka med SL och MA på skadeplatsen.
Inventera resurser och pågående verksamheter på lasarettet.
Planera lasarettets resurser på längre sikt för att ge uthållighet.
Besluta om säkerhetshöjande åtgärder, till exempel att låsa dörrar eller tillkalla
ordningsvakter.
Löpande uppdatera särskild sjukvårdsledning regionalt om situationen och vilka
behov som finns.
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Särskild sjukvårdsledning regionalt (SLL-R)

Vid händelser som påverkar sjukvården, med risk för otillräckliga resurser, aktiveras SSL-R.
SSL-R utgörs initialt av regionens Tjänsteman i Beredskap (TiB) som är tillgänglig dygnet
runt, årets alla dagar. SSL-R har sin ledningsplats på Visborg.
Vid en särskild händelse har särskild sjukvårdsledning regionalt följande arbetsuppgifter:
Leda hälso- och sjukvården, inklusive primärvårdens verksamhet.
Beslutar om regionalt beredskapsläge.
Ge stöd till lokal särskild sjukvårdsledning.
Vid katastrofläge besluta om sjukvårdens inriktning och genomförande.
Vid behov - öppna en samlingsplats för anhöriga.
Leda krisstödsorganisationens arbete.
Analysera långtidseffekter och uthållighet.
Bedöma om behov av externa resurser till exempel transportresurser och personal.
Ta beslut om evakuering.
Bedöma ambulansberedskapen och besluta om att driftsätta fler enheter.
Samverka med andra regioner.
Informera Socialstyrelsen och vid behov begära stöd av experter eller sakkunniga.
Samordna information internt och externt och ansvara för information till anhöriga
samt till massmedia.
Informerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och regiondirektören.
Region Gotlands centrala krisledning

För att samordna regionens samlade krishantering när exempelvis flera förvaltningar
påverkas av händelsen finns en central krisledning. Stabsarbetet leds av en stabschef, som
inledningsvis är samma person som Tjänsteman i Beredskap. Denna stab arbetar efter ”Plan
för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland” (STY-12923).
Krisledningsnämnden (KLN)

Vid extraordinära händelse kan också regionens krisledningsnämnd (KLN) aktiveras vid
behov. KLN får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdet från övriga
nämnder i regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning (LEH 2 kap. 4§). De särskilda sjukvårdsledningarna (regional
och lokal) har dock alltid det operativa ledningsansvaret för sjukvården.
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Krisledningsnämnden på Gotland utgörs av politikerna i regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU). Regiondirektören är länken mellan Region Gotlands centrala krisledningsstab och
krisledningsnämnden. Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Ordföranden får besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana
beslut skall snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden
in i dennes ställe. Ordförande eller vice ordförande, i samarbete med regionens
krisledningsstab, ansvarar för information till media.
Om händelsen är av den omfattningen att även krisledningsnämnden i regionen skall
engageras, så skall centrala krisledningen informera Regionstyrelsens ordförande om
situationen, vidtagna åtgärder, behov av stöd och dess konsekvenser för förvaltningen mm.
Regionfullmäktige skall besluta när krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra.
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Samverkan
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Vid behov kan Tjänsteman i Beredskap hos Socialstyrelsen aktivera nationell ledning för att
stödja de särskilda sjukvårdsledningarna på regional nivå. Socialstyrelsens särskilda
sjukvårdsledning kan då ge landsting och kommuner råd och stöd, samordna
krisledningsarbetet och kriskommunikationen på nationell nivå samt fördela och distribuera
särskild utrustning.
Region Gotland är skyldig att omedelbart kontakta Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten när de får kännedom om ett internationellt hot mot människors hälsa.
Socialstyrelsen analyserar därefter informationen och bedömer om det misstänkta hotet ska
rapporteras vidare till Världshälsoorganisationen (WHO). Det kan röra sig om händelser med
spridning av smittsam sjukdom eller större händelser med kemikalier eller radioaktiva ämnen.
Myndigheter som lyder under olika lagstiftningar har ett gemensamt ansvar för att samverkan
kommer till stånd för att gemensamt lösa olika uppgifter i hanterandet av en särskild
händelse.
MSB

Myndigheten ansvarar för svenska nationella ambulansflyget, SNAM. MSB kan också bistå
med personal för att förstärka ledningen. Det finns dessutom möjligt att få extra RAKELterminaler och mobila basstationer. MSB ger också utbildning och publicerar föreskrifter om
hur ledningsarbetet ska genomföras.
Larmfunktionen 112

När larmcentralen fått kännedom om en misstänkt särskild händelse, har de ansvaret att
larma TiB och Akutmottagningen på Visby Lasarett samt driftjouren på ambulansen.
Larmcentralen ansvarar också för dirigeringen av ambulanser och anvisar sjukvårdsinsatstalgrupp på Rakel, samt har till uppgift att informera larmade sjukvårdsgrupper om
situationen, aktuell brytpunkt och ankomstväg.
Ambulansen

Första ambulansen som anländer på skadeplats bildar sjukvårdsledning och blir MA och SL
på skadeplats, enligt nationellt PS-koncept. SL ingår i prehospitala ledningen på skadeplatsen
tillsammans med RL och PIC.
Ambulansen är en upphandlad verksamhet av Region Gotland. I upphandlingen står avtalat
att det ska finnas en driftjour, även kallad ambulanschef i beredskap (ACIB). Denna funktion
ska bemanna och sköta logistiken kring allt som rör ambulanserna. ACIB ingår i särskild
sjukvårdsledning regionalt.
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Polisen

Polisens arbete leds från Stockholms regionledningscentral, RLC. Vakthavande befäl vid
regionledningscentralen leder det minutoperativa arbetet och utgör den inre ledningen.
Skadeplatsens avspärrningar säkras av polisinsatschefen (PIC) som också ansvarar för bland
annat registrering av drabbade, avsök, omhändertagande av avlidna och eventuell
kriminalutredning. PIC ingår i prehospitala ledningen på skadeplats tillsammans med SL och
RL. Kontakt sker mellan vakthavande befäl och särskild sjukvårdsledning på regional nivå,
initialt via TiB. I ett eventuellt senare skede kommer denna kontakt att ske mellan polisens
ledningsstab och den centrala krisledningsstaben.
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Räddningstjänsten

Skadeplatsen säkras under ansvar av räddningsledaren (RL) som också avgör vilken
skyddsutrustning som krävs och vilken personal som kan jobba inom eventuellt riskområde.
RL ingår i den prehospitala ledningen på skadeplats tillsammans med PIC och SL.
Region Gotlands centrala krisledning samverkar med räddningstjänstens inre ledning som är
en stödfunktion till räddningsledaren. Stödfunktionen kan utvecklas till en räddningsstab.
Storstockholms räddningscentral, SSRC, utgör bakre stab för räddningstjänsten och är
geografiskt placerad i Stockholm.
Statlig räddningstjänst

Flygräddning, sjöräddning (inklusive miljöräddning till sjöss), fjällräddning och eftersök av
försvunna personer räknas som statlig räddningstjänst. Sjö- och flygräddningen leds av JRCC
(Joint Rescue Coordination Centre) som är lokaliserad i Göteborg. Eftersök av försvunna
personer och fjällräddning är ett polisiärt uppdrag enligt lag. Vid radioaktiva utsläpp är det
staten genom länsstyrelsen som ansvarar för räddningsarbetet.
Länsstyrelsen

Har geografiskt områdesansvar i länet. Det innebär att om det inträffar en större olycka eller
en kris, har de i uppgift att verka för att samordning av statliga resurser sker så att dessa
utnyttjas på bästa sätt. Vid radioaktiva utsläpp ansvarar de för räddningstjänsten och ska
informera allmänheten om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas, samt de regler som gäller i
en sådan situation. Ledning av totalförsvarets utveckling sker i samråd med Region Gotland
och övriga aktörer.
Länsstyrelsen sammankallar regelbundet ISK-nätverket (inriktning- och samordningskontakt) där de bevakningsansvariga myndigheterna på Gotland ingår. Målet är att skapa en
gemensam bild om genomförda, pågående och kommande aktiviteter som påverkar övriga
aktörer på Gotland. Vid en pågående samhällsstörning har Länsstyrelsen ansvar att kalla till
en regional ISF (inriktning- och samordningsfunktion) där målet är att skapa en gemensam
lägesbild och inriktning. I syfte att skapa robusthet och uthållighet har Region Gotland en
beredskap att vid behov kunna ersätta Länsstyrelsen som värd för inriktnings- och
samordningsfunktionen.
Försvarsmakten

Swedavia
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Vid särskilda händelser har Försvarsmakten skyldighet att stödja samhället kostnadsfritt om
uppdraget räknas som räddningstjänst. De kan även tillhandahålla terränggående
sjuktransportfordon, personal från hemvärnet, samt materiel. En militär insatschef utses och
samverkar med Räddningsledaren, Sjukvårdsledaren och Polisinsatschef i prehospitala
ledningen.

Visby flygplats drivs av Swedavia, som också har ansvar för incidenter kopplade till deras
verksamhet. De har således tillgång till egna räddningsfordon och räddningsresurser. Vid en
flyghändelse kan Swedavia, tills dess att flygbolaget är på plats, exempelvis bistå vid
presskonferenser och information till allmänheten, men också lokaler och personal för
krisstöd till drabbade och deras anhöriga.
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Särskilda planer
Kriskommunikationsplan (STY-13184)

Region Gotlands kriskommunikationsplan anger hur kriskommunikation ska bedrivas. Det
finns en Kommunikatör i Beredskap (KiB) tillgänglig dygnet runt som kan bistå med
kommunikationsarbetet.
Pandemiplan (STY-04879)

Smittskyddsläkaren har enligt smittskyddslagen 1 kap. 9 § ett samlat ansvar för
smittskyddsarbetet inom det område där denna verkar. Enligt Smittskyddslagen 2004:168 1
kap 1§ skall målet för samhällets smittskydd vara att tillgodose befolkningens behov av skydd
mot spridning av smittsamma sjukdomar. Region Gotland har därför en pandemiplan som
revideras av smittskyddsläkaren vid behov.
Planen för hantering av allvarliga och extraordinära händelser (STY-12923)

Denna plan är avsedd att tillämpas när kommunen måste övergå i en anpassad organisation
på grund av en extraordinär händelse i enlighet med LEH (2006:544). Planen är i första hand
till för krishantering vid extraordinära händelser. Tillämpliga delar av planen skall dock kunna
användas vid särskilda händelser och olyckor som inte är av den storleksordningen att de
klassificeras som extraordinära. Planen beskriver vilka uppgifter krisledningsnämnden och
centrala krisledningen har när den har blivit aktiverad. Planen gäller även, efter en viss
revidering under den s.k. anpassningsperioden, under höjd beredskap. Vid sådant tillfälle ska
dock ytterligare resurser tillföras.
Krisstöd vid allvarlig eller extraordinär händelse (STY-12662)

Region Gotland har en särskildplan för hur krisstödsarbetet ska bedrivas. Det är särskild
sjukvårdsledning regionalt som ansvarar för att leda arbetet med krisstöd. Krisstödsarbetet
kan vid större händelser vara det största arbetet och fortgå under mycket lång tid och ställer
stora krav på egen uthållighet samt även god samverkan med andra regioner.
Övergripande operativ plan för HSF vid särskilda händelser (STY-17073)

Denna plan kallades tidigare för ”Bilaga till övergripande plan för katastrofmedicinsk
beredskap” och beskriver i djupare detalj om hur det operativa arbetet vid särskilda händelser
ska utföras. Exempelvis är detaljer kring hur organisationen arbetar på sjukhuset, skadeplats
och i särskild sjukvårdsledning lokalt och regionalt. Planen revideras minst en gång per år
och dessa förändringar beslutas i det katastrofmedicinska rådet.
Rikssjukvård av (svåra) brännskador (Socialstyrelsen, RS 2016-108)

Krissamverkan Gotland (Länsstyrelsen Gotland, dnr 457-900-19)
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Enligt Socialstyrelsens plan ”Rikssjukvård av brännskador” ska Region Gotland ta kontakt
med TiB Region Östergötland för beslut om nationell samordning, vid tre eller fler svårt
brännskadade som är i behov av specialistvård. Region Gotland har mycket begränsad
förmåga att själva omhänderta svårt brännskadade patienter, förutom akuta åtgärder.
Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland har tillsammans utarbetat detta för att bidra till
ett upprätthållande av samhällets skyddsvärden samt skapa en samlad lägesbild. Planen styr
hur samverkan ska ske mellan de olika aktörerna på Gotland före, under och efter en kris.
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Utbildning och övning inom katastrofmedicinsk beredskap
Samtliga medarbetare ska ha grundläggande kunskaper i katastrofmedicin, kännedom om
aktuella katastrofmedicinska beredskapsplaner och aktuella riktlinjer samt kunskap om egen
roll vid särskild händelse. Vid internutbildning och övning står verksamheterna själva för
personalkostnaderna.
Beredskapsöverläkaren tar årligen fram en utbildnings- och övningsplan inom det
katastrofmedicinska området. Denna plan godkänns i Katastrofmedicinska rådet, som också
ansvarar för uppföljning av kunskapsläget.
Mål för katastrofmedicinsk kompetens för vissa personalgrupper
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Utbildningen av sjukvårdspersonal som ingår i katastrofmedicinskt arbete bedrivs dels som
internutbildning samt som extern utbildning. Den personal som planeras ingå i en
sjukvårdsgrupp och alla ST-läkare ska genomgå regionens interna skadeplatskurs. Aulagenomgångar med repetitionsföreläsningar för alla personalkategorier planeras årligen av
katastrofmedicinska rådet. Utbildning i särskild sjukvårdsledning på samtliga nivåer sker
externt via Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping. Politiker och ledande
tjänstemän informeras och utbildas särskilt i egen roll i katastrofmedicinsk beredskap,
extraordinär händelse och höjd beredskap. Katastrofmedicinska rådet ansvarar för
inventering av behov av utbildningar. De tar initiativ till lokala ledningsövningar och spel
med olika teman.
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Bilaga A – Definitioner
ACIB

Ambulanschef i beredskap. Kallas även driftjour.

AGKP

Arbetsgruppen för katastrofmedicinsk planering. Bereder
ärenden och verkställer de beslut som tas på
katastrofmedicinska rådet.

Allvarlig händelse

Händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Kallas
numera ”särskild händelse”

Anspänningstid

Tid från alarmering till dess att första enhet åker ut.

Ansvarsprincip

Den som ansvarar för en verksamhet under normala
förhållanden har samma ansvar vid kris och krig.

ATLS

Advanced trauma life support, standardiserat akut
omhändertagande av skadade.

Beredskap

Tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling.

Brytpunkt

Geografisk plats dit räddningsenhet anvisas vid ankomst till
skadeplats i avvaktan på insats.

CBRNE

Förkortning för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r),
nukleära (n) och explosiva (e) ämnen, vars egenskaper innebär
en fara för människa eller miljö.

Civilt försvar

Den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att
göra det möjligt för samhället att hantera situationer då
beredskapen höjs - att skydda befolkningen, säkerställa
samhällsviktiga funktioner samt stödja Försvarsmakten.

Extraordinär händelse

Händelse som avviker från det normala och innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
kommun och/eller landsting.

Farliga ämnen

Ämnen vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära
egenskaper innebär en fara för människa eller miljö.

Farligt gods

Ämnen och produkter som har så farliga egenskaper att de kan
skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras
rätt under transport.
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FEH

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.

Folkhälsomyndigheten

Ansvarar för folkhälsofrågor. Ska främja god och jämlik hälsa,
förebygga sjukdomar och skador samt verka för effektivt
smittskydd och skydda mot hälsohot.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning
vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Geografiskt
områdesansvar

Ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan olika
aktörer i krisberedskapen. Lokalt - kommunen, regionalt –
länsstyrelsen, nationellt – regering.

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta
om höjd beredskap (skärpt beredskap eller högsta beredskap).
Högsta beredskap råder om Sverige är i krig.

Inriktningsbeslut

Styr vilka åtgärder som prioriteras eller utesluts.

ISF

Förkortning för inriktning- och samordningsfunktion. Ett
möte där flera aktörer samverkar och tar fram en gemensam
lägesbild samt inriktning och samordning.

ISK

En inriktnings- och samordningskontakt är aktörens
kontaktpunkt gentemot andra aktörer.

JRCC

Sjö- och flygräddningscentralen (Joint Rescue Co-ordination
Center).

Katastrof

Särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i
förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög
att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre
kan upprätthållas.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att normala kvalitetskrav inte
längre kan upprätthållas och att en särskild sjukvårdsledning
vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Katastrofmedicinsk
beredskap

Beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera
konsekvenser av särskild händelse.

Katastrofmedicinskt råd Råd som har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och
planerande inom den katastrofmedicinska beredskapen.
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Kontaminering

Hänvisar till att något förorenats, används vid CBRNEhändelse.
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Krig

Konflikt med väpnat våld, högsta beredskap råder.

Kris

En svår händelse som inträffar utöver det normala och
drabbar enskilda, organisationer eller hela eller delar av
samhället.

Krisberedskap

Beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera
krissituationer. Utgångspunkten är att hela samhället
gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för
och utvecklar krisberedskapsarbetet.

Krisledning

En grupp vars uppgift är att hantera och leda arbetet för att
minimera följdverkningar av en svår händelse.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den
ledningsfunktion som enligt lag ankommer på en region vid
extraordinära händelser i fredstid och utgörs av
regionstyrelsen.

Krisstöd

Allt medmänskligt, praktiskt och socialt stöd som olika
samhällsinsatser förmedlar i samband med en särskild
händelse.

Ledningsplats

Plats varifrån ledning utövas.

LEH

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Likhetsprincip

Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än
vad situationen kräver.

Medicinskt ansvarig,
MA

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som prioriterar och
beslutar om medicinska åtgärder.

METHANE

Rapportstruktur från sjukvårdsledare i ambulans, M=Misstänkt
särskild händelse (ja/nej), E= Exakt lokalisation, T=Typ av
händelse, H=Hot och risker, A=Angreppsväg, N=Numerär
antal drabbade, E=Enheter (totalt behov).

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, statlig
myndighet med ansvar för krishantering.

Närhetsprincip

Händelse hanteras där de inträffar och av de som är närmast
berörda och ansvariga.

Omfall

Planera för tänkbar utveckling av händelsen.

Paratus

Tekniskt digitalt stödsystem för ambulanssjukvård som
innehåller bla journalmodul.
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Polisinsatschef, PIC

Polis som utsetts till att leda polisinsats, på skadeplats blåvitväst.

Prehospital
sjukvårdsledning, PS

Särskild sjukvårdsledning på skadeplats, utgörs vanligen av
första ambulans på plats enligt nationellt PS-koncept.

RAKEL

Radiokommunikation för effektiv ledning. Används av
samhällsviktiga aktörer.

RAPS

Förkortning för räddningstjänst, alarmering, polis, sjukvård.
En raps är en gemensam radiokanal inom RAKEL-nätet.

Resiliens

Förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt
återhämta sig och vidareutvecklas.

Robust

Motståndskraftig.

Räddningsinsats

Aktivitet som räddningstjänst utför och som syftar till att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller
miljö.

Räddningssledare, RL

Den som är ansvarig för en räddningsinsats, bär på skadeplats
rödvit-rutig väst. Räddningsledaren agerar utifrån Lagen om
skydd mot olyckor (LSO, 2003:778).

Samverkan

Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan
för ett visst syfte.

Sanering

Åtgärd för att avlägsna skadliga ämnen från person, miljö eller
egendom.

Sektor

Inom katastrofmedicinsk verksamhet är detta en del av
skadeområdet eller uppsamlingsplatsen.

Sjukvårdsgrupp

Grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta
inom skadeområde.

Sjukvårdsledare, SL

Hälso- och sjukvårdspersonal som leder sjukvårdens arbete.
Bär en vit-grön väst på skadeplats.

Skadekort

Används för dokumentation inom skadeområdet.

Skadeplats

Plats där skadehändelse har inträffat.

SKL

Sveriges kommuner och landsting, arbetsgivar- och
intresseorganisation. Överenskommelser med msb inom civilt
försvar och krisberedskap med uppgifter till landsting och
regioner.
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Socialstyrelsen

Statlig kunskapsmyndighet för vård och omsorg, ett
kunskapscentrum för katastrofmedicin. Samordnar
förberedelser för läkemedelsförsörjning och sjukvårdsmateriel
inför höjd beredskap.

SSL-L

Förkortning för Särskild Sjukvårdsledning Lokalt. En
ledningsfunktion som leder arbetet på Visby Lasarett och
stödjer arbetet på skadeplatsen. Se även ”särskild
sjukvårdsledning”.

SSL-R

Förkortning för Särskild Sjukvårdsledning Regionalt.
Ledningsfunktion som leder hela sjukvårdens arbete,
exempelvis vårdcentralernas roll och sekundärtransporter till
och från ön. Se även ”särskild sjukvårdsledning”.

Stab

Grupp tillsatt utifrån kompetenser som krävs för att lösa en
uppgift och som utgör ledningsstöd åt chef.

Stabschef

Person som leder en stabs arbete.

Stabsläge

Beredskapsläge inom hälso- och sjukvården som innebär att en
särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar
nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Särskild händelse

Händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Tidigare
kallat ”allvarlig händelse”.

Särskild
sjukvårdsledning

Ledningsfunktion som åstadkommer inriktning och
samordning av hälso- och sjukvårdens insatser vid särskild
händelse. Se även SSL-L och SSL-R.
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Tjänsteman i beredskap, Ständigt bemannad funktion som ansvarar för att initialt
TiB
hantera information om misstänkt särskild händelse.
Totalförsvar

Den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig
- består av militärt och civilt försvar.

Uppsamlingsplats för
skadade

Inom katastrofmedicinsk verksamhet, är detta en plats inom
skadeområdet dit skadade förs för prioritering, behandling och
registrering före avtransport.

Verifieringsrapport

Upprepad Methanerapport efter ca 10 min från skadeplats med
tillägg ”Tid för första avtransport”.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten.

Åtgärdsplan

Vad som ska åstadkommas på enheterna inom hälso- och
sjukvårdens verksamheter vid beredskapshöjning.
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Bilaga B – Referenser och vidare läsning
”Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof: från skadeplats till vårdplats” Rüter,
Nilsson 2006
”Katastrofmedicin” Sten Lennquist 2009
”Det som du kan ge och det som du kan göra…” Sten Lennquist 2018
”Traumatologi” Sten Lennquist 2017
Kamedorapport ”Oslo och Utöya” Socialstyrelsen 2012
Rapport ”Övning TYKO” Socialstyrelsen 2016
Rapport ”Singelolycka med buss söder om Sveg 2 april 2017” Statens
haverikommission 2018
Rapport ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och
krig” Eva Leth 2019
Stockholms regionala katastrofplan
”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” MSB
2014
” Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid
samhällsstörningar” MSB 2017
Rapport ”Nationell Risk- och förmågebedömning 2019” MSB
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1 Inledning
Denna övergripande operativa katastrofplan utgår ifrån HSF:s regionala övergripande
katastrofplan (STY-01795) som fastslagits av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Syftet med den operativa planen är att optimera sjukvårdens samlade operativa förmåga vid
särskild händelse och höjd beredskap genom att samordna och utnyttja resurser på effektivast
möjliga sätt. Planen bygger på ansvars-, närhets- och likhetsprincipen dvs innebär att man
arbetar så långt möjligt som i vardagen. Särskild händelse innebär att händelsen är så
omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
Innebär att man kan få en uppgift som man normalt inte har då kompetenser och resurser
behöver fördelas optimalt. Det operativa ansvaret ligger hos verksamhetsansvariga på alla
nivåer inom Region Gotland. Verksamhets- och enhetschefer ansvarar för att personalen har
nödvändig kunskap inom katastrofmedicin, om katastrofplaner och den egna arbetsplatsens
ansvar, åtgärdsplan och åtgärdskort. Alla har ett egenansvar att känna till sin funktions ansvar
vid höjd beredskapsnivå.
Målet med den operativa planen är att minimera följderna av de fysiska och psykiska skador
som åsamkats och att möjliggöra en kapacitetsökning för sjukvården vid en särskild händelse.
Då behöver verksamheterna kunna utöka och/eller omfördela sina resurser för att möta den
uppkomna situationen och det ökade resursbehovet. Exempel på detta vid katastrofläge inom
HSF är att:
Jourer har ett specifikt ansvar med en initial uppgift till annat anges. Särskild sjukvårdsledning
aktiveras lokalt och regionalt.
Ökad kapacitet på akutmottagning genom snarast att hänvisa väntande patienter till bl.a
reservakut, vårdcentral eller egenvård så att en katastrofmottagning eller separerade
patientflöden kan startas upp för att framförallt omhänderta allmänpåverkade (”röda” och
”gula”) patienter från händelsen.
Ökad intensivvårdskapacitet genom att nyttja avdelning C4 till HIA och postopavdelning.
Vårdplatskapaciteten ökas genom förflyttning och förtätning av patienter samt i ett andra steg
genom att aktivera eskaleringsplanen (STY-19067) OBS! Kan se olika ut beroende på om
infektions-, CBRN- eller traumahändelse.
Operationskapaciteten ökas genom att endast operera ”röda” patienter på centraloperation.
Gröna vardags- och händelsepatienter omhändertas på vårdcentral
1.1

Allas egenansvar
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Känna till var sjukvårdens övergripande katastrofplaner finns att studera och lära
Vara väl förankrad i min enhets/verksamhets uppdrag och var dess åtgärdsplan finns att läsa
Min verksamhets/enhets ledning vid höjt beredskapsläge.
Delta på utbildningar och övningar inom katastrofmedicinsk beredskap
Mitt eget ansvar i min funktion och var funktionens åtgärdskort finns att läsa
Veta var och till vem jag ska anmäla min ankomst vid höjt beredskapsläge
Meddela min chef vid ändringar av mitt telefonnummer och bostadsadress, så att jag kan nås
ALLA INOM HSF HAR EN UPPGIFT!
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2 Allmänt
2.1

Lagar och förordningar

Följande lagar och förordningar styr hälso- och sjukvårdens katastrofplanering:
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30)
 Socialstyrelsens föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
 Smittskyddslagen (2004:168)
 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och


höjd beredskap (LEH, 2006:544)
Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10).

2.2

Beskrivning av särskilda händelser
Särskild händelse innebär inom hälso- och sjukvården ”en händelse som är så omfattande eller
allvarlig att sjukvårdens resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt”.
Ledning syftar till att definiera en verksamhets/enhets uppgift och mål och tillse att resurser
mobiliseras, omfördelas, samordnas och utnyttjas på bästa sätt.

Sådana särskilda händelser kan t.ex. utgöras av svåra transportolyckor som trafik-, gods- eller
flygolyckor, kärnkraftsolyckor, pandemier, stort skadeutfall vid oväder, bränder och terrorism
eller vid höjd beredskap och krig. Andra orsaker till en särskild händelse kan vara stor påverkan
på sjukvårdsmaterial och sjukvårdens infrastruktur.
När en särskild händelse har inträffat beslutar kirurgbakjouren om beredskapsnivå och tar
initialt rollen som L-SSL. Beslut om beredskapsnivå ska kommuniceras och fattas i samråd med
regional Tjänsteman i Beredskap (TiB). Om händelsen inte är av traumatisk art ger
kirurgbakjouren ansvaret som MA på akuten (prioritering av patienter) till bakjour för den
specialitet som normalt har hand om den typen av drabbade, som i sin tur kan ge uppgiften till
lämplig
specialist.
2.3

Beskrivning av ledningsstruktur vid särskild händelse

Hälso- och sjukvården på Visby Lasarett leds vid särskild händelse av lokal särskild
sjukvårdsledning (L-SSL) som leder arbetet på händelseplats, lasarettet och transporter mellan
händelseplats och lasarett. L-SSL utgörs initialt av kirurgbakjour fram till dess att stab för L-SSL
(från sjukhusledningen) meddelat att den är etablerad, tagit emot rapport och tar över
ledningen. L-SSL stöds av regional särskild sjukvårdsledning (R-SSL) som leder hela sjukvården
och har ansvar för kontakter med verksamheter utanför sjukhuset, SOF, Socialstyrelsen, SKR
och övriga regioner. R-SSL utgörs initialt av Tjänsteman i Beredskap (TiB).
Ledningsstaber ska vara bemannade enligt Socialstyrelsens föreskrifter. L-SSL har sin
ledningsplats på Visby Lasarett och R-SSL på Visborg. Se även kapitel 5 ”Ledningsspecifika
uppgifter” för mer detaljerad beskrivning av ledning och ansvar.

Datum 2021-06-01
2020-03-01

Dokumentnr STY-17073
Dokumentnr
STY-17073 vv 7.0
4.11

Om händelsen är av sådan karaktär att delar av samhället påverkas och fler av regionens
förvaltningar behöver samordnas, aktiveras även Region Gotlands centrala krisledning (CKL).
När händelsen är så stor att den uppfyller kraven för att kallas extraordinär händelse enligt LEH
aktiveras krisledningsnämnden som består av ledamöter från regionstyrelsens arbetsutskott.
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Beskrivning av larmflöde vid misstänkt särskild händelse

Vid misstanke om särskild händelse t.ex. stor trafikolycka informeras SOS Alarm av person som
upptäckt händelsen. SOS Alarm larmar ut närmast tillgängliga ambulans som på
händelseplatsen gör en snabb bedömning (METHANE, sk Genom vindrutan rapport) och
återrapporterar till SOS Alarm om det aktuella misstänkta läget. Se vidare under punkt 5.1
Skadeplats vid traumatisk händelse.
SOS Alarm vidarebefordrar informationen till akutmottagningens ledningssjuksköterska. Om
tre eller fler svårt drabbade informeras även ambulanschef i beredskap (ACIB) och om fem eller
fler drabbade informeras även TiB.
På Visby lasarett informerar akutens ledningssjuksköterska till kirurgbakjouren om händelsen.
Redan här kan stabsläge beslutas för att kunna inventera och förbereda inför ev högre
beredskapsläge. Efter mottagen verifieringsrapport från SOS Alarm om händelsens
allvarlighetsgrad beslutar kirurgbakjouren om lämplig beredskapsnivå och kommunicerar med
TiB. Vid beslut om beredskapshöjning larmar ledningssjuksköterskan till IVA och till
gynekologiska avdelningen för vidare utlarmning på sjukhuset. TiB larmar och informerar LSSL, R-SSL och primärvårdens beredskapsjour. Beskrivning av larmflödet finns i Docpoint
(STY-18166).

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Verksamheters och enheters katastrofplanering
Alla chefer har ett ansvar att se till att det på enheten finns en katastrofansvarig, katastrofpärm,
att möjlighet till katastrofmedicinsk utbildning ges och att åtgärdsplaner och åtgärdskort
upprättas samt att telefonlistor uppdateras enligt rutin STY-23331. Vg se under Mallar 9.1.

Datum 2021-06-01
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3 Beredskapsnivåer
En samhällsstörning definieras inom hälso- och sjukvården på två sätt – ”särskild händelse” eller
”extraordinär händelse”. En ”särskild händelse” definieras av Socialstyrelsen som: ”en
händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och
användas på särskilt sätt”. En ”extraordinär händelse” beskrivs i LEH 4§ som ”en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller stor risk för allvarlig
störning i samhällsviktiga funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting”. När en särskild händelse får konsekvenser för andra delar av samhället kan LEH
behöva tillämpas.
En beredskapsnivåhöjning kan endast avbrytas av sjukvårdsledaren på den högsta
aktiverade ledningsnivån. Beredskapsnivåhöjning kan även beordras om belastningen av annat
skäl än ovan medför att normala medicinska kvalitetskrav inte längre kan upprätthållas.
3.1

Normalläge
Sjukvården arbetar i sin normala organisation med normala ledningsstrukturer.

3.2

Stabsläge (förberedande läge)
Lokal särskild sjukvårdsledning larmas, regional särskild sjukvårdsledning informeras vid
behov. Detta läge används i väntan på mer information och för att förbereda inför eventuell
ytterligare beredskapsnivåhöjning, ett ”standby läge”. Nyckelpersonal kan behöva kallas in
eller personal stanna kvar. Planerade behandlingar som kan vänta kan skjutas upp.

3.3

Förstärkningsläge (begränsad resursförstärkning behövs)
Lokal särskild sjukvårdsledning larmas, regional särskild sjukvårdsledning informeras. Vissa
delar av verksamheten ställer in den planerade verksamheten. Det sker begränsad
resursförstärkning på utvalda delar av organisationen eller verksamheter som t.ex. förtätning
av vissa funktioner som t.ex. akutteam, IVA, LMCG, specialister, röntgen, avdelning eller
operationslag.

3.4

Katastrofläge (alla resurser kan behövas)

Lokal och regional särskild sjukvårdsledning larmas. Hela organisationen ställs om för att
omhänderta många drabbade. Normal vårdkvalitet kan inte längre säkert upprätthållas och all
planerad verksamhet upphör. Personal inkallas. Man kan då få uppgift som man normalt inte
har.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Höjd beredskap och krigsfara
Hälso- och sjukvården är en central del av det civila försvaret. När det råder krigsfara i hela eller
delar av Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Krigsfara (innan kriget bryter ut)
delas in i två nivåer, skärpt- eller högsta beredskap. Vid krigsfara ska målsättningen vara att
bibehålla de inövade ledningsstrukturerna så långt det är möjligt. Skärpt beredskap motsvarar
i stort förstärkningsläge och högsta beredskap eller krig kan likställas med katastrofläge. Dessa
lägen kan pågå mycket längre tid än vid särskild och extraordinär händelse.

Datum 2021-06-01

3.5
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Omställning vid förstärknings- och katastrofläge på Visby lasarett

För att möjliggöra omhändertagande av så många svårt drabbade/skadade som möjligt (så
kallade ”röda” och ”gula” patienter) på lasarettet vid förstärknings- och katastrofläge sker
följande:
3.6.1

Ledning, jourer och enheter larmas och informeras.



SOS Alarm, Securitas och 1177 informeras.



Intensivvårdens respiratorplatser kan utökas.



Vissa mottagningar kan behöva avslutas och tömmas för att frigöra personal.



Icke akuta operationer kan skjutas upp.



Eskaleringsplan (STY-19067) kan aktiveras.



Patienter tillhörande HIA och postop kan flyttas till C4.



Vid behov kan vårdplatser frigöras genom att förtäta eller omfördela vårdplatser på avdelning/ar.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

3.6.2

Datum 2021-06-01

Vid förstärkningsläge (för begränsad resursförstärkning) kan följande ske:



Vid katastrofläge ställs alla lasarettets verksamheter om och då tillkommer:



Patienter hänvisas från akutmottagningen till reservakut, vårdcentral eller egenvård



Eskaleringsplan (STY-19067) aktiveras.



Vårdplatser frigörs genom att evakuera patienter och förtäta vårdplatser på fler avdelningar



Vid traumatisk, kemisk och nukleär händelse flyttas patienter från C-blocket till A-blocket då
C-blockets avdelningar i huvudsak kommer att omhänderta svårt drabbade från händelsen.



Vid smittsam infektiöst orsakad händelse expanderar infektionsklinikens vårdplatser på A2 och C2



Intensivvårdens respiratorplatser utökas ytterligare och avd C4 blir HIA och postop (=traumavak)



Pågående mottagningar avslutas och töms, personal och lokaler finns då till förfogande.



Operationer fördelas genom medicinsk prioritering till central-, dagoperation & ”lilla op”.



Säkring av sjukhuset, vårdcentraler, ledningsplatser och transporter t.ex. bussar.



”Gröna” vardagspatienter och ”gröna” drabbade från händelsen omhändertas på vårdcentraler.
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Förslag till initial organisation vid förstärkningsläge Visby lasarett

Om endast begränsad resursförstärkning krävs tex vid större olycka med 3 svårt drabbade
(röda), nukleär/kemisk händelse eller en pandemi kan beredskapsnivån behöva höjas till
förstärkningsläge. Då ska lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL) larmas och regional särskild
sjukvårdsledning (R-SLL) informeras. Vissa delar av verksamheten kan behöva ställa in den
planerade verksamheten. Det sker begränsad resursförstärkning på valda delar av
organisationen och verksamheter som tex förtätning av vissa funktioner, se förslag på åtgärder
nedan.
3.7.1

2 st akut team



MA –specialist (alt erfaren ST)



SL – ledningssjuksköterska

3.7.2



MA-anestesispecialist



SL - ledningssjuksköterska

Förstärkning Operation vid traumatisk händelse



1(-2) st operationsteam inklusive kirurgspecialist



MA – ortopedbakjour SL - ledningssjuksköterska

3.7.4

Förstärkning Röntgen vid traumatisk händelse



1st röntgenspecialist på akutmottagning för FAST-ultraljud



1st röntgensjuksköterska



MA- röntgenjour SL – ledningssjuksköterska

3.7.5

Förstärkning LMCG beroende på händelsens art



1 laboratorieteam



1 massivtransfusionsteam om traumatisk händelse



SL – ledningssjuksköterska

3.7.6


Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Förstärkning IVA
2 st respiratorteam

3.7.3

Datum 2021-06-01

Förstärkning Akutmottagning



Förstärkning Sterilcentral och MTA
Enhetschef larmas
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Omställning till katastrofläge vid en traumatisk särskild händelse

Se schematisk beskrivning nedan på åtgärder vid katastrofläge då alla resurser kan behövas

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Denna bild är en grov skiss över hur sjukhuset ska kunna omorganiseras och ställas om vid
katastrofläge vid en traumatisk särskild händelse.
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Initial organisation vid katastrofläge av traumatisk art

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

För att kunna starta upp patientomhändertagandet vid stort skadeutfall så snabbt som möjligt
har samtliga jour- och beredskapslinjer tilldelats ett specifikt ansvar med initial uppgift till
dess att annat anges. Se bild nedan och beskrivning jourers ansvar vid traumatisk händelse.
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3.10 Övergripande patientflöde vid katastrofläge av traumatisk art Visby Lasarett

För att kunna optimera patientflödet av livshotande skadade (röda) patienter på lasarettet
separeras initialt omhändertagande och transportvägar mellan röda och gula patienter, t.ex.
används rödmarkerade akutrum, hiss och utgång från katastrofakuten för röda patienter.
Bilden nedan illustrerar patienters väg genom vården, baserat på om patienten är inblandad i
händelsen eller kommer från vardagen samt vilken triagenivå patienten har.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Rött följer schematiskt vägen för ”röda patienter” som är instabila livshotande drabbade
Gult följer schematiskt vägen för ”gula” patienter som är stabila men allvarligt drabbade
Grönt följer schematiskt vägen för ”gröna” gående patienter och tillsynes icke drabbade
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4 Operativt arbete
4.1
4.1.1


Initialt SL och MA i särskild sjukvårdsledning lokalt, tills L-SSL etablerad



Primärjour kirurgi

Tömmer akuten på patienter till vårdcentral eller egenvård



Primärjour narkos

Inventerar och prioriterar IVA/Operation



Primärjour medicin

Tömmer akuten på patienter till vårdcentral eller egenvård



Bakjour medicin

Inventerar och prioriterar hela C4 (kardiologi + ortopedi)



Bakjour ortopedi

Inventerar och prioriterar C3

FÖRSTÄRKNINGSLÄGE vid traumatisk händelse



Bakjour kirurgi

Initialt SL och MA särskild sjukvårdsledning lokalt, tills L-SSL etablerats



Primärjour kirurgi

Tömmer akuten på patienter, därefter ingå i akutteam 1 på akuten



Primärjour narkos

1. Vb i sjukvårdsgrupp som MA händelseplats 2. MA anestesin C-op



Bakjour narkos

Inventerar och prioriterar IVA/Operation, därefter MA IVA



Primärjour medicin

Tömmer akuten på patienter, därefter omhänderta vardagspatienter



Bakjour medicin

Inventerar & prioriterar hela C4 (kardiologi + ortopedi) vb MA reservakut



Bakjour ortopedi

Inventerar och prioriterar C3 därefter MA Operation



Bakjour röntgen

MA röntgen, larmar enheten och ansvarar vb för FAST på akuten



Primärjour gyn

Säkrar akutverksamhet på förlossning och gyn-avdelning



Bakjour gyn

Inventerar gyn- och förlossningsavdelningen, därefter vb MA på C3



Bakjour ÖNH

Akutteam 2 på katastrofakut

4.1.3

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

STABSLÄGE
Bakjour kirurgi

4.1.2

Datum 2021-06-01

Jourers initiala ansvar vid särskild händelse med patientinflöde tills annat anges

KATASTROFLÄGE



Bakjour kirurgi

Initialt SL och MA särskild sjukvårdsledning lokalt, tills L-SSL etablerats



Primärjour kirurgi

Tömmer akuten, därefter akutteam 1 på katastrofakut



Primärjour narkos

I sjukvårdsgrupp som MA händelseplats



Bakjour narkos

Inventerar och prioriterar IVA/Operation, därefter MA IVA



Primärjour medicin

Tömmer akuten, därefter primärjour ”reservakut”



Bakjour medicin

Inventerar och prioriterar hela C4 (kard & ort) därefter MA reservakuten



Bakjour ortopedi

Inventerar och prioriterar C3 därefter MA Operation



Bakjour röntgen

MA röntgen, larmar enheten och ansvarar för FAST på akuten



Primärjour gyn

Säkrar akutverksamhet på förlossning och gyn-avdelning



Bakjour gyn

Inventerar och prioriterar gyn- och förlossningen, därefter MA C3



Bakjour ÖNH

Akutteam 2 på katastrofakut



Bakjour infektion

Inventerar & prioriterar C2 Norr & A2-4 därefter MA A2-4 och vb C2 norr



Bakjour barn

Inventerar och MA C2 söder, därefter vb akutteam barn på katastrofakut



Beredskapsjour primärvård MA Visby Norr, larmar verksamhetschef och öppnar Visby Norr



Bakjour psykiatri



Primärjour psykiatri (leg läk) MA samlingsplats för anhöriga

MA på psykiatrienheten, larmar primärjour och enhetschef psykiatri

Efter enheters inventering och prioritering rapporteras resultat skriftligt till L-SSL (initialt kirurgbakjour)
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Inriktningsbeslut

Inriktning handlar om vilken målsättning som ska nås och hur vägen dit ser ut. Inom katastrofmedicin används begreppet på samtliga ledningsnivåer av SL och MA. Beslut ska tas om
inriktning (målbild) och hur den ska genomföras (vem gör vad). Inriktningsbeslut ska
dokumenteras, kommuniceras och omprövas då resursbehov och tillgång kan ändras.
Sjukvårdsledarens(SL) beslut handlar om logistik, resursfördelning mellan verksamheter och
kapacitet medan den medicinskt ansvarige (MA) beslutar om medicinsk inriktning och
prioritering dvs. vilka medicinska verksamheter och behandlingsåtgärder som ska genomföras
eller uteslutas, på respektive ledningsnivå beroende på situation. Ledningsfunktionerna stödjer
varandra i beslut. Se exempel på beslut på olika nivåer nedan:
Exempel på beslut från SL på olika ledningsnivåer kan vara:


maximal transportkapacitet omgående



förtäta vårdplatser på A-blocket eller omdisponera C2 till pandemiavdelning



öppna vårdcentralen i Hemse



behov av fler vårdplatser, kontakta SOF

Exempel på beslut från MA på olika ledningsnivåer kan vara:


fulla insatser enligt A(T)LS-omhändertagande med HLR eller endast 1:a hjälpen insatser



ingen HLR eller ingen intubation genomförs



endast dubbla förturer till elektiv verksamhet eller all elektiv verksamhet pausas



endast Damage control åtgärder

4.3

Dokumentation

Sker fortlöpande hos alla i första hand digitalt av dokumentationsansvarig i enhetens logglista.
Gäller tider, inhämtad information, tagna beslut och vem som fått vilket uppdrag. Ska finnas
förberett manuella alternativ på papper eller på Whiteboard som fotograferas och sparas om
IT ligger nere. Bör också innehålla uppkomna svårigheter för att kunna göra förbättringar,
information om svårigheter lämnas till AGKP.
Samtliga drabbade registreras omedelbart vid ankomst enligt normala rutiner. Även journalföring sker enligt normala rutiner. Manuella rutiner ska förberedas för journaldokumentation.
4.4

Rakel

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

En erfarenhet från flera särskilda händelser är att telefonnätet snabbt blir överbelastat. Det är
inte bara anhöriga som ringer sjukhuset, utan även tjänstgörande personal vill ofta säkerställa
att deras anhöriga är okej. Ofta ringer även ledig sjukvårdspersonal självmant till sin arbetsplats
för att kolla om de ska komma in. Allt detta sammantaget gör att både fasta och mobila nätet
snabbt får kapacitetsbrist.
All utryckningsverksamhet idag samverkar med hjälp av Rakel. Det är ett eget radionät med
egen strömförsörjning och hög kryptering som är tillägnat blåljusverksamheten. På Visby
lasarett finns Rakel på flertalet ställen (bl.a. på akuten och på särskild sjukvårdsledning) och det
finns tillgång till Rakel på landsortvårdcentralerna. Vid en särskild eller extraordinär händelse
är det därför lämpligt att kommunikationen sker i så stor utsträckning som möjligt på Rakel. Det
finns också tillgång till extra terminaler att tillgå, så om behovet av ytterligare terminaler finns
är detta något som ska efterfrågas uppåt i chefsspåret.
För att leda verksamheten används främst tre kanaler – en sjukvårdsinsats (ledning på
händelse-plats), en ledningskanal för Visby lasarett och en kanal för R-SSL. Det är endast
kollegor som finns på dessa kanaler så användaren inte ska behöva känna någon stress. Via
Rakel kan man alltid kommunicera mellan kritiska enheter, ledningsnivåer och med SOS Alarm.
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

4.5

Övergripande operativ katastrofplan

Säkerhet

Vid särskilda händelser är säkerheten något som måste beaktas - en antagonist kan vilja angripa
sjukhuset eller vårdcentral och skyddet ska då skötas av polisen. Vid upprätthållande av
ordning, exempelvis för att hålla anhöriga ute från akuten, kan ordningsvakter användas.
Lasarettet är ett s.k. ”LOV 3-område” vilket innebär att ordningsvakter kan användas.
Säkerhet och verksamhetsskydd är något som särskild sjukvårdsledning måste tänka på tidigt,
då en låst dörr kan vara avgörande. Detta måste kommuniceras internt och vara tydligt. Behoven
ska sedan kommuniceras till ATA som verkställer dessa. Glöm inte att också tänka på egen
säkerhet och att det kan vara av vikt och värde att skydda särskild sjukvårdsledning.
4.6

Kommunikation

4.6.1

Direktkommunikation internt
Kommunikation mellan de särskilda sjukvårdsledningarnas SL och MA sker företrädesvis med
Rakel. Intern kommunikation mellan enheter sker i första hand med telefoni, Rakel och
ordonnans. All kommunikation ska dokumenteras i logg. Walkie-talkie mellan enheter prövas
för närvarande i situationer som inte omfattas av patientsekretess.
4.6.2

Övergripande kommunikation och information

Förvaltningskommunikatör ansvarar för att samordna information internt och externt, och till
massmedia samt sociala medier. Ett presscenter upprättas förslagsvis på Visborg. Tänk på att
presscentret inte ska ligga i närheten av någon sjukvårdsenhet. Se även Region Gotlands
kriskommunikationsplan (STY-13184). Förvaltningens kommunikatör larmas via KiB (kom
munikatör i beredskap)


Förbereda och starta informationsinsats internt och externt; under tidspress bearbeta
informationsunderlag, främst till media och för webbpublicering samt sociala medier.



Publicera information.



Vid behov vara presskontakt.



Föra logglista över genomförda kommunikationsinsatser



Omvärldsbevaka och återkoppla till berörd (-a) chef (-er) vid en krissituation.



Arbeta efter regionens kriskommunikationsplan.

Kriskommunikationen ska skapa


Tillgänglig information – snabbt, korrekt och öppet



Underlätta ledningsarbete, beslutsfattande och kontakter



Förhindra ryktesspridning



Målet är att kommunikatören är operativ 30 minuter efter larm. Arbetet ska kunna göras på distans.



Vid behov ska kommunikatören kunna inställa sig inom 60 minuter.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Samverkan
Samverkar och leds av R-SSL. Kommunikatör samverkar också med kommunikatörer kopplade
till regionens övriga krisledningsgrupper som eventuellt är operativa.
Ledning
Sköts av tjänstgörande stabschef R-SSL.
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Uppföljning och utvärdering av den operativa katastrofberedskapen

Systematisk uppföljning och utvärdering bidrar till att utveckla och förbättra den katastrofmedicinska beredskapen. Det kan också utgöra underlag för beslut om insatser och resurser,
vilket i förlängningen kommer att öka den katastrofmedicinska kunskapen inom HSF.
Inriktning
Följa upp några av de aktiviteter som ska genomföras för att uppnå planens målsättning med att
”minimera följderna av de fysiska och psykiska skador som åsamkas och att möjliggöra en
kapacitetsökning för sjukvården vid en särskild händelse”.
Mål
Uppföljning årligen av HSF:s katastrofmedicinska förmåga inom följande områden:


Följsamhet prehospital inrapportering enligt ”METHANE” (säkerhet rapportering)



Följsamhet telefonrutin hos enheter (säkerhet inkallning av personal)



Interhospital rapportering mellan enheter och till ledning (patientsäkerhet)



Samverkade åtgärdsplaner mellan kritiska enheter (patientsäkerhet)



Genomförda planerade minitester med Rakelkommunikation (säker kommunikation)



Genomförda planerade utbildningar och övningar (kunskap- och kompetenshöjning)

Genomförande
Uppföljning och utvärdering genomförs av Arbetsgruppen för Katastrofplanering (AGKP) på
genomförda övningar och eventuella händelser. Resultatet rapporteras på följande års första
möte i det katastrofmedicinska rådet. Syftet är att informera och belysa vilka förbättringsbehov
som finns och hur dessa bör lösas.
AGKP genomför dessutom löpande interngranskning av enskilda verksamheter eller enheter
genom slumpmässigt urval. Målet är att belysa vilka områden som ska förbättras i deras egna
planer.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Kontinuitetsplanering
Alla enheter och verksamheter måste i sina åtgärdsplaner ha planerat för hur de ska hantera
en situation där IT eller telefoni inte fungerar.

Datum 2021-06-01

4.8
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5 Ledningsspecifika uppgifter
5.1

Skadeplats vid traumatisk händelse (där olyckan inträffat)

Inriktning
Sjukvårdsarbetet på skadeplatsen leds alltid av representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Initialt leder personalen från första ambulansen arbetet och kan stöttas av en
eller flera sjukvårdsgrupper. Övergripande mål är att så snart möjligt inventera området och
rapportera skadeutfall enligt METHANE och samtidigt påbörja arbetet med att omhänderta
skadade. För mer information se ”Organisation och arbete i skadeområde” (STY-18316).
Mål


METHANE: ”Genom vindrutan rapport” till SOS Alarm omedelbart vid ankomst till händelseplatsen



”Verifieringsrapport” till SOS Alarm inom 10 minuter



Inventera, rapportera skadeutfall och resursbehov



Säkra och stabilisera livsviktiga funktioner enligt ”CABC”



Ta inriktningsbeslut och prioritera inför avtransport



Vårda i väntan på transport



Avtransportera skadade till rätt vårdnivå



Rapportera drabbade som primärt transporteras till fastlandet till R-SSL

Samverkan
Vid en gemensam insats med samverkande aktörer vid särskild händelse upprättas en
ledningsplats inom skadeområdet. På ledningsplatsen samverkar sjukvårdsledaren (SL),
räddningsledaren (RL) och polisinsatschefen (PIC). L-SSL samverkar respektive SL och MA. Vid
mycket stort skadeutfall kan samverkan ske mellan SL på skadeplats och PEV i R-SLL för
planering av primära transporter till fastlandet.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Ledning


Lokalt på skadeplats leder SL med väst märkt ”Sjukvårdsledare” med gröngrått rutmönster och MA
med gul väst märkt ”Medicinskt ansvarig”.



L-SSL ansvarar för övergripande ledning av sjukvårdsinsats på skadeplats och för sjuktransporter
från skadeplats till Visby lasarett.



R-SSL ansvarar för sjuktransporterna till vårdcentral och för primära transporter till fastlandet från
skadeplats.
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Lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL)

Ansvar vid höjt beredskapsläge


Leder hela sjukhusets alla verksamheter.



Tar beslut om och kommunicerar vilket beredskapsläge inom L-SSL som är aktuellt.



Inventerar resurser och alla pågående verksamheter på hela lasarettet.



Informerar kirurgbakjour och SL händelseplats att L-SSL stab är etablerad och tar över ledningen.



Leder verksamheten på händelseplatsen via SL och MA på händelseplats.



Leder transportverksamheten mellan händelseplats och sjukhuset



Besluta om säkerhetshöjande åtgärder, till exempel ”låsa” alla dörrar eller tillkalla ordningsvakter.



Tar emot, registrerar och fördelar arbetsuppgifter till icke jourhavande läkare



Larmar vid behov Sterilcentral, MTA, Bemanningsenhet, Kuratorer (EC rehab) och Sjukhusapotek



Planerar lasarettets resurser på längre sikt för att ge uthållighet och kallar in köket och
restaurangens personal vid behov. Tänk även på att personalen kan behöva avlastningssamtal eller
liknande.



Löpande uppdatera regional särskild sjukvårdsledning (R-SSL) om situation och resursbehov.



Tillhandahålla information till samlingsplats för anhöriga om drabbade registrerade på sjukhuset och
vid sekundär transport till fastlandet om var de befinner sig och om möjligt om deras tillstånd.



Ansvara för normalställande, uppföljning och information till personalen efter händelsen

L-SSL funktionen innehas initialt av kirurgbakjour, akutens ledningssjuksköterska samt akutsekreterare till dess att ordinarie L-SSL är etablerad
Stab
Möjliga funktioner vid höjt beredskapsläge inom lokal särskild sjukvårdsledning:
Funktion
Uppgift
Kompetens/Förmåga
Sjukvårdsledare
Inriktningsbeslut, ledning,
Sjukhuschef alt. ur SLG med
(SL)
samverkan & beslut
katastrofmedicinsk kunskap
Medicinskt
Medicinska inriktningsbeslut,
Legitimerad läkare med
ansvarig (MA)
prioritering & stöd till SL
katastrofmedicinsk kunskap
Sekreterare
Dokumentation
Chefssekreterare
Kommunikatör
Kommunikation
Chefssekreterare alt.
Förvaltningskommunikatör
Stabschef
Struktur och stabsledning
Stabsmetodik
Personalansvarig
Fördelning & uthållighet av
Personalansvarig
personal & chefer
Stabsassistent(-er) Stödfunktion & för uthållighet
Kunskap om deltagare & skede
Registrerare
Vid katastroflarm - Registrera
Chefssekreterare
läkare till vilken funktion & tid
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5.2.1

Larmning icke jourhavande läkare
Det finns inget övergripande system för detta, utan det är varje verksamhets och enhets ansvar
att ha en uppdaterad telefonlista till alla medarbetare. Ansvaret att larma icke jourhavande
läkare ligger på Lokal särskild sjukvårdsledning.
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5.3

Övergripande operativ katastrofplan

Regional särskild sjukvårdsledning (R-SSL)

Ansvar


Leder hela hälso-och sjukvården, inklusive primärvårdens-, tandvårdens- och psykiatrins verksamhet



Tar beslut om vilket beredskapsläge inom R-SSL som är aktuellt



Informerar lokal särskildsjukvårdsledning (L-SSL) att R-SSL stab är etablerad



Beslutar om säkerhetshöjande åtgärder, till exempel låsa dörrar eller tillkalla ordningsvakter
på ledningsplats, vårdcentraler och sjuktransporter t.ex. på buss till vårdcentral från händelseplats



Kommunicerar vid behov med ATA och SOF



Skapa lägesbild om händelsen och analyserar långtidseffekter och uthållighet



Besluta om inriktning (målbild) och hur den ska genomföras (samordning)



Bedöma om behov av externa resurser t.ex. transportresurser och personal



Ta emot från L-SSL begäran och besluta om resursstöd



Samordna information, internt och externt och omvärldsbevakning (medier och sociala medier)



Beslutar om aktivering av anhörigupplysning och krisstöd



Tillhandahålla information till samlingsplats för anhöriga om drabbade som registrerats på
vårdcentral och de som primärt transporterats till fastlandet om var de befinner sig och om möjligt
status.



Besluta om evakuering av vårdenheter till andra lokaler utanför sjukhuset



Har externa kontakter lokalt, regionalt och nationellt tex privata vårdgivare, SOF och andra regioner



VB initiera kontakt med försvarsmakten för resursstöd tex transporter och sjukvårdsgrupp



Samverkar med andra myndigheter som Socialstyrelsen via deras TiB



Kontaktar B-Braun (dialysenheten) vid behov av deras lokaler eller tjänster



Informerar Hälso- och sjukvårdens nämndordförande och regiondirektören

Stab inom regional särskild sjukvårdsledning
Möjliga funktioner vid höjt beredskapsläge inom regional särskild sjukvårdsledning.
Fler funktioner kan tillkomma vid behov, exempelvis smittskyddsläkare vid en pandemi.
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Funktion
Sjukvårdsledare
(SL)
Medicinskt
ansvarig (MA)
Sekreterare
Kommunikatör
Stabschef (TiB)
HR
Stabsassistent(-er)
Primärvårdsansvar
Psykiatriansvar
ACIB
PEV-ansvar
Beställarchef

Uppgift
Inriktning, ledning, samverkan &
beslut
Medicinska inriktningsbeslut,
prioriterar & stöd till SL
Dokumentation
Kommunikation
Struktur och stabsledning
Personalansvar
Stödfunktion & för uthållighet
Vårdcentraler
Krisstöd & Anhörigstöd
Prehospitalvård &
ambulanstransport
Externa transporter
Kontakter med avtalsansvariga

Kompetens
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Legitimerad läkare med
katastrofmedicinsk kunskap
Chefssekreterare
Förvaltningskommunikatör
Stabsmetodik
Personalchef
Kunskap om deltagare & skede
Primärvårdschef
Psykiatrichef
Prehospital kompetens
Transportkompetens
Avtal & överenskommelser
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Övergripande operativ katastrofplan

6 Verksamheten på Visby Lasarett
6.1

Detaljerad beskrivning av flödet från skadeplats, vid katastrofläge av traumatisk orsak

Röd färg symboliserar instabil (livshotande skadad) patients flödesväg.
Gul färg symboliserar stabil (allvarligt skadad) patients flödesväg.
Grön färg symboliserar icke allvarligt påverkad.

6.2

Beskrivning av patientflöden vid pandemi

Se Pandemiplan, STY-04879.
6.3

Beskrivning av patientflödet på Visby lasarett vid C/RN-händelse

C/RN-plan är under arbete, kommer att färdigställas under hösten 2021.
6.4

Verksamheternas ansvar och uppdrag vid katastrofläge på Visby Lasarett

Alla verksamheter får i detta kapitel sin uppdragsbeskrivning vid katastrofläge. De beskrivningar som finns anger inriktning, mål, samverkan och ledning. Utifrån dessa ska
verksamheterna och enheterna själva skriva och uppdatera sin egen åtgärdsplan
(beskriver enhetens/verksamhetens uppdrag och mål) och sina åtgärdskort för varje
enskild behövd funktion. Åtgärdskorten används sedan vid beredskapshöjning.
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Cheferna ansvarar för att:
- ha en uppdaterad telefonlista till alla medarbetare enligt rutin ( STY- 23331)
- möjlighet till katastrofmedicinsk utbildning och övning ges
- det finns en utsedd katastrofansvarig
- skriva och uppdatera sin åtgärdsplan och åtgärdskort
- det finns katastrofpärm med aktuella telefonlistor, åtgärdsplaner och åtgärdskort
Följande sidor redovisar varje enhets och verksamhets uppdrag.

22 (62)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6.5

Övergripande operativ katastrofplan

Akutmottagningen vid katastrofläge

Redan vid 3 svårt drabbade/skadade (röda) patienter bör det övervägas om beredskapshöjning
ska göras, så att bedömning av ökat resursbehov kan beslutas tex att kritisk personal till akuten,
IVA, LMCG, röntgen och operation kan kallas in.
Uppgiften för akutmottagningen blir att omgående efter katastroflarm förbereda och ställa om
till en katastrofakut för registrering, medicinsk prioritering, primärbedömning enligt
ATLS/TNCC-omhändertagande av svårt drabbade och starta upp en reservakut för övriga svårt
sjuka. Akuten larmas av SOS Alarm.
Inriktning


Organisera en katastrofakut för att ta emot ett stort antal svårt drabbade/skadade på kort tid



Rapportera antal registrerade drabbade till L-SSL



I samverkan med bakjour och akutsekreterare upprätta L-SSL tills den ordinarie är etablerad



Hänvisa akutens väntande patienter till reservakuten, vårdcentral eller egenvård.



Upprätta och leda reservakuten för svårt sjuka som inte är drabbade av den särskilda händelsen.

Mål


Omgående larma IVA, gyn-avdelningen, ATA, vaktmästeriet (via enhetschef jourtid), Securitas, SOS
Alarm och 1177 vilket beredskapsläge som gäller och distribuera larmunderlag till gyn-avdelningen.



Inom 5 minuter









o

Startat upp initial lokal särskild sjukvårdsledning (L-SLL)

o

Utse lämplig sjuksköterska till ledningssjuksköterska på reservakuten

Inom 15 minuter
o

Hänvisat samtliga på akuten befintliga patienter

o

Startat upp katastrofakutens ledning

o

Skickat en sjukvårdsgrupp till händelseplats

o

Bildat två akutteam

Inom 30 minuter
o

Etablerat registreringsfunktion för ankomna drabbade

o

Startat upp reservakuten

o

Tilldelat lokal MA (specialist alt erfaren ST) på katastrofakuten (prioriterar drabbade)

Inom 45 minuter
o

bildat ytterligare två akutteam

o

vid behov skickat ytterligare en sjukvårdsgrupp

Inom 60 min har erhållit 2 transportörer för interna transporter
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Samverkan
Initialt samverka med kirurgbakjouren och bedriva ledning tills ordinarie L-SSL tar över.
Samverka med IVA och ev Op för alla röda patienter. Rapportera situation och behov till L-SSL.
För att samverkan och ledning ska fungera på alla nivåer är det av yttersta vikt att samtliga
patienter registreras enligt rutin.
Ledning
Ledningssjuksköterskan och kirbakjour är initialt lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL)
MA på katastrofakuten – Specialist alt erfaren ST inom händelsens specialitet.
SL på katastrofakuten – Ledningssjuksköterska
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6.6

Övergripande operativ katastrofplan

I Avdelning A2 (Infektion/Lunga) vid katastrofläge av traumatisk händelse

Inriktning
Ska snarast förbereda att ta emot patienter från C2-norr och äldre barn från C2-söder genom att
förtäta mellan sängar, stolar och britsar etc. Planera och verkställa att patienter vårdas på annan
vårdnivå, som kortidsboende eller hemmet. A2 larmas av gyn-avdelningen.
Mål


Ska inom 15 min kunna ta emot 1:a patienten



Ska inom 60 min kunna ta emot minst 8 patienter



Ska inom 120 min kunna ta emot minst 20 patienter

Samverkan
Främst med C2-norr och söder. Bör löpande rapportera till L-SSL om platsläget och vidtagna
åtgärder samt behov i form av resurser och material.
Ledning
MA – Infektionsbakjouren på jourtid, därefter ordinarie överläkare infektion
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska

II Avdelning A2 (Infektion/Lunga) vid pandemi eller kemisk händelse

Inriktning
Ska snarast förbereda att ta emot patienter från akutmottagning. Flytta andra inneliggande
patienter till annan avdelning, rehabilitering eller att utskrivas. A2 larmas av gyn-avdelningen.
Mål


Ska inom 15 min kunna ta emot 1:a patienten



Ska inom 60 min kunna ta emot minst 8 patienter

Samverkan
Främst med Akuten, IVA och C2-norr. Bör löpande rapportera till L-SSL om platsläget och
vidtagna åtgärder samt behov i form av resurser och material.
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Ledning
MA – Infektionsbakjouren på jourtid, därefter ordinarie avdelningsöverläkare
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska
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6.7

Övergripande operativ katastrofplan

Avdelning A3 (Onkologen) & onkologmottagningen vid katastrofläge

Onkologens uppgift blir att förtäta och ta emot stort antal patienter från C3 genom att förtäta
mellan sängar, stolar och britsar etc. för att frigöra vårdplatser på C3. Dessutom ska patienter
från händelsen med förväntad kort överlevnad med palliativa omvårdnadsbehov tas omhand
på denna avdelning. Det är därför viktigt att avdelningen och mottagningen organiseras för att
hantera det stora inflödet av patienter, men också har kapacitet till svåra samtal och stöd till
patienter samt anhöriga. A3 larmas av gyn-avdelningen.
Inriktning


Organisera för att ta emot ett stort antal patienter på kort tid från C3.



Organisera för att ta emot palliativa patienter (prio blå) och deras anhöriga



Ställa om onkologmottagningen till vårdavdelning för sittande och liggande patienter



Planera och verkställa att patienter vårdas på annan vårdnivå, som kortidsboende eller hemmet.

Mål


Inom 15 min – kunna ta emot första patienten



Inom 30 min – kunna ta emot minst 5 patienter



Inom 60 min – ställt om mottagningen till vårdavdelning och kunna ta emot ytterligare 5 patienter



Inom 90 min - kunna ta emot ytterligare 5 patienter och erhållit 1 kurator för samtal.

Samverkan
Samverkar med akuten och C3. Rapportera till L-SSL om platsläget och vidtagna åtgärder samt
behov i form av resurser och material. Samverkar med vaktmästeri för omhändertagande av
avlidna.
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Ledning
MA – Initialt infektionsbakjouren på jourtid, därefter onkologavdelningens egna läkare
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska
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6.8

Övergripande operativ katastrofplan

Avdelning A4 (AIM & Stroke) vid katastrofläge

Inriktning
A4 AIM ska snarast larma in personal till LMCG. A4 AIM & Stroke ska förbereda att ta emot
patienter från C4 genom att förtäta mellan sängar, stolar och britsar etc. Planera och verkställa
att patienter vårdas på annan vårdnivå, som kortidsboende eller hemmet. A4 larmas av gynavdelningen.
Mål


Ska inom 15 min kunna ta emot 1:a patienten



Ska inom 60 min kunna ta emot minst 8 patienter



Ska inom 120 min kunna ta emot minst 20 patienter

Samverkan
Främst med LMCG och C4. Bör löpande rapportera till L-SSL om platsläget och vidtagna åtgärder
samt behov i form av resurser och material.
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Ledning
MA – initialt infektionsbakjouren på jourtid, därefter ordinarie överläkare internmedicin
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska
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Övergripande operativ katastrofplan

ATA – Allmänteknisk avdelning vid katastrofläge

Uppgiften för ATA blir att säkerställa att infrastrukturen för sjukvårdsenheter fungerar. Det
handlar om gaser, el, tele, vatten och VVS. ATA ansvarar också för att säkra lokalerna genom att
styra låsen samt att hålla helikopterplattan öppen. ATA larmas av akutmottagningen.
Inriktning


Stänga och låsa sjukhusets alla ytterdörrar



Säkerställ att infrastrukturen fungerar



Säkerställ sjukhusets och vårdcentralers säkerhet enligt särskildsjukvårdslednings (SSL) begäran



Klargör helikopterplattan för trafik

Mål
 Inställa sig senast inom 30 minuter efter katastroflarm
 Senast inom 30 minuter ska sjukhuset vara låst
 Senast inom 60 minuter ha helikopterplattan öppen för trafik
 Senast inom 60 minuter kunna ge besked till L-SSL och R-SSL om status på infrastrukturen

Samverkan
Samverkar med L-SSL gällande sjukhusets behov och med R-SSL gällande vårdcentralers
behov. ATA kontaktar själva ordinarie leverantörer om det finns behov av stöd (exempelvis
GEAB vid el-störningar).
Ledning
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Normala ledningsrutiner gäller.
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6.10 Bemanningsenheten vid katastrofläge

Inriktning
Ska snarast förbereda att fördela ut transportörer till kritiska enheter.
Stödja enheterna med personal vid behov som L-SSL avropar.
Bemanningsenhetens enhetschef larmas av L-SSL.
Mål






Ska
Ska
Ska
Ska
Ska

inom
inom
inom
inom
inom

5 min börja ringa in personal
30 min fördelat 1 transportör till vardera katastrofakuten och LMCG
45 min fördelat 1 transportör till vardera IVA och avd C4
90 min fördelat 1 transportör till vardera avd C3, sterilcentralen och MTA
120 min fördelat 1 transportör till ”lilla operation” på plan 3 kir/uro mottagningen

Samverkan
Främst med L-SSL och kritiska enheter. Bör löpande rapportera till L-SSL om vidtagna åtgärder
samt behov av resurser.
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Ledning
SL - Enhetschef
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6.11 Centraloperation vid katastrofläge pga traumatisk händelse

Inriktning
Organisera centraloperation för att ta emot ett stort antal svårt traumatiskt skadade (röda) på
kort tid. Genomföra ”damage control” operationer av svårt skadade och akut svårt sjuka
patienter. Skicka hem väntande patienter med icke akuta operationer efter att ha blivit
uppskriva på en bevakningslista. Får larm från IVA.
Mål


Inom 15 min efter larm kunna påbörja 1:a operationen av röd patient



Inom 30 min efter larm kunna påbörja ytterligare 2 operationer



Inom 60 min efter larm startat upp samtliga operationssalar

Samverkan
Samverka med akuten och IVA. Samverka med sterilcentralen gällande instrument och
sjukvårdsmaterial. Rapportera situation och behov till L-SSL.
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Ledning
MA operation – Initialt ortopedbakjour därefter om möjligt en kirurg
MA anestesi – Anestesiolog
SL An/Op – Ledningssjuksköterska operation
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6.12 C2 – Söder (Barn) vid katastrofläge

Inriktning
Alla drabbade barn (<18 år) omhändertas av barnkliniken. C2 norr och söder går samman till
gemensam barnavdelning vid traumatisk händelse, under C2 söders ledning. Vid en infektiös
eller kemisk händelse slås avdelningen ej samman med C2 norr. Flyttbara patienter kan efter
samråd flyttas till A2. C2 söder stödjer andra enheter i omhändertagande av barn. Utöver detta
ansvarar kliniken också för neonatalvården och barntransporter. C2 söder larmas av gynavdelning.
Mål


Inom 15 min efter larm kunna ta emot första patienten.



Inom 60 min efter larm vid traumatisk händelse ha förberett för att ta emot minst 30 patienter –
både sittande och liggande, genom att nyttja C2 Norr, lekrum osv.



Inom 90 min kunna åka med barntransport till fastlandet.



Inom 90 min erhållit 1 kurator för samtal

Samverkan
Samverka med akuten, IVA, C2 norr och A2 för patienter under 18 år.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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Ledning
MA – Initialt barnjouren därefter ordinarie överläkare C2 söder
SL – Ledningssjuksköterska C2 söder
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6.13 C2 – Norr (Infektion & Rehab) vid katastrofläge

Inriktning
C2 norr och söder slås samman till gemensam barnavdelning vid traumatisk händelse, under C2
söders ledning. Skapa plats genom att flytta patienter till A2, för att i första hand ta emot
drabbade barn. Planera för att patienter kan vårdas på annan vårdnivå, som t.ex. på
kortidsboende eller i hemmet. Vid en kemisk händelse eller en pandemi slås avdelningen ej
samman med C2 söder. C2 norr larmas av gyn-avdelningen.
Mål


Inom 30 min efter larm kunna ta emot första patienten.



Inom 60 min efter larm ha förberett för att ta emot minst 15 patienter – både sittande och liggande.



Inom 90 min erhållit 1 kurator för samtal

Samverkan
Samverka med A2 och C2 söder vid traumatisk händelse.
Med Akuten, A2 och IVA vid en kemisk händelse eller en pandemi.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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Ledning
MA – Initialt barnjouren på jourtid, därefter ordinarie överläkare C2 söder
- Vid en kemisk händelse eller pandemi initialt infektionsbakjouren och därefter ordinarie
överläkare C2 norr
SL – Ledningssjuksköterska C2 norr
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6.14 C3 – Traumaavdelning vid katastrofläge pga traumatisk händelse

Inriktning
Snarast förbereda att flytta flyttbara patienter till A3 (liggande och sittande) och omhänderta
skadade ”gula” patienter för observation och behandling från katastrofakuten, C4 (traumavak),
dagoperation och ”lilla op” på ortopedmottagningen. C3 larmas av gyn-avdelningen.
Mål


Ska inom 15 min kunna ta emot 1:a patienten



Ska inom 60 min kunna ta emot minst 10 patienter



Inom 90 min erhållit 1 kurator för samtal och 1 transportörer för interna transporter



Ska inom 120 min kunna ta emot minst 20 patienter

Samverkan
Samverkar främst med A3, katastrofakuten, C4, dagoperation och ortopedmottagningen för
inkommande patienter. Regelbundna rapporterar angående situation, platsläget och behov till
L-SSL
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Ledning
MA – Initialt gynbakjour på jourtid, därefter specialist inom opererande specialitet
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska
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6.15 C4 – Traumavak vid katastrofläge

Inriktning
Snarast påbörja att flytta patienter till A4 och samtidigt ta emot patienter från postop/ IVA för
att fungera som ”Traumavak” (postoperativ avdelning) så att IVA kan expandera. C4 larmas av
gyn-avdelningen.
Mål


Ska inom 15 min kunna ta emot 1:a patienten



Ska inom 60 min kunna ta emot minst 10 patienter och mottagit 1 transportör för interna
transporter



Inom 90 min erhållit 1 kurator för samtal



Ska inom 120 min kunna ta emot minst 15 patienter

Samverkan
Samverkar främst med A4, IVA, C-op och C3. Rapporterar platsläget och behov till L-SSL
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Ledning
MA – Initialt medicinbakjouren på jourtid, därefter narkosläkare
SL – Avdelningens ledningssjuksköterska
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6.16 Dagoperation plan 5 vid katastrofläge pga traumatisk händelse

Dagoperations uppdrag är att omhänderta stabila (gula) patienter som behöver åtgärdas under
narkos. Dagoperation larmas av IVA.
Inriktning
Organisera dagoperation för att ta emot ett stort antal stabila skadade på kort tid. Gäller
patienter som behöver sövas för åtgärd. Skicka hem väntande patienter med planerade icke
akuta operationer efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista. Kunna observera 6
patienter initialt postoperativt, liggande och sittande
Mål


Inom 30 min efter larm kunna påbörja första operationen



Inom 60 min efter larm startat upp båda operationssalarna

Samverkan
Samverkar med akuten, C3 och C4 för inkommande patienter. Samverka med sterilcentralen
gällande instrument och visst sjukvårdsmaterial. Patienter för postoperativ observation ska i
första hand till C3. Rapportera situation och behov till L-SSL.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Ledning
MA dagoperation – initialt överläkare ÖNH (därefter om möjligt en kirurg alt ortoped)
MA anestesi – anestesiolog
SL – ledningssköterska An/Op
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6.17 Gynekologisk avdelning och Förlossning vid katastrofläge

Inriktning


Efter larm från akuten, snarast larma avdelningarna och börja ringa in personal till akuten enligt
larmunderlag. Ska dock bibehålla god vård i den ordinarie verksamheten för BB och förlossning.
Vara beredd att ta emot svårt skadade och svårt sjuka patienter som är gravida eller har akut svår
gynekologisk åkomma. Gyn-avdelningen får larmunderlag av akuten för vidare utlarmning.
Primärjour gyn säkrar akuta åtgärder på förlossning och gyn-avdelning

Mål
 Inom 5 minuter ska alla avdelningar blivit larmade
 Stoppa all egen elektiv verksamhet

Samverkan
Samverka med akuten i första hand.
Rapporterar utlarmningsläget, situation och behov till L-SSL.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Ledning
MA – initialt barnjouren på jourtid, därefter specialist gynekologi
SL – Ledningssjuksköterska gyn-avdelningen

35 (62)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Övergripande operativ katastrofplan

6.18 Intensivvårdsavdelningen vid katastrofläge

IVA ska omgående larma alla jourer, operation och LMCG och samtidigt snabbt förbereda postop och pre-op i syfte att expandera IVA för att kunna vårda ett stort antal svårt skadade.
Dessutom ska väntande elektiva preop ”vardagspatienter” skickas hem efter att ha blivit
uppskriva på en bevakningslista. All planerad verksamheten ska stoppas. Tanken är att hela plan
5 kommer att fördelas mellan OP och IVA. Det finns också möjlighet att förstärka IVA med
ytterligare respiratorer, som utlånas efter bekräftelse av Socialstyrelsen, begärs via L-SSL som
vidarebefordrar behovet till R-SSL. IVA larmas av akuten.
Inriktning


Larma jourer, operation och kemlab/blodcentralen (LMCG)



Organisera för att ta emot ett stort antal livshotande skadade på kort tid.



Ställa om pre- och post-operativavdelning för IVA-vård



Skicka flyttbara patienter från iva och postop till C4.



Skicka hem väntande elektiva preop vardagspatienter så snart möjligt.



Stabilisera och förbereda patienter inför akutkirurgi

Mål


Omedelbart larma alla jourer, operation och LMCG



Inom 15 min - kunna ta emot första patienten



Inom 30 min - ha färdigställt pre- och post-op för IVA-vård



Inom 60 min - förstärkt med medicinteknisk utrustning

Samverkan
Samverkar med akuten, MTA, OP och C4. Stabila patienter för vidare vård ska till C4. Beställ
sekundärtransporter till fastlandet via L-SSL och samverka med PEV när sekundärtransporten
ska utföras. Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.19 Kirurgbakjour vid beredskapslarm

Uppgiften för kirurgbakjour blir att snarast vid misstanke om att en särskild händelse inträffat
är att informera sig om situationen när larm om misstänkt särskild händelse från akutens
ledningssjuksköterska kommer. Genast ta beslut om stabsläge i väntan på verifieringsrapport
varefter beslut ska tas om höjning av beredskapsnivå eller avblåsning av larm. Kirurgbakjour
ska vid förstärkningsläge besluta om antal extra team för akuten och operation om större behov
än vad som är föreslaget under punkt 3.7, ”Förslag till initial organisation vid förstärkningsläge
Visby lasarett”. Vid utlyst katastrofläge bildar kirurgbakjour tillsammans med
ledningssjuksköterska och akutsekreterare initial särskild sjukvårdsledning lokalt (L-SSL) till
dess att ordinarie är etablerad.
Inriktning
Vid katastroflarm bilda initial L-SSL tillsammans med ledningssjuksköterska och akutsekreterare. Snarast initiera att ställa om lasarettet till katastroforganisation. Ta emot lägesrapporter från verksamheter och avdelningar som underlag till lasarettets aktuella situation
(lägesbild). Så snart möjligt få MA till katastrofakuten för medicinsk prioritering av drabbade.
Ta emot rapporter om status och behov från skadeplats. Rapportera över till ordinarie L-SSL.
Mål








Inom 5 minuter
o

Ta beslut om beredskapsnivå och startat upp initial särskild sjukvårdsledning lokalt

o

Kontaktat och samverkat med TiB

o

Vid katastrofläge initierat att ställa om lasarettet till katastroforganisation

Inom 15 minuter vid katastrofläge
o

Tilldelat lokal MA på katastrofakuten (prioriterar inkommande drabbade)

o

Fått ytterligare lägesrapport från skadeplats

o

Fått rapport om läget från kritiska enheter som iva, operation, LMCG, röntgen och C4

Inom 30 minuter vid katastrofläge
o

Ta beslut om ytterligare en sjukvårdsgrupp

o

Ta beslut om behov av ytterligare transportresurser

o

Tilldelat minst 2 kirurger till central operation vid traumatisk händelse

Inom 60 minuter vid katastrofläge
o

Tilldelat 1 specialist till röntgen för bedömning av ev åtgärdsbehov utifrån preliminärsvar

o

Fått rapportera till etablerad ordinarie L-SSL

Samverkan
Samverkar ff med TiB, bakjourer, skadeplats, IVA, Op, C4 och L-SSL.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
Ledning initial L-SSL
MA – Kirurgbakjour
SL – Ledningssjuksköterska
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6.20 Kuratorer vid katastrofläge

En kurator fungerar som rådgivare och krisstöd för alla drabbade vid krissituationer. Det
kommer att vara ett stort behov av vägledning och krisstöd av drabbade och anhöriga samt
sannolikt även för sjukvårdens egen personal.
Enhetschef för Rehabenheten Lasarettet larmas av L-SSL för inkallning av lasarettets kuratorer
för stöd på avdelningar och för egen personal.
Psykiatrin larmar sina krisstödjare för stöd till anhöriga på samlingsplats och egen personal.
Vårdcentralen larmar sin kurator för stöd till drabbade och egen personal.
I ett längre perspektiv för sjukvårdens personal finns företagshälsovård.
Inriktning
Organisera för att stödja ett stort antal drabbade. Skapa förmåga att prioritera mellan
behövande
Mål
 Inom 30 min efter larm
o

Larmat chef för inringning av kurator

 Inom 60 min efter larm
o

Påbörjat inringning av kurator/krissödjare

 Inom 90 min efter larm
o

En kurator/krisstödjare är på plats och påbörjat sitt arbete

 Inom 180 min efter larm
o

De kuratorer/krisstödjare som behövs initialt är på plats

Samverkan
Samverkar med den avdelning eller enhet som de tilldelats och ansvarar för att verka i.
Rapportera situation och ev ytterligare behov till sin egen ledning.
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6.21 Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland (LMCG) vid beredskapslarm

Får larm av IVA. Ej akuta arbetsuppgifter och analyser avslutas omgående och akut verksamhet
prioriteras. Vid behov rings extra personal in av avd. A4 AIM. Det kommer att komma ett stort
antal akuta labprover där svar behövs omgående. Blodprodukter måste kunna levereras snabbt
och vid behov kallas blodgivare in. Vid många skadade med stora blödningar beställs
blodprodukter från fastlandet med första möjliga transport. MA L-SSL informeras om aktuellt
blodlager.
Inriktning
Organisera för att analysera ett stort antal akuta prover och lämna svar inom 20-30 minuter.
Skapa förmåga att prioritera mellan prover så att rätt prov analyseras först.
Målsättning
 Inom 30 min efter larm
o

Fått in mer personal och viktiga arbetsstationer är bemannade

o

Ska första labproverna ha ankommit till lab

o

Påbörjat utlämning av massivt transfusionspack

o

Tina plasma och trombocyter

o

Erhållit 1 transportör för interna transporter.

 Inom 60 min efter larm
o

Översyn av blodlager och vid behov påbörjat inkallning av blodgivare

 Inom 90 min efter larm
o

Påbörjat en plan för uthållighet

Samverkan
Samverkar framförallt med akuten, IVA, Op och C4
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.22 Mottagningar på Visby Lasarett vid katastrofläge

Inriktning
Planera och förbereda för inringning av personal jourtid enligt rutin för telefonlistor STY-23331
Organisera så att väntande mottagningspatienter skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en
bevakningslista. Den planerade verksamheten ska stoppas. Därefter rapporteras att personal
och mottagning är ledig att ianspråktas av L-SSL vid behov. Mottagning inom närmaste dagarna
ska planeras om i tidbok. Mottagningens enhetschef larmas av L-SSL.
Mål




Inom 30 min efter larm
o

ska mottagningens enhetschef vara larmad

o

väntande patienter skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista

Inom 45 min
o



larmning av personal ska vara påbörjad

Inom 90 min efter larm
o

ska mottagningen vara tom, bemanning på plats och redo att tas i anspråk av L-SSL

o

ska planerade mottagningspatienter närmsta dagarna vb planeras om

Samverkan
Samverkar och rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.23 MTA – Medicinteknisk avdelning vid katastrofläge

Inriktning
Organisera för att snabbt kunna färdigställa den extra utrustning som utlånas av Socialstyrelsen.
Utrustning finns till del på sjukhuset och kan vid behov ytterligare kompletteras via begäran hos
R-SSL som kontaktar Socialstyrelsen för att få tillstånd. MTA:s enhetschef larmas av L-SSL.
MTA behövs vid katastrof även för att stötta verksamheterna rörande annan medicinteknisk
utrustning. Verksamheten ska kunna bedrivas dygnet runt vid katastroflarm.
Mål






Inom 30 min efter larm
o

Är enhetschefen larmad

o

Påbörjas inringning av personal

Inom 45 min efter larm
o

Börjat få in personal

o

Påbörjat att färdigställa den utrustning som utlånas av Socialstyrelsen

Inom 60 min efter larm
o

Finns personal för att stötta verksamheterna gällande annan medicinteknisk utrustning

o

Påbörjat en plan för uthållighet

Samverkan
Samverkar framförallt med IVA, C4 och operationsenheterna. Rapporterar situation och resursbehov till L-SSL.
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6.24 ”Lilla operation” plan 3 vid katastrofläge pga traumatisk händelse

Ortopedmottagningens personal och ortopeder omhändertar stabila (sk ”gula”) patienter som
kan åtgärdas med lokalanestesi, blockad, sedering och lustgas. Exempelvis frakturer, sårskador,
brännskador och omläggningar. Ortopedmottagningens enhetschef larmas gyn-avdelningen
(som EC avd C4).
Inriktning
Organisera för att ta emot ett stort antal icke livshotande skadade på kort tid. Dessutom ska
väntande mottagningspatienter skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista.
Den planerade verksamheten ska stoppas. Förmåga att övervaka 6 liggande patienter och
flertalet sittande patienter.
Mål


Inom 60 min efter larm kunna påbörja första operationen



Inom 90 min efter larm startat upp två operationssalar



Inom 90 min erhållit 1 transportör för stöd vid interna transporter

Samverkan
Samverkar med katastrofakuten, anestesi, C3 och röntgen. Klara patienter för vidare vård
planeras till C3. Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.25 Planeringsenhet vård (PEV) vid katastrofläge

PEV kommer att hantera alla transporter till och från ön, både primära och sekundära. R-SSL
ansvarar för att till ön få helikoptrar, flygplan osv. Dessa kommer sedan att höra av sig till PEV
för att få lämplig patient(er) att transportera från ön. PEV ska också se till så att planerade hemtransporter av gotlandspatienter från fastlandet förskjuts och försöka förmå att andra regioner
med egna transportmedel ta hem sina patienter som vårdas av Region Gotland. PEV ska
dessutom omplanera operationer inom närmaste dagarna och arbeta strategiskt med
operationsplaneringen. PEV larmas av R-SSL.
Inriktning
 Planera patienttransporter från ön.
 Avboka planerade operativa ingrepp närmaste tiden.
 Arbeta strategiskt med operationsplaneringen så att vi ”kommer ikapp”

Mål
 Inom 30 min efter larm
o

Enhetschefen ska vara larmad och har börjat kalla in personal

 Inom 60 min efter larm
o

PEV ska vara etablerad

o

Haft dialog med MA R-SSL om 1:a lägesbild av behov primära och sekundär transporter

 Inom 120 minuter
o

Har en bemanningsplan för att täcka det av R-SLL kommunicerade behovet

o

Ha en plan för avtransport för utomlänspatienter

Samverkan
Samverkar med R-SSL och andra regioner. Kommer dessutom kommunicera direkt med
helikoptrarna via Rakel. Rapporterar behov och situation till R-SSL. Rapportera vilka patienter
som blivit avtransporterade och till vilken destination till R-SSL angående primära och till LSSL angående sekundära transporter.
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6.26 Reservakuten vid katastrofläge

Inriktning
Kirurg- och urologmottagningen organiserar och startar upp reservakutens verksamhet efter
larm från akutmottagningen. En ledningssjuksköterska avdelas från akuten. Uppgiften är att
organisera för att ta emot ett stort antal (sk ”gula”) vardagspatienter från akutmottagningen på
kort tid vid katastrofläge. Den planerade verksamheten stoppas och väntande mottagningspatienter skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista. Utöver detta ska det
finnas förmåga att övervaka 2 liggande patienter och flertalet sittande patienter.
Mål
 Inom 15 min efter larm kunna omhänderta första patienten
 Inom 30 min efter larm helt ställt om från mottagning till reservakut

Samverkan
Samverkar med akuten, avdelningar, IVA och LMCG, vårdplatskoordinator.
Patienter för inläggning och vidare vård ska rapporteras till rätt avdelning.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.27 Röntgenavdelningen vid beredskapslarm

Röntgen ska kunna upprätthålla akut radiologisk verksamhet. De ska dessutom avdela personal
och eventuellt utrustning till akuten och IVA för FAST-undersökning. Röntgenjouren är den som
får larm från IVA och larmar därefter själv in övrig jourpersonal och ev enhetschef.
Inriktning
Organisera för att ha ett mycket högt patientflöde av ”gula” patienter till röntgenavdelningen.
Avdela radiolog till akuten och vid katastrofläge även till IVA för ultraljudundersökning (FAST)
och ev slätröntgen. Väntande elektiva patienter på mottagningen skickas hem efter att ha blivit
uppskriva på en bevakningslista. Den planerade verksamheten ska stoppas. Avboka planerade
besök närmsta dag(ar) som kan vänta och lägg dessa på väntelista.
Mål


Omgående börja ringa in personalen i beredskap och vid katastroflarm larma även enhetschefen.



Inom 30 min efter larm
o

Personalen som är i beredskap ska vara på plats och startat upp arbetet.

o

Kalla in fler efter behov & åtgärdsplan

o

Börja ta emot patienter



Inom 60 min efter larm erhållit kirurg för bedömning av preliminärsvar



Inom 90 min efter larm påbörja planering för uthållighet



Inom 120 min påbörja avbokningar av redan bokade undersökningar

Samverkan
Samverkar främst med katastrofakuten, ”lilla op”, reservakuten och C3.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.28 Sjukvårdsgrupp

För förstärkning av sjukvårdsinsatser i skadeområdet kan sjukvårdsgrupper larmas ut oavsett
tid på dygnet, årstid och plats. Sjukvårdsgrupp utgår i första hand från Visby lasarett och i andra
hand från någon av vårdcentralerna. Syftet med sjukvårdsgrupp är att tillföra medicinsk
kompetens och höja förmågan i ett skadeområde vid en särskild händelse. Utlarmning av sjukvårdsgrupp kan begäras av sjukvårdsledare på skadeplats, TiB eller kirurgbakjour.
En sjukvårdsgrupp består av en läkare och två sjuksköterskor alternativt sjuksköterska och
undersköterska. Personer ingående i sjukvårdsgrupp har speciell utbildning och utrustning för
prehospitalt arbete på skadeplats. Sjukvårdsutrustning, läkemedel och skyddsklädsel för arbete
i skadeområde finns i katastrofförråden på Visby lasarett, Slite och Hemse vårdcentral. För mer
information se ”Organisation och arbete i skadeområde” (STY-18316).
Inriktning


Ska kunna utföra mer kompetenskrävande bedömningar och behandlingar



Stödja prehospital personal i medicinska beslut



Tillföra vårdutförare och materiel till skadeområde.

Mål




Inom 15 min efter larm
o

första sjukvårdsgrupp lämna Visby Lasarett

o

under dagtid ska en sjukvårdsgrupp kunna skickas från Slite och Hemse vårdcentral

Inom 60 min efter larm
o

ytterligare en sjukvårdsgrupp ska kunna skickas från Visby Lasarett

o

under jourtid ska Slite och Hemse vårdcentral kunna skicka ut sin sjukvårdsgrupp

Samverkan
Samverkar med SL och MA på skadeplats som rapporterar till L-SSL regelbundet.
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6.29 Sterilcentralen vid katastrofläge

Inriktning
Tillse att det finns sterilt material och instrument till verksamheterna. Katastrof- och
reservakuten, intensivvården samt centraloperation har högsta prioritet. Verksamheten ska
kunna bedrivas dygnet runt vid katastroflarm. Enhetschef larmas av L-SSL.
Mål




Inom 30 min efter larm
o

Dagtid – extra personal ska vara inkallad och på väg

o

Enhetschefen vara larmad

Inom 60 min efter larm
o

På jourtid - Enheten vara bemannad och påbörjat sin verksamhet



Inom 90 min - erhållit 1 transportör för interna transporter



Inom 120 minuter - En plan för uthållighet dygnet runt ska vara upprättad

Samverkan
Samverkar med katastrof- och reservakuten, iva, operationsenheter och varuförsörjningen.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.30 Vaktmästeri vid beredskapslarm

Inriktning
Organisera för att snabbt kunna skylta upp sjukhuset, stötta interna transporter och kunna ta
hand om stort antal avlidna. Verksamheten ska kunna bedrivas dygnet runt vid katastrofläge.
Vaktmästeriet larmas av akutmottagningen.
Mål


Inom 30 min efter larm
o



Börjar skylta runt sjukhuset

Inom 60 min efter larm
o

Skyltning klar

o

Fler personal larmade

o

Planera för uthållighet

Samverkan
Samverkar framförallt med akuten och vårdavdelningar.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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6.31 Vårdadministration vid katastrofläge

Inriktning
Organisera för att utse sekreterare till katastrofakut och reservakut för loggning och
registrering samt till verksamheterna för dokumentation av journal-handlingar.
Larmas från gyn-avdelning via larmunderlaget från akuten.
Mål


Inom 15 min efter larm ska enhetschefen vara larmad och påbörja inringning av personal



Inom 30 min efter larm ska 2 akutsekreterare vara på plats på katastrofakuten



Inom 60 min efter larm ska minst 4 sekreterare vara inringda och påbörjat arbete



Inom 120 min planera för uthållighet

Samverkan
Samverkar med katastrof- och reservakuten, iva, operationsavdelningarna och avdelningarna.
Rapportera situation och behov till L-SSL.
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7 Vårdcentralernas roll
Vårdcentralernas roll vid ett katastrofläge på Visby lasarett är att avlasta lasarettet så att de får
koncentrera sig på svårt skadade och sjuka patienter (gula och röda) från händelsen och
”vardagen”. Sekreterare för dokumentation och kuratorer för rådgivning och stöttning måste
avdelas för att delta i arbetet.
7.1 Visby Norr
Uppdraget för Visby Norr är att ta emot och triagera gröna patienter från skadeplats samt vid
behov remittera vidare till Visby Lasarett. Väntande patienter på mottagningen skickas hem
efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista. Den planerade verksamheten ska stoppas.
Avboka planerade besök närmsta dag(ar) som kan vänta och lägg dessa på väntelista.
Det är mycket viktigt att vårdcentralen nogsamt registrerar mottagna drabbade från skadeplats
och noterar var de tar vägen efter bedömning/behandling. Vårdcentralen larmas av R-SSL(ev
initialt av TiB) som ringer till verksamhetschef (dagtid) eller primärvårdsjouren (jourtid).

Inriktning


Organisera vårdcentralen för att ta emot flertalet patienter från skadeplats, samt registrera dessa



Rapportera registrerade drabbade på Visby Norr till R-SSL



Beredd avdela en sjukvårdsgrupp (1 läkare och 2 sjuksköterskor) till skadeplats

Mål




Inom 15 min från larm
o

Om det är på jourtid måste den som har jour starta upp arbetet på vårdcentralen

o

Ska enhetschefen få information om att vårdcentralen måste öppna från R-SSL eller TiB

o

Ska planerade besök skjutas upp, väntande patienter som kan åka hem ska hemförlovas
och de som måste omhändertas ska förflyttas till Wisby Söder

Inom 60 minuter
o

Ska vårdcentralen vara redo att ta emot händelsens patienter, det rapporteras till R-SSL

o

Ledning ska vara etablerad

o

Larmat kurator för stödsamtal

Samverkan
Vårdcentralen ska främst samverka med Wisby Söder och R-SSL. Särskild sjukvårdsledning
regionalt och lokalt samverkar i sin tur gällande avtransport från skadeplats. När vårdcentralen
är redo att ta emot patienter ska detta omgående rapporteras till R-SSL. Därefter ska löpande
rapportering om behov och stöd göras till R-SSL. Om behov av ambulans finns, kontakta SOS
Alarm via 112 och meddela därefter R-SSL.
Ledning
MA – Specialistläkare Allmänmedicin
SL – Ledningssjuksköterska

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Verksamhetschefen har ett övergripande ledningsansvar för hela vårdcentralen men kan också
hjälpa ledningssjuksköterskan i vissa uppgifter.

50 (62)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

7.2

Övergripande operativ katastrofplan

Wisby Söder

Uppdraget för Wisby Söder är att ta emot väntande ”vardagspatienter” från Visby Norr och akutmottagningen på lasarettet. Wisby Söder ska dessutom ta emot gröna patienter från s.k.
”vardagshändelser” (patienter som inte varit involverade i den särskilda händelsen). Väntande
patienter på mottagningen skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista. Den
planerade verksamheten ska stoppas. Avboka planerade besök närmsta dag(ar) som kan vänta
och lägg dessa på väntelista. Vårdcentralen larmas av R-SSL som ringer till verksamhetschef
(dagtid) eller primärvårdsjouren (jourtid). Det är mycket viktigt att vårdcentralen nogsamt
registrerar patienterna och dokumenterar var de tar vägen efter bedömning/behandling.
Inriktning


Organisera vårdcentralen för att ta emot patienter från Visby Norr och från ambulans/sjukresor



Beredd avdela en sjukvårdsgrupp (1 läkare och 2 sjuksköterskor) till skadeplats

Mål




Inom 15 min från larm
o

På jourtid måste den som har jour starta upp arbetet på vårdcentralen

o

Ska enhetschefen få information om att vårdcentralen måste öppna från R-SSL/ TiB

o

Börja ta emot patienter från Visby Norr (dagtid)

Inom 60 minuter
o

Ska vårdcentralen vara redo att ta emot patienter utifrån

o

Ledning ska vara etablerad

Samverkan
Vårdcentralen ska främst samverka med Visby Norr och R-SSL. Särskild sjukvårdsledning
regionalt och lokalt samverkar i sin tur gällande avtransport från lasarettet till vårdcentralen.
När vårdcentralen är redo att ta emot patienter ska detta omgående rapporteras till R-SSL.
Därefter ska löpande rapportering om behov och stöd göras till R-SSL. Om behov av ambulans
finns kontakta SOS Alarm via 112 och meddela därefter R-SSL.
Ledning
MA – Specialistläkare Allmänmedicin
SL – Ledningssjuksköterska

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Verksamhetschefen har ett övergripande ledningsansvar för hela vårdcentralen men kan också
hjälpa ledningssjuksköterskan i vissa uppgifter.
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Slite och Hemse Vårdcentral

Uppdraget för vårdcentralerna utanför Visby är flerdelat. Dels ska de ta emot patienter från
skadeplats (om händelsen är i deras närområde) och dels ska de skicka sjukvårdsgrupp. Utöver
detta har de fortfarande ansvar för sina vardagspatienter. Den planerade verksamheten stoppas
och patienter på mottagningen skickas hem efter att ha blivit uppskriva på en bevakningslista.
Avboka planerade besök närmsta dag(ar) som kan vänta och lägg dessa på väntelista.
Det är mycket viktigt att vårdcentralen nogsamt registrerar mottagna drabbade från skadeplats
och noterar var de tar vägen efter bedömning/behandling. Vårdcentralen larmas av R-SSL som
ringer till verksamhetschefen.
Inriktning




Om händelsen är i närområdet:
o

Organisera vårdcentralen för att ta emot flertalet patienter

o

Beredd avdela en sjukvårdsgrupp (1 läkare och 2 sjuksköterskor) till skadeplats

o

Rapportera registrerade drabbade på vårdcentralen till R-SSL

o

Avboka planerade besök, hemförlova de som kan vänta och avsluta pågående ärenden.

Om händelsen på en annan del av ön:
o

Bedriv verksamheten som vanligt i stort

o

Beredd att skicka sjukvårdsgrupp

o

Beredd att ta emot patienter som inte är listade på vårdcentralen eller har bokad tid

o

Beredd att ta emot patienter från skadeplats

Mål




Inom 15 min från larm
o

Ska verksamhetschefen få besked om vårdcentralen uppgift från R-SSL eller TiB

o

Om på jourtid måste verksamhetschef ringa in personal och öppna upp vårdcentralen

o

Börja ta emot patienter (dagtid)

Inom 60 minuter
o

Ska vårdcentralen vara redo att ta emot ett större antal patienter

o

Ledning ska vara etablerad

Samverkan
Vårdcentralen ska främst samverka R-SSL. När vårdcentralen är redo att ta emot patienter ska
detta omgående rapporteras till R-SSL. Därefter ska löpande rapportering om behov och stöd
göras till R-SSL. Om behov av ambulans finns kontakta SOS Alarm via 112 och meddela därefter
R-SSL.
Ledning
MA – Specialistläkare Allmänmedicin
SL – Ledningssjuksköterska

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Verksamhetschefen har ett övergripande ledningsansvar för hela vårdcentralen men kan också
hjälpa ledningssjuksköterskan i vissa uppgifter.
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Privata Vårdcentraler

Uppdraget för de privata vårdcentralerna med avtal med Region Gotland är att kunna ta emot
fler patienter, som inte nödvändigtvis är listade där eller har bokad tid. Vårdcentralerna kan
dessutom behöva utöka sina öppettider och ska vara ett komplement och stöd till Regionens
egna vårdresurser. Vid extraordinära händelser kan det vara så att även dessa vårdcentraler
måste ta emot patienter direkt från skadeplats. Vårdcentralerna larmas från R-SSL.
Mer information finns i Krav- och Kvalitetsboken för primärvården (STY-03991).
Inriktning


Bedriv verksamheten som vanligt i stort



Beredd att ta emot patienter som inte är listade på vårdcentralen normalt eller har bokad tid



Beredd att ta emot gröna patienter från skadeplats

Mål




Inom 15 min från larm
o

Ska verksamhetschefen få besked om vårdcentralen uppgift från R-SSL eller TiB

o

Om det är på jourtid måste verksamhetschefen ta sig till vårdcentralen och börja ringa
in personal, i fall R-SSL har bedömt att vårdcentralen behöver öppna.

Inom 60 minuter
o

Börja ta emot patienter (dagtid)

o

Ledning ska vara etablerad

Samverkan
Vårdcentralerna ska främst samverka R-SSL. När vårdcentralen är redo att ta emot patienter ska
detta omgående rapporteras till R-SSL. Därefter ska löpande rapportering om läget göras till RSSL. Om behov av ambulans finns kontakta SOS Alarm via 112 och meddela därefter R-SSL.
Ledning
MA – Specialistläkare Allmänmedicin
SL – Ledningssjuksköterska

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Verksamhetschefen har ett övergripande ledningsansvar för hela vårdcentralen men kan också
hjälpa ledningssjuksköterskan i vissa uppgifter.
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8 Psykiatrins roll
8.1

Psykiatrin vid katastrofläge

Psykiatrin ska bemanna för att kunna ta emot ökat antal patienter av akut karaktär. Den normala
verksamheten ska fungera som vanligt men personal (minst en leg. läkare, en sjuksköterska en
krisstödjare och en sekreterare) måste kunna avdelas för att starta upp en samlingsplats för
anhöriga på annan plats (se kapitlet ”Anhörigstöd och samlingsplats för anhöriga”). Medicinska
sekreterare för dokumentation och kuratorer/krisstöd för stöttning måste avdelas för att delta
i arbetet på samlingsplats för anhöriga och i verksamheten. Psykiatrin larmas från R-SSL.
Inriktning
Beredd att ta emot fler patienter, både akut från händelsen men också tidigare kända patienter.
Beredd att avdela personal för att starta upp en samlingsplats för anhöriga.
Mål
 Inom 30 min efter larm
o

Börjat ringa in mer personal

o

Bakjour psykiatri ska vara på psykiatrins samlingsplats

 Inom 60 min efter larm
Ha en plan för vilka som ska avdelas om en samlingsplats för anhöriga ska öppnas.

Samverkan
Samverkar och rapporterar situation och behov till R-SSL.
Psykiatrin är också en del av Region Gotlands krisstödsorganisation som leds av central
krisledning (CKL)

Dokumentnr STY-17073 v 7.0
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Ledning
MA – Bakjour psykiatri
SL – Ledningssjuksköterska psykiatrin
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Anhörigstöd och samlingsplats för anhöriga

Vid större händelser, efter beslut av R-SSL, kommer en lokal att färdigställas för stöd till
anhöriga och drabbade (färdigbehandlade eller oskadda). Syftet är att skapa en
informationspunkt där de kan få besked om sina anhöriga drabbade då det inte kommer vara
möjligt att få den informationen direkt på sjukvårdsinrättningarna och samtidigt kunna få eget
stöd. Tänk på att samlingsplatsen bör ha tillgång till journalsystemet och Region Gotlands
intranät.
Inriktning


Ställa iordning utpekad lokal för ändamålet



Ta emot information om aktuella patienter från L-SSL och R-SSL och förmedla detta till rätt anhörig



Logga och dokumentera given information.



Ge akut krisstöd till anhöriga och drabbade på samlingsplatsen



Skapa uthållighet för att kunna hålla öppet dygnet runt

Mål


Kunna öppna och ge grundläggande information inom 60 minuter från larm av R-SSL



Inom 2 timmar ska det finnas minst 4 personer på plats



Inom 3 timmar kunna ge lättare förtäring om det finns behov

Samverkan
Samverkar och leds av R-SSL. Bör också samverka med frivilligorganisationer (exempelvis
Svenska kyrkan och Röda korset), SOF, UAF och krisstödsorganisationen samt polisen.
Informationen om de drabbade tillhandahålls av L-SSL om drabbade på Visby Lasarett och RSSL om drabbade på vårdcentral och direkttransporterade till fastlandet. Denna information
lämnas av leg. läkare till anhöriga.
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Ledning
MA- legitimerad läkare från psykiatrin.
SL – ledningssjuksköterska från psykiatrin.
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9

Bilagor

9.1

Mallar

Övergripande operativ katastrofplan

Mallar för åtgärdsplan, åtgärdskort och telefonlista finns via länken ”Katastrofplan” på
skrivbordet. Gå sedan in i mapp ”Rutiner och mallar”. Hämta mallen och spara den sedan i din
egen verksamhets katastrof-mapp, ange datum och ansvarig. Skriv därefter ut dokumentet och
sätt in i er katastrofpärm.
9.2

Definitioner

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

9.2.1

A-D

ACIB

Ambulanschef i beredskap. Kallas även driftjour.

AGKP

Arbetsgruppen för katastrofmedicinsk planering. Bereder
ärenden och verkställer de beslut som tas på
katastrofmedicinska rådet.

Allvarlig händelse

Händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Kallas
numera ”särskild händelse”

Anspänningstid

Tid från alarmering till dess att första enhet åker ut.

Ansvarsprincip

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden
har samma ansvar vid kris och krig.

ATA

Allmän-Teknisk Avdelning

ATLS

Advanced trauma life support, standardiserat akut
omhändertagande av skadade.

Beredskap

Tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling.

Brytpunkt

Geografisk plats dit räddningsenhet anvisas vid ankomst till
skadeplats i avvaktan på insats.

CBRNE

Förkortning för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r),
nukleära (n) och explosiva (e) ämnen, vars egenskaper innebär
en fara för människa eller miljö.

Civilt försvar

Den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att
göra det möjligt för samhället att hantera situationer då
beredskapen höjs - att skydda befolkningen, säkerställa
samhällsviktiga funktioner samt stödja Försvarsmakten.

Extraordinär händelse

Händelse som avviker från det normala och innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
kommun och/eller landsting.

9.2.2

E-H

Farliga ämnen

Ämnen vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära
egenskaper innebär en fara för människa eller miljö.

Farligt gods

Ämnen och produkter som har så farliga egenskaper att de kan
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skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras
rätt under transport.
FAST

Focused Assessment Sonography in Trauma. Riktad
undersökning av thorax och buk med ultraljud i samband med
trauma.

FEH

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.

Folkhälsomyndigheten

Ansvarar för folkhälsofrågor. Ska främja god och jämlik hälsa,
förebygga sjukdomar och skador samt verka för effektivt
smittskydd och skydda mot hälsohot.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning
vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Geografiskt områdesansvar Ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan olika
aktörer i krisberedskapen. Lokalt - kommunen, regionalt –
länsstyrelsen, nationellt – regering.
Händelseplats

Se skadeplats

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta
om höjd beredskap (skärpt beredskap eller högsta beredskap).

Högsta beredskap

Råder om Sverige är i krig.

9.2.3

I-L

Inriktningsbeslut

Styr vilka åtgärder som prioriteras eller utesluts.

ISF

Förkortning för inriktning- och samordningsfunktion. Ett
möte där flera aktörer samverkar och tar fram en gemensam
lägesbild samt inriktning och samordning.

ISK

En inriktnings- och samordningskontakt är aktörens
kontaktpunkt gentemot andra aktörer.

JRCC

Sjö- och flygräddningscentralen (Joint Rescue Co-ordination
Center).

Katastrof

Särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i
Förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög
att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre
kan upprätthållas.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0
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Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att normala kvalitetskrav inte
längre kan upprätthållas och att en särskild sjukvårdsledning
vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.
Katastrofmedicinsk beredskap Beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att
minimera konsekvenser av särskild händelse.
Katastrofmedicinskt råd

Råd som har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och
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planerande inom den katastrofmedicinska beredskapen.
Kontaminering

Hänvisar till att något förorenats, används vid CBRNE

Krig

Konflikt med väpnat våld, högsta beredskap råder.

Kris

En svår händelse som inträffar utöver det normala och
drabbar enskilda, organisationer eller hela eller delar av
samhället.

Krisberedskap

Beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera
krissituationer. Utgångspunkten är att hela samhället
gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för
och utvecklar krisberedskapsarbetet.

Krisledning

En grupp vars uppgift är att hantera och leda arbetet för att
minimera följdverkningar av en svår händelse.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den
ledningsfunktion som enligt lag ankommer på en region vid
extraordinära händelser i fredstid och utgörs av
regionstyrelsen.

Krisstöd

Allt medmänskligt, praktiskt och socialt stöd som olika
samhällsinsatser förmedlar i samband med en särskild
händelse.

Ledningsplats

Plats varifrån ledning utövas.

LEH

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Likhetsprincip

Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än
vad situationen kräver.

LMCG

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland.

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

9.2.4

M-P

Medicinskt ansvarig, MA

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som prioriterar och
beslutar om medicinska åtgärder.

METHANE

Rapportstruktur från sjukvårdsledare i ambulans, M=Misstänkt
särskild händelse (ja/nej), E= Exakt lokalisation, T=Typ av
händelse, H=Hot och risker, A=Angreppsväg, N=Numerär
antal drabbade, E=Enheter (totalt behov).

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, statlig
myndighet med ansvar för krishantering.

Närhetsprincip

Händelse hanteras där de inträffar och av de som är närmast
berörda och ansvariga.

Omfall

Planera för tänkbar utveckling av händelsen.
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Paratus

Tekniskt digitalt stödsystem för ambulanssjukvård som
innehåller bla journalmodul.

Polisinsatschef, PIC

Polis som utsetts till att leda polisinsats, på skadeplats blåvitväst.

Prehospital sjukvårdsledning, PS
Särskild sjukvårdsledning på skadeplats, utgörs vanligen
av första ambulans på plats enligt nationellt PS-koncept.
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9.2.5

Q-T

RAKEL

Radiokommunikation för effektiv ledning. Används av
samhällsviktiga aktörer.

RAPS

Förkortning för räddningstjänst, alarmering, polis, sjukvård.
En raps är en gemensam radiokanal inom RAKEL-nätet.

Resiliens

Förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt
återhämta sig och vidareutvecklas.

Robust

Motståndskraftig.

Räddningsinsats

Aktivitet som räddningstjänst utför och som syftar till att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller
miljö.

Räddningssledare, RL

Den som är ansvarig för en räddningsinsats, bär på skadeplats
rödvit-rutig väst. Räddningsledaren agerar utifrån Lagen om
skydd mot olyckor (LSO, 2003:778).

Samverkan

Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan
för ett visst syfte.

Sanering

Åtgärd för att avlägsna skadliga ämnen från person, miljö eller
egendom.

Sektor

Inom katastrofmedicinsk verksamhet är detta en del av
skadeområdet eller uppsamlingsplatsen.

Sjukvårdsgrupp

Grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta
inom skadeområde.

Sjukvårdsledare, SL

Hälso- och sjukvårdspersonal som leder sjukvårdens arbete.
Bär en vit-grön väst på skadeplats.

Skadekort

Används för dokumentation inom skadeområdet.

Skadeplats

Plats där skadehändelse har inträffat.

SKR

Sveriges kommuner och regioner, arbetsgivar- och
intresseorganisation. Överenskommelser med msb inom civilt
försvar och krisberedskap med uppgifter till regioner och
kommuner.

Socialstyrelsen

Statlig kunskapsmyndighet för vård och omsorg, ett
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kunskapscentrum för katastrofmedicin. Samordnar
förberedelser för läkemedelsförsörjning och sjukvårdsmateriel
inför höjd beredskap.
L-SSL

Förkortning för Särskild Sjukvårdsledning Lokalt, kan även
benämnas Lokal särskild sjukvårdsledning. En ledningsfunktion
som leder arbetet på Visby Lasarett och stödjer arbetet på
skadeplatsen. Se även ”särskild sjukvårdsledning”.

R-SSL

Förkortning för Särskild Sjukvårdsledning Regionalt, kan även
benämnas Regional särskild sjukvårdsledning. Ledningsfunktion
som leder hela sjukvårdens arbete, exempelvis vårdcentralernas
roll och sekundärtransporter till och från ön. Se även ”särskild
sjukvårdsledning”.

Stab

Grupp tillsatt utifrån kompetenser som krävs för att lösa en
uppgift och som utgör ledningsstöd åt chef.

Stabschef

Person som leder en stabs arbete.

Stabsläge

Beredskapsläge inom hälso- och sjukvården som innebär att en
särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar
nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Särskild händelse

Händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Tidigare
kallat ”allvarlig händelse”.

Särskild sjukvårdsledning

Ledningsfunktion som åstadkommer inriktning och
samordning av hälso- och sjukvårdens insatser vid särskild
händelse. Se även L-SSL och R-SSL.

Tjänsteman i beredskap

Ständigt bemannad funktion som ansvarar för att initialt
hantera information om misstänkt särskild händelse. Kallas
normalt för TiB.

Totalförsvar

Den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig
- består av militärt och civilt försvar.

9.2.6

U–Ö

Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

Uppsamlingsplats för skadade
Inom katastrofmedicinsk verksamhet, är detta en plats
inom skadeområdet dit skadade förs för prioritering, behandling
och registrering före avtransport.
Vardagspatient

Patient som söker i vanligt patientflöde, som inte varit involverad
i särskilda händelsen.

Verifieringsrapport

Upprepad Methanerapport efter ca 10 min från skadeplats med
tillägg ”Tid för första avtransport”.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten.

Åtgärdsplan

Vad som ska åstadkommas på enheterna inom hälso- och
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Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01

sjukvårdens verksamheter vid beredskapshöjning.
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Dokumentnr STY-17073 v 7.0

Datum 2021-06-01
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Ny förbundsordning i
kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg – KSA

Ärendenummer: RS 2022/574
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Godkänner föreslagen revidering av förbundsordningen för
Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har analyserat förslaget till förbundsordning för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och tillstyrkt det trots
förväntade högre kostnader.
Av 3 kap. 8 § kommunallagen följer att den nya förbundsordningen blir
gällande först sedan samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige antagit den.
Under beredningen för regionstyrelsen har det framkommit att det brådskar
med antagandet. Det framstår vidare inte som ett realistiskt alternativ att inte
anta den nya förbundsordningen trots ökade kostnader. Med hänsyn härtill
föreslås att regionfullmäktige snarast antar förslaget till ny förbundsordning för
KSA.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2022-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-23, § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2022-04-04
Skickas till

Regionfullmäktige
Anders Sylvan, förbundsdirektör, anders.sylvan@svenskt-ambulansflyg.se

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Klicka eller tryck här för att ange text., Klicka eller
tryck här för att ange text.

Ärende RS 2022/574
Datum 4 april 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

Ny förbundsordning i kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg  KSA
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

Godkänner föreslagen revidering av förbundsordningen för
Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har analyserat förslaget till förbundsordning för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och tillstyrkt det trots
förväntade högre kostnader.
Av 3 kap. 8 § kommunallagen följer att den nya förbundsordningen blir
gällande först sedan samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige antagit den.
Under beredningen för regionstyrelsen har det framkommit att det brådskar
med antagandet. Det framstår vidare inte som ett realistiskt alternativ att inte
anta den nya förbundsordningen trots ökade kostnader. Med hänsyn härtill
föreslås att regionfullmäktige snarast antar förslaget till ny förbundsordning för
KSA.
Beslutsunderlag

HSF Tjänsteskrivelse 2022-02-25
HSN § 29 Ny förbundsförordning kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
(KSA)
Av kommunalförbundets fullmäktige beslutad förbundsordning.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionfullmäktige
Anders Sylvan, förbundsdirektör, anders.sylvan@svenskt-ambulansflyg.se
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Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ny förbundsordning kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg (KSA)
Förlag till beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
föreslagen revidering av förbundsordningen för Kommunalförbundet
för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Den 10 februari 2022 beslutade kommunalförbundet för svenskt ambulansflygs fullmäktige om reviderad förbundsordning. För att vinna laga kraft måste
förbundsordningen beslutas i samtliga medlemmars regionfullmäktige.
Revideringarna av förbundsordningen innebär allt från mindre förändringar
såsom namnbyte från landsting till regioner, till mer omfattande och principiellt
viktiga förändringar.
Det förvaltningen bedömer som de mest centrala förändringarna i
förordningen jämfört med tidigare är:






§3 Ändamål och uppgifter, där en bättre skrivning som täcker hela
kommunalförbundets syfte och uppdrag, medan delar av detaljstyrning
kring hur uppdraget ska genomföras är borttaget. I nuvarande
skrivning ges kommunalförbundet exempelvis möjlighet att anställa
personal antingen genom egenregi eller genom upphandling.
§14 Kostnadstäckning där det i tidigare förbundsordning angavs att
kostnadstäckning vid ett negativt resultat skulle hanteras av
medlemmarna enligt ekonomisk modell, medan nuvarande förslag
anger att det ska regleras av kommunalförbundet genom åtgärder
under de närmast följande åren.
§16 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet. I
paragrafen anges att förbundet inför beslut om principiella
verksamhetsförändringar samråda med förbundsmedlemmarna, inte
enbart informera.

Förbundsordningen innehåller också en reviderad fördelningsmodell av
förbundets kostnader. En revidering av tidigare modell var nödvändig av flera
skäl. Den reviderade modellen är en bättre modell även om modellen kommer
att leda till högre kostnader för Region Gotland. Men att hålla fast vid den
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gamla modellen gav orimliga konsekvenser för vissa regioner. Detta på grund
av ett olyckligt fastslaget takbelopp per flygtimme för den särskilda avgiften
som totalt ska utgöra 30 procent av kommunalförbundets fakturerade intäkter.
Övriga 70 procent faktureras per flygtimme. I det nya förslaget revideras
takbeloppet per flygtimme för den särskilda avgiften årligen och ska framgå av
budgeten.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Uppstarten för Kommunalförbundet har försenats av en rad
anledningar.
En ny tf. förbundsdirektör anställdes under 2021 med uppdrag att få
kommunalförbundet att se över kommunalförbundets tidplan och
förbundsförordning.
I översynen av förbundsordningen har en rad förändringar i förbundsordningen varit ute i regionerna på remiss.
Region Gotland svarade på remissen. De föreslagna ändringarna i
förbundsordningen ligger väl i linje med Region Gotlands svar på remissen och
bedöms vara nödvändigt och uppfyller med förbundet.
Den förändrade förbundsordningen är beslutad av Kommunalförbundets
fullmäktige 2022-02-10. Förslaget måste för att vinna giltighet antas genom
beslut av samtliga medlemmars regionfullmäktige.
Föreslagen förändring av förbundsordningen innebär i detalj:








§2 Medlemmar: Endast namnändring på vissa medlemmar då alla
medlemmar inte var regioner då föregående förbundsordning
beslutades.
3§ Ändamål, uppgifter: Uppdraget tydliggörs till att
kommunalförbundet har uppdraget bedriva luftfartsverksamhet och för
medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och
koordinera densamma. Att uppdraget kan fullgöras i egen regi eller
med inhyrd personal. Tidigare detaljer kring hur uppdraget ska
genomföras tas bort.
5§ Förbundsfullmäktige: Mandatperiodens start är framflyttad från
1 april till 1 januari efter ett valår.
8 § Styrelse: Dels en rättelse att styrelsen utser direktör, inte som
tidigare förbundschef, och dels ett tydliggörande att styrelsen skall med
instruktion fastställa hur direktören skall leda verksamheten inom
kommunalförbundet under styrelsen och fastställa direktörens övriga
uppgifter.
10§ Initiativrätt: Ingen förändring jämfört med tidigare förutom
namnbyte från landstingsstyrelse/fullmäktige till regionstyrelse/
fullmäktige. I remissutgåvan av förändrad förbundsordning föreslogs
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förändringen att initiativrätten för förbundsmedlem genom regionstyrelse/regionfullmäktige skulle utgå. Det framkom dock tydligt i
remissvaren att regionerna inte var för den förändringen och den
initiativrätten finns således kvar.
11§ Kungörelser och tillkännagivanden: I tidigare förbundsordning
stod att tid och plats för budgetmöte skulle anges på samtliga
medlemmars anslagstavlor vilka kommunalförbundet inte har tillgång
till. Dessutom stod att det var Västerbottens läns landstings anslagstavla som var kommunalförbundets officiella anslagstavla. I föreslagen
förbundsordning står nu istället att kungörelser, protokoll och andra
tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla och
webbplats. Och att den officiella anslagstavlan för förbundet är
anslagstavlan för den region där förbundet har sitt säte enligt §1.
14§ Kostnadstäckning: Paragrafen innehåller klausul om att
underskott ska hanteras enligt kommunallagens balanskrav och regleras
genom åtgärder under närmast följande år. Inte genom att fördela
underskottet ut till medlemmarna såsom det stod i tidigare
förbundsordning .
15§ Lån, borgen m.m. Den förändrade paragrafen innebär ett
förtydligande att kommunalförbundet inte får uppta lån utan
godkännande av samtliga medlemmars fullmäktig såvida det inte är
fråga om kortsiktiga lån för att täcka ett tillfälligt behov. I tidigare
förbundsordning fanns en annan skrivning med beloppsgräns,
uppräkning av beloppsgräns m.m. Den föreslagna förbundsordningen
är tydligare på den punkten.
16§ Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet:
Paragrafen är nästan helt förändrad men tydliggöra att medlemmarna
ska, för att kunna utöva sin uppsiktsplikt, ges insyn i
kommunalförbundet. Dvs här anges också att medlemmarna har en
uppsiktsplikt vilket inte paragrafen gjorde tidigare. I paragrafen står det
också i föreslagen förbundsordning att förbundet inför principiella
verksamhetsförändringar ska samråda med medlemmarna, tidigare stod
det att förbundet skulle informera, vilket är en positiv förändring.
§17 Budget – årsredovisning: Största förändringen är att
verksamhetsplan inklusive budget ska fastställas senast 30 juni, i
tidigare förbundsordning var tidplanen 30 november. I det förslag som
skickades till regioner på remiss var förslaget 30 september, vilket flera
regioner, däribland Gotland, ansåg var försent. I övrigt är paragrafen
till stor del reviderad, med bland annat ett tydliggörande att
verksamhetsplanen ska innehålla mål för ekonomi och verksamhet,
samt en ekonomisk budget. Paragrafen har blivit tydligare i sin helhet.
§19 Uppsägning och utträde: Ingen stor förändring av paragrafen
utan två stycken förtydliganden. Dels att den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
enligt § 13 i förbundsordningen och dels att när en medlem utträtt ur
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förbundet upphör medlemmens ansvar för skulder om inte annat
överenskommits.
§23 Ändring av förbundsordningen: Endast namnändring från
landstingsfullmäktige till regionfullmäktige.

En reviderad fördelningsmodell av förbundets kostnader har framtagits.
Kommunalförbundet har kostnader som skall täckas av intäkter från
medlemmarna. Intäkterna ska faktureras enligt följande:
• 70 % av kommunalförbundets intäkter ska faktureras per flygtimme eller
annan grund
• 30 % av intäkterna ska faktureras med en särskild avgift. Särskild avgift En
summa motsvarande 30 procent av förbundets budgeterade intäkter ska
medlemmarna betala med en särskild avgift.
Den särskilda avgiften fördelas per medlem med ett nyckeltal bestående av
länets geografiska yta (55%) och invånarantal (45%). Föregående års
invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för invånarantal. Den
särskilda avgiften är maximerad till ett takbelopp per flygtimme. Takbeloppet
per flygtimme ska framgå av budgeten.
Den föreslagna förbundsordningen finns i sin helhet med som beslutsunderlag
till ärendet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förbundsordningen stämmer
väl överens med det remissvar som Region Gotland har lämnat och att
ändringar har vidtagits från remissförslaget. Bedömningen är också att
förbundsordningen förtydligats på en rad viktiga områden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2022
Av kommunalförbundets fullmäktige beslutad förbundsordning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
föreslagen revidering av förbundsordningen för Kommunalförbundet
för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Den 10 februari 2022 beslutade kommunalförbundet för svenskt ambulansflygs fullmäktige om reviderad förbundsordning. För att vinna laga kraft måste
förbundsordningen beslutas i samtliga medlemmars regionfullmäktige.
Revideringarna av förbundsordningen innehåller allt från mindre förändringar
såsom namnbyte från landsting till regioner, till mer omfattande och principiellt
viktiga förändringar. Det förvaltningen bedömer som de mest centrala
förändringarna i förordningen jämfört med tidigare är:






§ 3 Ändamål och uppgifter, där en bättre skrivning som täcker hela
kommunalförbundets syfte och uppdrag, medan delar av detaljstyrning
kring hur uppdraget ska genomföras är borttaget. I nuvarande
skrivning ges kommunalförbundet exempelvis möjlighet att anställa
personal antingen genom egenregi eller genom upphandling.
§ 14 Kostnadstäckning där det i tidigare förbundsordning angavs att
kostnadstäckning vid ett negativt resultat skulle hanteras av
medlemmarna enligt ekonomisk modell, medan nuvarande förslag
anger att det ska regleras av kommunalförbundet genom åtgärder under
de närmast följande åren.
§ 16 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet. I
paragrafen anges att förbundet inför beslut om principiella
verksamhetsförändringar samråda med förbundsmedlemmarna, inte
enbart informera.

Förbundsordningen innehåller också en reviderad fördelningsmodell av
förbundets kostnader. En revidering av tidigare modell var nödvändig av flera
skäl. Den reviderade modellen är en bättre modell även om modellen kommer
att leda till högre kostnader för Region Gotland. Att hålla fast vid den gamla
modellen gav orimliga konsekvenser för vissa regioner. Detta på grund av ett
olyckligt fastslaget takbelopp per flygtimme för den särskilda avgiften som
totalt ska utgöra 30 procent av kommunalförbundets fakturerade intäkter.
Övriga 70 procent faktureras per flygtimme. I det nya förslaget revideras
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Sammanträdesdatum 2022-03-23

takbeloppet per flygtimme för den särskilda avgiften årligen och ska framgå av
budgeten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förbundsordningen stämmer
väl överens med det remissvar som Region Gotland tidigare har lämnat och att
ändringar har gjorts utifrån remissförslaget. Förbundsordningen har
förtydligats på en rad viktiga områden.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 34
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) berättar om bakgrunden till ärendet.
Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om de föreslagna ändringarna i
förbundsförordningen.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
föreslagen revidering av förbundsordningen för Kommunalförbundet
för Svenskt Ambulansflyg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2022
Av kommunalförbundets fullmäktige beslutad förbundsordning.
Skickas till

Regionfullmäktige
Anders Sylvan, förbundsdirektör, anders.sylvan@svenskt-ambulansflyg.se
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är regioner i Sverige enligt nedan.
Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län,
Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland,
Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna,
Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region
Norrbotten.
3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg
samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering
omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral.
Förbundet skall även i övrigt verkar för utveckling av förbundets verksamhet.
4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat fullmäktige
respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med 2 §. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och
en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år.
Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o
o
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,
val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,
årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 januari efter ett
valår.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem som
valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden.
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6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.
7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen samt till
revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i den region där kommunalförbundet har sitt säte.
8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid (4 år) som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en
ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen utser direktör och skall med instruktion fastställa hur direktören skall leda verksamheten inom
kommunalförbundet under styrelsen och fastställa direktörens övriga uppgifter.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.
10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
förbundsmedlem genom regionstyrelse eller regionfullmäktige

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Org. nr 222000–3152

SIDA 4 (8)

KSA Förbundsordning - Beslutad version 2 – 2022-02-10

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Officiell anslagstavla för
förbundet är den officiella anslagstavlan för den region där förbundet har sitt säte enlig 1 §.
12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per regioninvånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.
13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundets upplösning.
14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter enligt kommunallagens
balanskrav.
Om kommunalförbundets resultat för ett visst räkenskapsår är negativt skall det regleras av kommunalförbundet genom åtgärder under de närmast följande åren.
15 § Lån, borgen m.m.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige såvida
inte fråga är om kortsiktiga lån för att täcka ett tillfälligt behov.
Kommunalförbundet får inte teckna borgen, garantier eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande
av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom, avyttra
väsentliga tillgångar eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna skall, för att kunna utöva sin uppsiktsplikt, ges insyn i kommunalförbundet.
Styrelsen ska fastställa en tidplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och
verksamhet, delårsrapporter och bokslut.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Org. nr 222000–3152

SIDA 5 (8)

KSA Förbundsordning - Beslutad version 2 – 2022-02-10

Förbundet ska inför beslut om principiella verksamhetsförändringar samråda med
förbundsmedlemmarna och härutöver löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om
verksamhetens ekonomi och utveckling.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet.

17 § Budget - årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Verksamhetsplanens
budget ska innehålla mål för ekonomin och verksamheten samt en ekonomisk budget. Planperioden,
den därpå följande tvåårsperioden, ska omfatta en översiktlig plan för verksamhet och ekonomi.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast två månader före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 juni
före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla samt
kommunalförbundets webbplats.
Fullmäktige ska varje år upprätta årsredovisning per den 31 december.
Fördelningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
intäkter som ska fördelas enligt fördelningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.
19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Medlem som
önskar utträda skall göra det skriftligt i rekommenderat brev.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska
ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder, enligt 13 § i denna förbundsordning,
som gäller det år då medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan
förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för skulder, om inte annat
överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.
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20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar
i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.
21 § Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej kan nås på annat
sätt, slutligt avgöras vid allmän domstol.
22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvararför
verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.
23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarnas
regionfullmäktige.
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BILAGA 1. FÖRDELNINGSMODELL
Kommunalförbundet har kostnader som skall täckas av intäkter från medlemmarna. Intäkterna ska
faktureras enligt följande:
• 70 % av kommunalförbundets intäkter ska faktureras per flygtimme eller annan grund
• 30 % av intäkterna ska faktureras med en särskild avgift.
Särskild avgift
En summa motsvarande 30 procent av förbundets budgeterade intäkter ska medlemmarna betala med
en särskild avgift. Den särskilda avgiften fördelas per medlem med ett nyckeltal bestående av länets
geografiska yta (55%) och invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall
användas som underlag för invånarantal.
Den särskilda avgiften är maximerad till ett takbelopp per flygtimme. Takbeloppet per flygtimme ska
framgå av budgeten och beräknas enligt följande:
• 30 % av intäktsbudgeten dividerat med antal budgeterade flygtimmar multiplicerat med 154
procent.
Om en regions beräknade kostnad överstiget takbeloppet per flygtimme ska den överskjutande delen
av avgiften fördelas mellan de regioner som har en särskild avgift per flygtimme som understiger
takbeloppet. Värdet av samtliga regioners överskjutande belopp fördelas på dem som har en avgift
som understiger takbeloppet per flygtimme enligt följande exempel:
Region som har
kostnader under
takbeloppet
Region A
Region B
Region C
Summa

Nyckeltal
inv-yta

Kostnadsandel

15%
25%
10%
50%

15/50= 30%
25/50=50%
10/50=20%
100%

Omfördelningen enligt ovan görs i flera steg till dess ingen region har en särskild avgift per flygtimme
som överstiger takbeloppet samtidigt som någon region har en särskild avgift per flygtimme som
understiger takbeloppet.
Den särskilda avgiften faktureras vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym flygtimmar
per medlem.
Rörlig fakturering
Intäkterna för flygtjänster, 70 procent av förbundets intäkter, är intäkter som fördelas utifrån antalet
faktiska uppdrag och flygtimmar. Tjänsterna ska prissättas i en prislista och ska framgå av förbundets
budget.
Kostnaderna för flygtjänster faktureras löpande.
Andra beställda tjänster, extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag
(som öppning av flygplats och avisning av flygplan mm.), faktureras från förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs. Kostnader för särskilda vårdteam
(neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som tillhandahåller teamet till beställande part.
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Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Paragraf föregående instans: KFB § 2
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Biblioteksplanen 2022-2024 fastställs.
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den
ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av
biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid
prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och
enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i
respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid
planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 20222024 sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet. SON har även
gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och folkbiblioteken

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar och tar med
sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten
är biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
regionstyrelsen fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från
remitterade nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar, med instämmande av Claes Nysell (L), att mål och
aktiviteter på sida 9 i biblioteksplanen, avseende läsfrämjande verksamhet för
folkbiblioteken ska kompletteras avseende att överbrygga läsklyftan mellan
pojkar och flickor.
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls. Komplettering av
biblioteksplanen görs inför regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08 §205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
Hälso- och sjukvårdsnämnden §149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Ny regional biblioteksplan 2022-2024
Förslag till beslut i regionstyrelsen för slutligt beslut i regionfullmäktige

•

Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en tydlig överblick
över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och samverkan samt framtida
inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och
användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt Medicinska
fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Almedalsbibliotekets
universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas
inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 2022-2024
sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar från
samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och GVN ställer sig
bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom biblioteksplanen men vill ändra en
felaktig uppgift beträffande fysisk/digital tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på
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Medicinska fackbiblioteket. Även SON ställer sig bakom planen men vill inkludera
gruppen äldre och personer som av olika anledningar inte är studie- eller
yrkesverksamma i uppräkningen i inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd
genom livet. SON har även gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF
och folkbiblioteken inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar
och tar med sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via Kulturoch fritidsberedningen till Regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i Regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten är
biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från remitterade nämnder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24
Biblioteksplan 2022-2024
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar. Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där du
befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som
ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet
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I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och läsfrämjande
arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för lärande och
personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket ger stöd för
yrkesutövning, studier och forskning. Folkbiblioteken är också en viktig resurs för äldre
och personer som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma.
1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; förtroende, omtanke
och delaktighet. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har
en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för den gemensamma offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja gymnasiet
och ha goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika förutsättningar för en
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god och jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete
med läsfrämjande, bildning, utbildning, medie- och informationskompetens, digital delaktighet och kulturaktiviteter bidrar de till att människor inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med grupper med störst behov samt bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga,
personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av
tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat konkurrerar
om uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är attraktiva, smarta
och lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det viktigt att biblioteken ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar och skapar strategier och förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver biblioteken se till
att fler blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna och tillgängliga för
alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och användarcentrerade metoder. Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från användare men också
från ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt öppna upp för allmänheten att själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social hållbarhet
och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade biblioteksverksamhet och i
biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och aktiviteter för perioden 20222024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter
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Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och har
en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och som är
en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
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Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier
och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och Läsfrämjandelyftet.
Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat
ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt
för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från bibliotekspersonal
på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns
sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja små barns
språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till boksamlingen.
Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek
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Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.
2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. I det fysiska biblioteket finns litteratur inom medicin, omvårdnad samt för målgruppen relevanta ämnen och kursböcker. Biblioteket tillgängliggör
vetenskapliga tidskrifter och databaser i digital form med åtkomst från valfri plats. Biblioteket vägleder också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra verksamheten
under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling, utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
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Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och
biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet, men
inte enbart meröppet.
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Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter. Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala biblioteket. Digitala
system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering, tillgänglighet och nationella
minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna,
trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste säkras. Folkbiblioteken
ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala mötesplatser. Möjligheter ska
finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och samhällsservice men också att
själva arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
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funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska.

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling
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Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på familjestödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. En
grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika människor.
Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika språk kan vi
hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors förståelse av
sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens ambition att kombinera
kultur och hälsa.
Aktiviteter:










Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Genomföra insatser för att minska läsklyftan mellan pojkar och flickor.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
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och medie- och informationskunnighet

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK)
och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar förutsätter digitala kompetenser
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det nationella projektet Digitalt först –
med användaren i fokus har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.
Aktiviteter:




Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
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svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
Stärka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:
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Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med folkbibliotekens
och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal,
stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när det gäller läsning, litteratur,
små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa. Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och läsfrämjande
beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella perspektiv är
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än
svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för samverkan
med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
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4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att
främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
Aktiviteter:



Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
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Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks
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Aktiviteter:






Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.
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5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som finns i våra
skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall försöka att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka andelen
bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.
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Aktiviteter:





Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.
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5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:
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Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda
vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:
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Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:
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Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
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Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek
Aktiviteter:





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.
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9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet
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Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför allt
genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan sker främst i
styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i samverkan
med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar gåvoböcker inom
Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.
9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket, folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek. Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support och utveckling av biblioteksdatasystemet.
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10. Uppföljning
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Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och systematiska
kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive verksamhets
årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive biblioteksforms politiska
nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet med biblioteksplanen.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

SON § 205

Remissvar. Ny biblioteksplan

SON 2021/331
SON/AU § 126

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.

Socialnämnden har fått förslaget om ny biblioteksplan ”Biblioteksplan 2022-2024” på
remiss från regionstyrelsen.
Förslaget innehåller information om Region Gotlands biblioteksplan med mål, syfte
och förutsättningar. Förslaget innehåller beskrivningar av de olika biblioteksformerna
på Gotland och deras respektive prioriterade utvecklingsområden med tillhörande
mål och/eller aktiviteter. Förslaget innehåller även beskrivning av samverkan mellan
biblioteksformerna och beskrivning av biblioteksplanens uppföljning.
Förslaget har gått på intern remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget. Att förvaltningens målgrupp har
möjlighet att ta del av biblioteksverksamhetens utbud är av betydelse för att främja
aktivt deltagande i samhällslivet. Således är arbete för god tillgänglighet och för att
motverka utanförskap viktigt ur förvaltningens perspektiv. I förslaget omnämns
aktiviteter där samverkan med socialförvaltningen kan vara möjlig.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Bedömning

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget och framhåller betydelsen av att främja
ett aktivt deltagande i samhällslivet utifrån förvaltningens målgrupp.
Socialförvaltningen lämnar även följande synpunkter på innehållet.
Förvaltningen ser att biblioteken och deras aktiviteter kan bidra till såväl minskad
ensamhet som ökad digital delaktighet hos förvaltningens målgrupp. Således blir
biblioteksverksamhetens tillgänglighet en viktig fråga. Förslagets innehåll avseende
lagstiftning och styrdokument som belyser tillgänglighetsperspektiv och arbete med
särskilt prioriterade grupper utifrån behov, är att välkomna ur förvaltningens
perspektiv. Likaså förslagets riktlinjer som ska verka för likvärdig service och
bemötande. Förvaltningen vill framhålla vikten av att det som digitaliseras är
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt att miljön i
bibliotekslokalerna är tillgänglighetsanpassad.
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-08

Protokollsutdrag
SON § 205

I förslagets inledning (1.4) beskrivs hur biblioteksplanen visar bibliotekens
möjliggörande av läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande,
utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Exempel som
omnämns är aktiviteter och bibliotek som riktar sig till barn, elever i grundskola och
gymnasium, studerande och yrkesutövande vuxna. Förvaltningen saknar
omnämnande av äldre personer och personer som av en eller annan anledning inte är
studie- eller yrkesverksamma.
Förvaltningen är positiv till de aktiviteter som omnämns i förslaget under målet
”Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla”. Bibliotekens uppsökande
verksamhet är angelägen för förvaltningens målgrupp utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv och för att motverka utanförskap.
Vidare önskar förvaltningen framföra att samverkan med socialförvaltningens
verksamheter kan vara möjlig i flertalet av de aktiviteter som omnämns i förslaget, så
som aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet och för att utveckla den
uppsökande verksamheten. Ett exempel på aktuell samverkan mellan
socialförvaltningen och biblioteken är att personer över 65 år kostnadsfritt kan låna
hem en surfplatta och få utbildning i hur den fungerar. Förutom att skapa tillfällen
för lärande och digital delaktighet innebär detta en möjlighet för personer som annars
inte skulle ha ekonomiska möjligheter att införskaffa en surfplatta. Förvaltningen gör
ett medskick att utveckling av biblioteksverksamhet på särskilda boenden kan vara ett
sätt för att öka tillgängligheten till kultur samt främja läslust för delar av regionens
äldre befolkning.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Under arbetsutskottets sammanträde 2021-11-25 ,§ 126, diskuterades om det finns
något samarbete mellan biblioteken och särskilda boenden. Arbetsutskottet ville göra
ett tillägg om att biblioteken kan tillgängliggöras mer på våra särskilda boenden.
Kultur är viktigt för alla och detta är en åldersgrupp som har svårt att ta sig till
biblioteken. Förvaltningen har tittat närmare på detta och har därför ändrat sitt
förslag till remissvar sedan arbetsutskottet. Den nya tjänsteskrivelsen/remissvaret har
skickats till ledamöterna inför sammanträdet idag.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och
överlämnar tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

RS § 288 remiss – ny biblioteksplan, 2021-09-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

RS 2020/1569 Biblioteksplan 2022-2024
Tjänsteskrivelse RSF Regional biblioteksplan, daterad 2021-09-01
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-07

BUN § 120

BUN § 120

RS Remiss. Ny biblioteksplan

BUN 2021/611
BUN AU § 99

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022-2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsutvecklare Jan Wahlén
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden ställer sig positiv till
biblioteksplanen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

HSN § 149

Remiss. Ny biblioteksplan

HSN 2021/722
HSN-AU § 139

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade 2021-09-29 (RS § 288) att skicka ”ny biblioteksplan” på
remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Den nya planen föreslås gälla för
åren 2022-2024.
Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner
(Lag 2019:961). Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas
aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022-2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen, skolbiblioteken,
gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans bibliotek inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt medicinska fackbiblioteket inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån
strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av planen.
För hälso- och sjukvården omfattas det medicinska fackbiblioteket i den nya
föreslagna biblioteksplanen. Det medicinska fackbiblioteket är beläget på Visby
lasarett och bemannas av personal från Uppsala universitetsbibliotek. Det vänder sig
till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och studenter inom vårdämnen. I biblioteket finns medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till vetenskapliga
databaser som personal har fjärråtkomst till. Biblioteket vägleder också användarna i
informationssökning.
Sedan den förra biblioteksplanen har en revidering gjorts och planen har
kompletterats med prioriterade utvecklingsområden och tillhörande mål och
aktiviteter. Utvecklingsområden för det medicinska folkbiblioteket är digitala tjänster,
kommunikation samt nationellt samarbete.
Bedömning

Avsnittet mål och aktiviteter i biblioteksplanen har utformats i nära samarbete med
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

bibliotekarie vid det medicinska fackbiblioteket samt kvalitetschefen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Bedömningen är att målen och aktiviteterna är välformulerade och möjliga att uppnå och arbeta efter. Hälso- och sjukvårdsnämnden
ställer sig därmed bakom den föreslagna biblioteksplanen men vill framföra en liten
synpunkt.
På sidan 7 står det att ”utvalda vetenskapliga tidskrifter finns på plats” vilket är
felaktigt. Biblioteket administrerar Eiras kollektion av e-tidskrifter och de är
tillgängliga för all vårdpersonal via internet. Det behöver därmed ändras i planen så
att det blir rätt och stämmer med verkligheten.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 139
Filip Reinhag (S) framför förslag om att komplettera yttrandet med en skrivning om
hälso- och sjukvårdens deltagande i projektet Bokstart vilket arbetsutskottets
ledamöter ställer sig bakom. Förvaltningen gör tillägget inför nämndens
sammanträde.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021
Yttrande daterat 14 december 2021
Remiss. Ny biblioteksplan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

GVN § 111

GVN § 111

Remiss. Ny biblioteksplan

GVN 2021/160
GVN au § 93

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen

Jäv av Cecilia Herdenstam (Fi)

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022–2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Avsägelser och fyllnadsval
a) Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM)
efter Ethel Forsberg (MP) föreslås,
Sebastian Meyer (MP)
b) Anne Ståhl Mousa (S) har avsagt sig som delegat till Hansedagarna.
RS 2022/612.
c) Som ny delegat till Hansedagarna efter Anne Ståhl Mousa (S) föreslås
VAKANT (S)
d) Lars-Gunnar Håkansson (S) har avsagt sig uppdraget som Nämndeman i Svea
Hovrätt. RS 2022/616
e) Som ny Nämndeman i Svea hovrätt efter Lars-Gunnar Håkansson (S) föreslås
Kurt Grönhagen (S). RS 2022/618
f) Anna Derwinger-Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, har
avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD).
g) Som ny styrelseledamot i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD) efter Anna Derwinger-Hallberg föreslås, Stefaan De Maecker,
enhetschef Social välfärd, regionstyrelseförvaltningen.

Listan uppdateras löpande

Medborgarförslag; beslutade
Anette Torgnysdotters medborgarförslag om Rastgård för hundar i de större samhällena där det
finns lägenheter, inkom 2021-07-29, RS 2021/1114.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 262.
Anna Karimos medborgarförslag om Inställelsetid trasiga gatlyktor, inkom 2019-11-10,
RS 2019/1266.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 297.
Uno Gustafssons medborgarförslag om Inrätta en ny heltidstjänst som värd/värdinna vid det
befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse., inkom 2021-02-16, RS 2021/263.
Beslut i Socialnämnden 2021-12-08, § 193.
Milton Tumegårds medborgarförslag om Kostnaderna för att parkera på nya A7 området (vid
Greta Arwidssons Gata), inkom 2020-10-21, RS 2020/1580
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 85.
Anna Karimos medborgarförslag om Översyn och anpassning av grillplatser avseende
tillgänglighet, inkom 2021-03-02, RS 2021/367.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-06-23, § 148.
Yamina Wibom Hamidis medborgarförslag om Installera Återbruksstuga vid
återvinningsstationerna., inkom 2020-05-07, RS 2020/818.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 268.
Joakim Andersson medborgarförslag om hjärtstartare i taxi, inkom 2021-11-03, RS 2021/1520.
Beslut i Regionstyrelsen 2022-03-24, § 69.
Bo Rudelius medborgarförslag om Sociala arbetsintegrerade kooperativ (s.k. sociala företag) bör
omfattas av lättnader, inkom 2019-10-03, RS 2019/1139.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 46.
Annika Hellström Karlsson medborgarförslag om Blockering av väg Södervärnsgatan/
Brunnsgatan, inkom 2021-09-29, RS 2021/192.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 48.
Sofia Hertzman medborgarförslag om Farthinder på Södervärnsgatan, inkom 2021-09-29,
RS 2021/193.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 47.
Ingela Holmberg medborgarförslag om Förändring i trafiksituationen mellan Södervärnsgatan
och Brunnsgatan, inkom 2021-02-02, RS 2021/203.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 49.
Jim Nygren medborgarförslag om Parkeringsförbud Halsjärnsgatan, inkom 2021-03-11,
RS 2021/449.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 53.

Pia Vejdeland medborgarförslag om Utökad lokalbuss/stadstrafik till och från Skarphäll, inkom
2021-09-10, RS 2021/1260.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 51.
Gunilla Segerlund medborgarförslag om Äldreboenden där de gamla trivs, inkom 2021-09-13,
RS 2021/1267.
Beslut i Social nämnden 2022-03-15, § 61.
Joel Andersson medborgarförslag om Avgångar för kollektivtrafiken likt linje 10, inkom 2021-1005, RS 2021/1358.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-15, § 52.
Maria Sandgren medborgarförslag om Badbrygga vid Visby lasarett, inkom 2021-11-15,
RS 2021/1594.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-15, § 55.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 262

TN § 262

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i de
större samhällena där det finns lägenheter

TN 2021/3316
TN AU § 239

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår förslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket hundrastgårdar efterfrågas i några av de
större orterna på Gotland för att möta det behov som finns hos hundar och
hundägare.
Bedömning

Teknikförvaltningen får återkommande förslag om att anlägga hundrastgårdar på
olika platser på ön. Även om teknikförvaltningen anser att det är positivt med fler
mötesplatser på ön så ser teknikförvaltningen inte att hundrastgårdar ryms inom den
budget som finns för drift och underhåll av allmän plats. I dagsläget finns inga
regionägda hundrastgårdar på Gotland och att anlägga och sköta hundrastgårdar
innebär ett nytt ansvarsområde.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv då det kan underlätta för familjer med
hund att låta barnen rasta hunden.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget anses positivt ur landsbygdsperspektiv då hundrastgårdar kan bidra med
fler mötesplatser.
Ekonomisk konsekvensanalys
Enligt den handlingsplan som bifogats medborgarförslaget, uppskattas en
hundrastgård kosta ca 120 000 kronor att anlägga och 5- 10 000 kronor per år att
sköta (sabotage och underhåll ej inräknat). Sammanlagt skulle investeringskostnaden
för föreslagna hundrastgårdar bli 720 000 kronor med en driftskostnad på 30- 60 000
kronor per år.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden avslår förslaget.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

Protokollsutdrag
TN § 262

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-07
Medborgarförslag 2021-07-21
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-17

TN § 297

TN § 297

Medborgarförslag. Inställelsetid trasiga
gatlyktor

TN 2019/3832
TN AU § 283

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Förslagsställaren uppger att hon har felanmält trasiga gatlyktor i minst fem år. Hon
tycker att åtgärdstiden på 30 dagar för GEAB att laga felanmälda lyktor är alldeles för
lång tid. Det är en säkerhetsfråga för barn, unga, kvinnor, synsvaga och äldre. Hon
vill därför att inställelsetiden ändras till sju eller fjorton dagar. Det ser också väldigt
illa ut för besökare när Region Gotland inte kan byta ut ljuskällor i sina gatlyktor.
Bedömning

I Region Gotlands avtal med GEAB angående drift- och underhåll av gatubelysning
finns en bilaga som reglerar åtgärdstider för olika fel på gatubelysningen.
Åtgärdstiderna är anpassade i förhållande till trafikmängd, trafiksäkerhet och
trygghet. Huvudvägar i Visby har åtgärds tid 14 dagar för enstaka fel på ljuskällor och
7 dagar vid större fel som tex kabelfel. Bostadsgator i tätort har 30 dagar och 14
dagar vid kabelfel. Gång- och cykelvägar har 14 dagar för enstaka fel på ljuskällor och
7 dagar för kabelfel. Det samma gäller för Visby innerstad. Att korta ner dessa
åtgärdstider är resurskrävande och kostsamt. I takt med att belysningsarmaturerna
byts till led-armaturer ökar brinntiden på ljuskällorna mycket. De nya moderna
armaturerna är ofta utrustade med hårdvara så att de kan skicka meddelanden om
status och felanmälan digitalt. I Visby återstår en del vägar där armaturerna inte är
utbytta men på övriga Gotland är alla armaturer som sitter vid vägar som Regionen
är väghållare för utbytta. Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att det
inte finns skäl för att ändra i det gällande avtal som reglerar underhåll av Regionens
gatubelysning.
Barn- och genusperspektiv –Armaturbyten till led har inneburit höjd trafiksäkerhet
och ökad trygghet.
Landsbygdsperspektiv – Gotlands landsbygd har bättre status på gatubelysningen där
Region Gotland är väghållare än vägar i Visby eftersom armatur bytet inte är klart i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det saknas driftmedel för korta ner inställelsetiden
för enstaka byten av ljuskällor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-17

Protokollsutdrag
TN § 297

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

TN 2019/3832
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 193

SON § 193

Medborgarförslag. Inrätta en ny
heltidstjänst som värd/värdinna vid det
befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse

SON 2021/151
SON/AU § 127

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Regionfullmäktige har 2021-03-29 fattat beslut om att fördela ett medborgarförslag
till socialnämnden. Detta svar avser ett medborgarförslag om att inrätta en ny
heltidstjänst som värd/värdinna vid det befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse.
Regionen har totalt tre seniorbostäder med hyresrätter som personer över 65 år kan
söka. Kråkan i Hemse är ett av dessa. Socialförvaltningens boråd handlägger kön till
seniorbostäderna och regionens teknikförvaltning respektive det allmännyttiga
bostadsföretaget GotlandsHem är hyresvärdar. Seniorbostäderna består av
hyreslägenheter som är byggda för att vara extra tillgängliga med exempelvis hiss och
låga trösklar. En seniorbostad kräver inte ett biståndsbeslut och de som bor där
ansvarar själva för exempelvis hemförsäkring och tv-licens på samma sätt som
boende i en hyreslägenhet. Vid behov av exempelvis hemtjänst eller trygghetslarm
ansöker personer som bor i en seniorbostad om dessa insatser hos regionens
biståndshandläggare.
Det finns ytterligare boendeformer som riktar sig till äldre personer som har utökade
behov. Socialförvaltningens särskilda boendeformer är biståndsbedömda och
avsedda för personer som har omfattande omvårdnadsbehov. På ett särskilt boende
finns personal tillgänglig dygnet runt. Seniorbostäder innefattas inte i begreppet
särskilda boendeformer. Utöver de boendeformer som tillhandahålls av regionen
finns privata fastighetsbolag som hyr ut lägenheter till äldre personer, till exempel i
boendeformen trygghetsboende som vissa tider på dygnet har tillgång till
bovärd/värdinna.
Att inrätta en heltidstjänst som värd/värdinna vid regionens seniorbostad är inte i
linje med boendeformen seniorbostad som är att betrakta som ”en vanlig
hyreslägenhet”. Det är väsentligt att äldre personer upplever trygghet, social
gemenskap och har möjlighet att bo kvar i hemmet. Detta är något som regionen
arbetar för på flera olika sätt. Socialförvaltningens hälsofrämjande enhet arbetar för
att personer över 65 år ska bibehålla hälsan såväl fysiskt som psykiskt.
Socialförvaltningen tillhandahåller även insatser i form av trygghetslarm och
hemtjänst till personer med behov för att möjliggöra kvarboende i hemmet vid
utökade omvårdnadsbehov.
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Bedömning

Socialförvaltningen avser inte att inrätta en ny heltidstjänst som värd/värdinna vid
det befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse. Socialförvaltningen tillhandahåller
andra boendeformer och insatser för att främja trygghet, social gemenskap och
möjliggöra kvarboende i hemmet vid utökade omvårdnadsbehov.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 8 september 2021.
Medborgarförslag. Inrätta en ny heltidstjänst som värd/värdinna vid det befintliga
seniorboendet Kråkan i Hemse, daterad 16 februari 2021.
Skickas till
Registrator RS, Ärendenummer: RS 2021/263
Öystein Berge, kvalitetschef socialförvaltningen
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Medborgarförslag. Kostnaderna för att
parkera på nya A7 området

TN 2020/4140
TN AU § 74

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.

I ett medborgarförslag menar förslagsställaren att kostnaderna för att parkera på nya
A7 området, närmare bestämt nya parkeringen vid Greta Arwidssons Gata, är helt
obegripliga. En kostnad på 5 kronor per timme dygnet runt är inte hållbar eller heller
rimlig för en vanlig arbetande person. Föreslår därför kostnadsfria kvällar & helger.
Besök i park eller till företag sker inte dessa tider, samtidigt finns det även p-platser
vid berörda företag för deras kunder /besökare.
Berörda parkeringen på Greta Arwidssons gata kostar för närvarande 5 kronor per
timme direkt från start, dygnet runt. För en vanlig Svensson som jobbar normala
arbetstider 8-17 betyder det att denne behöver stå parkerad ungefär 14 timmar per
dygn, dvs betala 70 kronor per dygn. Slår man ut det på en månad blir kostnaden för
detta 2100 kronor. Då är inte helger medräknade, under vilka man ofta står parkerad
längre tid. Alltså kan kostnaderna landa mellan 2500-3000 kronor per månad. Detta
är inte rimligt. Parkeringen är varken centralt belägen och den fyller heller inte någon
annan funktion än som boendeparkeringen dessa tider på dygnet. Boenden i området
har visserligen som ni själva skriver 1.05 parkeringar per hushåll, men eftersom de
flesta på denna ö har fler än 1 bil per hushåll är er beräkning inte överensstämmande
med verkligheten och måste göras om.
Bedömning

I Region Gotlands parkeringsstrategi anges att boendeparkering skall ske på
kvartersmark vid bostadsfastigheter. Vid utbyggnaden av området Artilleriet har den
tidigare parkeringsnormen som angav 1.05 parkeringsplatser per lägenhet gällt.
Region Gotlands nu gällande parkeringsnorm anger följande;
”En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara
byggnadsåtgärder eller mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa
mobilitetsåtgärder är att minska krav på bilägande, minska bilberoende och främja
klimatsmarta transportval som minimerar negativa miljöeffekter och trängsel. Där är
det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja andra alternativ
och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad
transparens av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång
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till bil nya möjligheter till mobilitet och därigenom en enklare vardag.” Detta kan ske
genom satsningar på gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik i området.

Den nya parkeringen på Artilleriet är främst avsedd för besökare till området och till
det nya parkområdet med tillhörande lekpark. Den är inte primärt avsedd för
parkering för boende i området även om det är tillåtet även för boende att parkera
där. Om Regionen tillåter låga avgifter för parkering för boende i kringliggande
bostadsområden hjälper Regionen till med att kringgå gällande parkeringsnorm och
parkeringsstrategi som tillämpas vid exploatering och vid bygglovsprocessen, vilket
inte är rimligt.
Barn- och genusperspektiv – De utan tillgång till bil ges nya möjligheter till mobilitet
genom utbyggnad av gång- och cykelvägar och en utökad kollektivtrafik, vilket leder
till en enklare vardag som är positivt ur barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys –Parkeringsavgifterna påverkar inte Region Gotlands
ekonomi nämnvärt men skapar tillgänglighet till parkering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Claes Nysell (L) medges en ersättaranteckning: Förslagen borde anses besvarade med
motivering att förvaltningen fått i uppdrag att se på möjlighet till boendeparkering.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Medborgarförslag. Översyn och anpassning
av grillplatser avseende tillgänglighet

TN 2021/1188
TN AU § 132

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande tillgänglighetsanpassning av Region
Gotlands grillplatser samt parkeringsplatser kring dessa.
Bedömning

Teknikförvaltningen anlägger grillplatser utifrån gällande bestämmelser. Under 2021
kommer ytterligare grillplatser anläggas med anledning av pågående pandemi för att
främja uteliv. Parkeringsplatser ses över i samband med rondering av bad- och
besöksplatser. Samtliga grillplatser som Region Gotland ansvara över kan inte
tillgänglighets anpassas med hänsyn till grillplatsens läge, exempelvis har vi anlagda
grillplatser på klintkanter.
Barn- och genusperspektiv – tas hänsyn till i samband med utökningen av antalet
grillplatser under 2021.
Landsbygdsperspektiv – förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – nya grillplaster innebär ökade kostnader för
teknikförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkommit 2021-03-02
Tjänsteskrivelse 2021-05-17
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Medborgarförslag. Återbruksstuga vid
återvinningsstationerna

TN 2020/2652
TN AU § 245

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att:
- installera återbruksstugor vid samtliga återvinningsstationer där vi kan lämna
fungerande saker som annars skulle slängas på återvinningen. Det bör vara fritt fram
att både lämna och ta saker som en vill ha från denna stuga. På så sätt bli det ett
jämnt flöde av saker som kommer in och saker som försvinner vidare för att brukas
av någon annan. Vi kan spara mycket både på vår redan överfulla soptipp och
dessutom spara resurser och miljö!
Det bör vara gratis att både lämna och ta saker i återbruksstugan. Stugan bör vara av
enkel och stabilkaraktär.
Bedömning

Teknikförvaltingen kommer införa en start av återbruksstuga i form av en container
på plats på Visby ÅVC, (återvinningscentraler). Här kommer ÅVC besökare kunna
lämna produkter för återbruk som går till försäljning. Hur och vad som kan lämnas
kommer att finnas information om vid återbruksstugan.
I och med införande av återbruksmöjligheten uppfylls ett av målen i avfallsplanen
2020-2030.
Barn- och genusperspektiv – Mål i Region Gotlands Avfallsplan 2030, främjar en god
framtida miljö för våra barns framtid.
Landsbygdsperspektiv – Planen är att det skall införas på Gotlands ÅVC:er start med
Visby ÅVC.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medför ingen kostnad teknikförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-05-07
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Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Medborgarförslag. Hjärtstartare i taxi

Ärendenummer: RS 2021/1520
Paragraf föregående instans: AU § 57
Regionstyrelsens beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2021-11-03 med förslag att Region Gotland ska
ha hjärtstartare i alla taxibilar på Gotland. Detta som avlastning för akutvård,
minska resurser/ kostnader för avanceras vård och möjligheten att rädda liv
och öka tryggheten för gotlänningar. Förslagslämnaren föreslår att det ska
finnas ett larmsystem som kopplas mot en larmcentral via GPS för att snabbt
kunna vara på plats då taxibilar är spridda på hela ön. Önskas även en
koordinerad dialog med Räddningstjänsten.
Bedömning

Mellan år 2011-2013 genomfördes projektet Hjärtat slår för Gotland. Det leddes
av Region Gotland tillsammans med företagare på Gotland i syfte att öka
medvetenheten kring hjärt-lungräddning (HLR) samt öka antalet offentliga
hjärtstartare. Det resulterade i att det utbildades ca, 3500 st. i hjärt- och
lungräddning och att det placerades ut ca. 200 st. hjärtstartare på Gotland. En
överblick av hjärtstartare på Gotland finns på hemsidan
hjartastartarregistret.se.
Det finns andra alternativ på larmsystem - exempelvis har SOS Alarm har en
tilläggstjänsten ”sms-livräddare”. Vid samtal till 112 där det framkommer
behov av HLR eller hjärtstartare skickas då ett larm till anslutna användare,
som har anmält sig till tjänsten. Bedömningen är att exempelvis tjänsten smslivräddare skulle vara mer effektivt eftersom det inte avgränsas enbart till
taxibilar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-11-03
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Skickas till

Förslagsställaren
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Medborgarförslag. Sociala
arbetsintegrerande kooperativ (s.k.
sociala företag) bör omfattas av
lättnader

Ärendenummer: TN 2019/3458
Paragraf föregående instans: TN AU § 56
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av taxan avseende olika
miljöstyrande åtgärder utifrån nuvarande förutsättningar, till exempel lättnader
för oberoende organisationsform enligt Tommy Gardells (S) tilläggs yrkande.
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslöt 2021-09-15 att återremittera ärendet för att utreda
skillnaderna mellan sociala företag och tekniska nämndens tidigare beslut
angående ideella organisationer.
Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse (TN AU § 162), efter samråd med
region Gotlands jurister, där en genomgång av olika laglighetsskäl, bland annat
likabehandlingsprincipen i kommunallagen, förvaltningslagen och gällande
konkurrensregler, föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Det tidigare beslutet som återremissen hänvisar till är TN § 244, Prislista för
renhållningstjänster och verksamhetsavfall 2018. Den reducerade avgiften som
infördes var för allmännyttiga ideella föreningar.
Tidigare utredning av, bland annat regionens jurister, visar att det inte finns
förutsättningar för att medge avsteg i taxan så som föreslås i
medborgarförslaget.
Nämnden föreslås därför bedöma om nuvarande taxeregler skall ses över mot
bakgrund av ändrade förutsättningar och det utvecklingsarbete som pågår hos
avfallsavdelningen.
Bedömning

Enligt Skatteverket krävs sammanfattningsvis följande för att uppfylla villkoren
för att vara en allmännyttig förening:
1. Föreningens syfte ska vara allmännyttigt.
Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur,
politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars
syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett
allmännyttigt ändamål.
Det här kallas för ändamålskravet.
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2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla
föreningens allmännyttiga syfte. Det kan beräknas i form av resurser som
pengar, tid eller arbetskraft. Den verksamhet som föreningen bedriver för att
finansiera sitt allmännyttiga syfte ska inte räknas med. Lotterier och
försäljningskampanjer är sådana verksamheter. Villkoret ska beräknas under
beskattningsåret.
Det här kallas för verksamhetskravet.
3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla
föreningens allmännyttiga syfte. Inkomster som föreningen ska betala skatt för
ska inte räknas med. Kostnader som föreningen har för att skaffa dessa intäkter
får inte heller räknas med. Villkoret ska beräknas under beskattningsåret.
Det här kallas för fullföljdskravet.
4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning
och följer föreningens stadgar. Däremot kan föreningen ställa vissa krav för
medlemskap, till exempel en geografisk begränsning för en hembygdsförening,
en minimiålder för en skytteförening eller krav på musikalitet i en
musikförening.
Det här kallas för öppenhetskravet.
En förening som uppfyller alla fyra villkoren kallas för en allmännyttig ideell
förening.
Tillväxtverket beskriver sociala företag på följande sätt:
Målet i sociala företag är att skapa samhällsnytta. De gör det genom att bedriva
en affärsmässig verksamhet. I regeringens strategi kännetecknas sociala företag
så här:
1 Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga
verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga
mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra
till en tryggare livsmiljö.
2 Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål
som angetts som dess syfte att uppnå.
3 Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i
verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för
att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.
Slutsats
Det finns enligt ovanstående därmed ett antal skillnader mellan allmännyttig
ideell förening och socialt företag, bl a rörande det affärsmässiga,
associationsformen, medlemsskapsreglerna och skattereglerna.
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Syftet med taxebeslutet i TN § 244 var följande :
För att eftersträva mer återbruk och återanvändning, samt för att minska
avfallsmängder och gynna resurshushållning med minskad miljöbelastning som
följd föreslås ny avgift för mottagning av verksamhetsavfall som uppstår i
allmännyttiga ideella föreningar. Det avser föreningar som arbetar med att
förebygga uppkomst av avfall, exempelvis återbruksverksamhet.
Sociala företag omfattas därmed inte av beslutet även om sociala företag per
definition kan arbeta med samhällsnyttiga mål inom till exempel miljön.
Taxans utformning täcker således det som ovan beskrivits som allmännyttiga
ideella föreningar med ett syfte att bland annat förebygga uppkomst av avfall.
För många medborgare och företag, däribland också allmänna ideella
föreningar och sociala företag, är ett miljöarbete och engagemang för miljön en
naturlig del av produktionen/verksamheten. Nämnden har därför att bedöma
om taxan skall arbetas om mot bakgrund av det ökade miljöarbetet, bland
annat olika former av återbruk som nu pågår.
Förvaltningens förslag, om avslag för medborgarförslaget kvarstår i enlighet
med vad som anförts i tjänsteskrivelse 2021-05-25.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att göra en översyn av taxan avseende olika
miljöstyrande åtgärder utifrån nuvarande förutsättningar och det
utvecklingsarbete som pågår inom avfallsavdelningen.
Barn- och genusperspektiv – ingen särskild konsekvens.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Avfallstaxan fastställs enligt gällande
regelverk.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av verksamhetskoordinator Bo Hultemar via länk.
Yrkanden:
Tommy Gardell (S) yrkar på att punkt 2 ska innefatta lättnader för oberoende
organisations form.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på Tommy Gardells (S)
tilläggsyrkanden och finner att det vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av taxan avseende olika
miljöstyrande åtgärder utifrån nuvarande förutsättningar.
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Beslutsunderlag

TN §180 2021-09-15
TNAU § 162 2021-09-02
TN § 244 2018-10-24
Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall, antagen av TN 2020-03-01
Underlag från nätet: Skatteverket, Konkurrensverket
TKF Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Skickas till

Regionstyrelsen RS 2019/1139
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Medborgarförslag. Blockering av väg
Södervärnsgatan/ Brunnsgatan

Ärendenummer: TN 2021/1123
Paragraf föregående instans: TN AU § 58
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en del av
Brunnsgatan stängs av.
Förslagsställaren menar att med anledning av alla olyckor som sker årligen i
korsningen Södervärnsgatan/Brunnsgatan föreslås att vägen stängs av med
suggor den lilla biten mellan Södervärnsgatan/Brunnsgatan upp till
Stenkumlaväg. Det är bara en tidsfråga innan en dödsolycka sker med tanke på
alla barn och ungdomar samt familjer som går/cyklar till och från
Södervärnsskolan. Man missar gång på gång att det är en korsning med
väjningsplikt, det är alltid bilar körandes på Brunnsgatan som är orsak till alla
olyckor.
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt
majoriteten av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim.
Den norra delen av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den
södra delen. Samtliga trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler,
skyltad hastighet samt att anpassa densamma till rådande förutsättningar.
Efterlevnad och underlåtenhet att följa gällande trafikregler/hastighet
övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med en olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter
från Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de
boende i närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde
rum i mars 2021 och representanter från gata- och parkavdelningen samt markoch trafikavdelningen deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:
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Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om
att ta bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i
korsningen.
Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek
för att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på
Brunnsgatan.

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30




Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och
bättrades på.
Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats
tre stycken lindriga olyckor i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan
2004. Samtliga olyckor är kollisioner mellan fordon där olyckan orsakats av att
en av trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka
i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021.
Genomförda trafikmätningar har visat att trafikmängden är låg och att
medelhastigheten är 28 km/tim respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och
Södervärnsgatan. Förvaltningen gör bedömningen att en avstängning av
Brunnsgatan inte är önskvärd och att de åtgärder som redan vidtagits är väl
anpassade för att ge samtliga trafikanter möjligheten att följa gällande
trafikregler på platsen och därmed skapa en god trafiksäkerhet i korsningen
Brunnsgatan/Södervärnsgatan.
Barn- och genusperspektiv – Barn påverkas inte av föreslagen åtgärd då
majoriteten av de rapporterade olyckorna är kollisionsolyckor mellan
personbilar med lindriga skador som följd.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En avstängning av Brunnsgatan innebär en
engångskostnad för material och iordningställande samt ökade drift- och
underhållskostnader. Försämrad framkomlighet skulle påverka de boende samt
blåljusverksamhet och servicefunktioner som exempelvis sophämtning
negativt.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-01-29
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sida 1 (2)

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 47

Medborgarförslag. Farthinder på
Södervärnsgatan

Ärendenummer: TN 2021/1124
Paragraf föregående instans: TN AU § 57
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att farthinder
anläggs på Södervärnsgatan.
Förslagsställaren framför att Södervärnsgatan är en trafikerad väg.
Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim vilket i många fall överskrids. Eftersom
gatan är så bred och har trottoar på båda sidor uppfattas det kanske inte som
en 30-väg. Det är inte bara bilar utan många barn som trafikerar gatan.
Korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan är hårt olycksdrabbad. En åtgärd
behövs för att få ner hastigheten och få en säkrare gata för trafikanter, boende
och skolungdomar!
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt
majoriteten av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim.
Den norra delen av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den
södra delen. Samtliga trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler,
skyltad hastighet samt att anpassa densamma till rådande förutsättningar.
Efterlevnad och underlåtenhet att följa gällande trafikregler/hastighet
övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med den olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter
från Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de
boende i närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde
rum i mars 2021 och representanter från gata- och parkavdelningen samt markoch trafikavdelningen deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:




Digital justering

Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om
att ta bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i
korsningen.
Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek
för att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på
Brunnsgatan.
Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och
bättrades på.

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30



Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats
sju stycken olyckor på Södervärnsgatan sedan 2004. Tre stycken är
singelolyckor. Resterande fyra olyckor (en med måttlig skadegrad och tre
stycken med lindrig skadegrad) har orsakats av att en av trafikanterna inte
iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka
på Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021. Genomförda trafikmätningar har
visat att trafikmängden är låg och att medelhastigheten är 28 km/tim
respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och Södervärnsgatan. Gatorna är
reglerade med gällande hastighetsgräns 30 km/tim och anläggande av
farthinder anses därmed inte vara befogat. Förvaltningen gör bedömningen att
de åtgärder som redan vidtagits är väl anpassade för att ge samtliga trafikanter
möjligheten att följa gällande trafikregler på platsen och därmed skapa en god
trafiksäkerhet på Södervärnsgatan.
Barn- och genusperspektiv – Barn påverkas inte av föreslagen åtgärd då
majoriteten av de rapporterade olyckorna är kollisionsolyckor mellan
personbilar med lindriga skador som följd.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Anläggande av fysiska åtgärder innebär en
engångskostnad samt ökade drift- och underhållskostnader.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag datum 2021-01-29
Tjänsteskrivelse datum 2022-02-23
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 49

Sida 1 (2)

Medborgarförslag. Förändring i
trafiksituationen mellan
Södervärnsgatan och Brunnsgatan

Ärendenummer: TN 2021/1128
Paragraf föregående instans: TN AU § 59
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en förändring
i trafiksituationen mellan Södervärnsgatan och Brunnsgatan.
Förslagsställaren beskriver att då det upprepat sker olyckor i korsningen
Södervärnsgatan och Brunnsgatan behöver någon åtgärd vidtas för att undvika
dessa i framtiden. Förslagsställaren uppfattar det som att bilister missar att det
är väjningsplikt om man åker på Brunnsgatan och ska korsa Södervärnsgatan.
Brunnsgatan (öster om Södervärnsgatan) är väldigt bred och det är
parkeringsförbud på båda sidor. Förslagsställaren vet inte vilken åtgärd som är
bäst, men man behöver göra något.
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt
majoriteten av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim.
Den norra delen av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den
södra delen. Samtliga trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler,
skyltad hastighet samt att anpassa densamma till rådande förutsättningar.
Efterlevnad och underlåtenhet att följa gällande trafikregler/hastighet
övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med den olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter
från Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de
boende i närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde
rum i mars 2021 och representanter från gata- och parkavdelningen samt markoch trafikavdelningen deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:



Digital justering

Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om
att ta bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i
korsningen.
Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek
för att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på
Brunnsgatan.

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30




Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och
bättrades på.
Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats
tre stycken lindriga olyckor i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan
2004. Samtliga olyckor är kollisioner mellan fordon där olyckan orsakats av att
en av trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka
i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021.
Genomförda trafikmätningar har visat att trafikmängden är låg och att
medelhastigheten är 28 km/tim respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och
Södervärnsgatan. Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som redan
vidtagits är väl anpassade för att ge samtliga trafikanter möjligheten att följa
gällande trafikregler på platsen och därmed skapa en god trafiksäkerhet i
korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan.

Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten har förbättrats genom att
siktskymmande växtlighet har tagits bort samt genom förstärkningsåtgärder av
gällande väjningsplikt mot Södervärnsgatan.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – De åtgärder som vidtagits har inneburit en
engångskostnad för material och arbete.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-02-02
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 53

Sida 1 (2)

Medborgarförslag. Parkeringsförbud
Halsjärnsgatan

Ärendenummer: TN 2021/1196
Paragraf föregående instans: TN AU § 63
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att reglera
Halsjärnsgatan med ytterligare parkeringsförbud.
Med tanke på vintern som har gått blir det dyrt för regionen att snöröja
Halsjärnsgatan när det står bilar parkerade på gatan. Det är livlig trafik och
många skolbarn som korsar gatan samtidigt som parkerade bilar på
Halsjärnsgatan hindrar sikten. Mycket trafik och fort går det.
Bedömning

Halsjärnsgatan är en förhållandevis bred gata med inslag av genomfartstrafik.
På gatan gäller bashastighet 50 km/tim och gatan trafikeras även av busslinje 5.
I dagsläget råder parkeringsförbud på Halsjärnsgatans södra sida mellan
Signalgatan och Stenkumlaväg.
Teknikförvaltningen har för avsikt att genom lokal trafikföreskrift utöka
gällande parkeringsförbud så att det även omfattar Halsjärnsgatans södra och
norra sida väster om korsningen med Signalgatan.
Ytterligare parkeringsförbud på den norra sidan av Halsjärnsgatan mellan
Villagatan och Stenkumlaväg är inte aktuellt då teknikförvaltningen gör
bedömningen att ett dubbelsidigt parkeringsförbud på denna sträcka skulle leda
till högre hastigheter och därmed försämra trafiksäkerheten.
Olycksstatistiken på Halsjärnsgatan är låg. En sökning i Transportstyrelsens
olycksdatabas Strada visar att det sedan 2008 endast har rapporterats två
olyckor. I båda fallen handlar det om cyklister som blivit påkörda av
personbilar på övergångsstället i korsningen Halsjärnsgatan/Söderväg med
lindriga skador som följd.
Teknikförvaltningen arbetar med att genomföra hastighetsöversyner i tätorter
på Gotland. En hastighetsöversyn ska även genomföras i Visby med syfte att
ersätta nuvarande bashastighet 50 kilometer/timme med ny hastighet
30/40/60 kilometer/timme där det är lämpligt. Ett samlat grepp är nödvändigt
då samtliga länkar i vägnätet påverkar systemet som helhet. Översynen
kommer att utgå från handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av dåvarande
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Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Vägverket och SKL. Översynen syftar främst till att öka trafiksäkerheten men
även till att minska trafikbuller och miljöpåverkan.

Barn- och genusperspektiv – Genom att behålla möjligheten till parkering på
valda sträckor kan hastigheten sänkas vilket leder till ökad trafiksäkerhet. En
hastighetsöversyn som säkerställer rätt hastighet på rätt plats kommer också att
bidra till ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnader för reglering med utökat
parkeringsförbud är ringa och omfattar viss administration samt
materialkostnad vid uppsättning av nya vägmärken. En hastighetsöversyn i
Visby kan genomföras inom ramen för befintlig budget. Genomförandet kan
kräva särskilda medel från tekniska nämndens investeringsbudget.
Ärendets behandling under mötetArbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-03-11
Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 51

Sida 1 (2)

Medborgarförslag - Utökad
lokalbuss/stadstrafik till och från
Skarphäll

Ärendenummer: TN 2021/3880
Paragraf föregående instans: TN AU § 61
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar förbättrad
kollektivtrafik till området Skarphäll i Visby. Förslaget är att det ska finnas lika
många bussturer till Skarphäll som till Stenhuggaren.
Efterfrågan i stadsbusstrafiken är låg i både Stenhuggaren och Skarphäll.
Kollektivtrafikenhetens bedömer att en utbudsökning på Skarphäll inte leder
till en motsvarande ökning av efterfrågan. Detta beror främst på att områdenas
verksamhetsstruktur skiljer sig åt. Stenhuggaren är, till skillnad från Skarphäll,
ett renodlat handelsområde.
En ökning av stadstrafiken till Skarphäll (linje 3) med sex bussturer på vardagar
höjer trafikeringskostnaden med ca 290 000 kronor årligen. Med anledning av
en låg efterfrågan förväntas inte intäkterna blir höga.
Kollektivtrafikenhetens ekonomiska resurser medger i dagsläget ingen
utbudsökning. I samband med en framtida översyn av stadstrafiken kommer
kollektivtrafikenheten att utreda möjliga utbudsändringar. Översynen kan
tidigast genomföras under år 2023.
Bedömning

Handelsområdet Stenhuggaren trafikeras av stadstrafikens busslinjer 2 och 5,
området Skarphäll trafikeras av linje 3. Efterfrågan i stadsbusstrafiken är låg i
båda områdena. Under år 2021 registrerades på en vardag i genomsnitt 7,2
påstigningar per dygn på Stenhuggaren och 3,7 påstigningar per dygn på
Skarphäll.
Kollektivtrafikenheten bedömer att en utbudsökning på Skarphäll inte leder till
en nämnvärd ökning av efterfrågan. Anledningen är att områdena Skarphäll
och Stenhuggaren skiljer sig från varandra utifrån verksamhetstyper.
Stenhuggaren är ett renodlat handelsområde, där dagligvaruhandeln har en stor
andel av omsättningen. Inom Skarphäll är inslaget av handel av sällanköp
större. Därutöver finns andra verksamheter än handel inom området.
Kollektivtrafikverksamhetens begränsade ekonomiska resurser medger i
dagsläget ingen utbudsökning. Kollektivtrafikenheten ämnar genomföra en
översyn av stadstrafikens linjenät, vilken genomförs tidigast under år 2023. I

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

detta samband är det också tänkt att utreda andra trafiklösningar. Ett exempel
kan vara en sorts servicelinje som trafikerar både Skarphäll och Stenhuggaren.
Barn- och genusperspektiv
Kollektivtrafikens begränsade resurser behöver prioriteras. I första hand är det
skolelevers behov som kollektivtrafiken planeras efter. Andra resebehov
uppfylls inte i samma grad. Det nuvarande kollektivtrafikutbud till Skarphäll är
ett basutbud som ger ett antal resmöjligheter till vissa resenärsgrupper som
exempelvis pensionärer.
Landsbygdsperspektiv
Medborgarförslaget avser Visby och berör inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
En likställning av stadsbusstrafikens utbud till Skarphäll med Stenhuggaren
skulle innebära att erbjuda sex ytterligare bussturer Visby busstation–
Skarphäll–Visby busstation. Det antas att ingen helgtrafik kommer att införas
på linje 3. Med 6 turer per vardag och 250 vardagar per år blir det ytterligare
1500 turer per år, vilket motsvarar 9230 kilometer. Med den genomsnittliga
kilometerkostnaden av 31 kronor skulle trafikeringskostnaden öka med ca 290
000 kronor årligen. Enligt kollektivtrafikenhetens bedömning kan ingen
nämnvärd efterfrågeökning förväntas.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-09-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-15

SON § 61

Sida 1 (2)

Medborgarförslag. Äldreboenden där de
gamla trivs

Ärendenummer: SON 2021/375
Paragraf föregående instans: SON/AU § 45
Socialnämndens beslut



Socialnämnden tar emot förslaget och beslutar att sända det vidare till
äldreomsorgens utförare.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit om ”Äldreboenden där de gamla trivs”.
Förslaget innehåller att regionen ska läsa artikeln ”Monicas vision är ett hem
där de gamla trivs” i Året runt nr 36, anlita Monica som
informatör/föredragshållare och göra något för våra äldre.
I förslaget hänvisas till en artikel i tidningen Året runt där Monica Berglund
beskriver sin syn på äldreomsorgen. Monica har arbetat som direktör för
äldreomsorgsverksamhet i Göteborg och skrivit böcker om hur hon tycker att
man ska arbeta med äldreboenden. Enligt artikeln föreläser Monica om sin syn
på hur äldreomsorgen ska fungera.
Förvaltningen ställer sig positiv till att personal inom äldreomsorgen erbjuds ta
del av en föreläsning som kan bidra till ökad kunskap, inspiration, motivation
och verksamhetsutveckling. Förvaltningen anser att olika verksamheter har
olika förutsättningar och behov vid ett eventuellt genomförande av detta.
Förvaltningen beslutar att sända förslaget, i sin helhet, vidare till
äldreomsorgens utförare i såväl privat som egen regi. Förvaltningen beslutar
även att sända med ett medskick till utförarna om att det finns olika föreläsare
inom området äldreomsorg.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att de utförare som verkar inom äldreomsorgen har
bäst kännedom om den egna verksamhetens behov och förutsättningar.
Förvaltningen sänder därför förslaget om att anordna föreläsning med specifik
föreläsare vidare till utförare inom äldreomsorgen, både i privat och egen regi.
Förvaltningen gör även ett medskick om att det finns flera olika föreläsare
inom området äldreomsorg.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
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Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-15

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08
Medborgarförslag
Skickas till

Registrator RS, Ärendenummer: RS 2021/1267
Öystein Berge, kvalitetschef socialförvaltningen
Gunilla Helena Segerlund

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 52

Sida 1 (2)

Medborgarförslag - Kan vi inte bara ha
avgångar likt linje 10?

Ärendenummer: TN 2021/3887
Paragraf föregående instans: TN AU § 62
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar tätare
busstrafik på linje 22 med anpassning till undervisningstider på Campus
Gotland. En sådan utbudsökning leder till en ökning av trafikeringskostnaden
med minst 1,3 miljoner kronor årligen. I dagsläget saknas utrymme för det i
kollektivtrafikens budget.
Bedömning

Kollektivtrafikens ekonomiska resurser är begränsade. Verksamheten
finansieras till största delen med skattemedel. Kollektivtrafikenheten bär
ansvaret att använda dessa medel där de gör störst nytta. Utbudet på
busstrafiken är därför anpassat till det resandeunderlag som finns. Det är
främst linje 20 som tillgodoser trafiken Visby–Slite. Linje 22 trafikerar ett glest
befolkat område, varför den inte uppvisar samma turtäthet som till exempel
linje 10, där resandeunderlaget är betydligt större. Enligt den ekonomiska
konsekvensanalysen skulle den önskade utbudsökningen medföra en ökad
trafikeringskostnad av minst 1,3 miljoner kronor. Det ryms i dagsläget inte i
kollektivtrafikens budget, varför utbudet inte kan anpassas enligt förslaget.
Kollektivtrafikenheten ämnar se över hela linjenätet när det ekonomiska läget
har blivit gynnsammare. I detta samband kan linje 22 bli stomlinjen för
relationen Visby–Slite, vilket skulle medföra ett betydligt större utbud än i dag.
Denna översyn kommer att kunna genomföras tidigast under år 2023.
Barn- och genusperspektiv
Perspektivet bedöms inte vara relevant i sammanhanget.
Landsbygdsperspektiv
Utbudsökningar bör genomföras där de skapar störst nytta. Då linje 22
trafikerar ett glesbefolkat område är utbudsökningar svåra att motivera.
Om utbudet på linje 22 ändå ska anpassas måste det utredas i ett större
sammanhang.
Ekonomisk konsekvensanalys

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Förslaget tolkas på det sätt att minst tre bussturer per riktning behöver tilläggas
på linje 22 på vardagar utanför sommarsäsongen. Det antas att antalet
undervisningsdagar på universitetet är lika med antalet skoldagar, dvs. ca 180
dagar per år. Avståndet Visby–Slite Närs via Bäl är 38,4 km. Således skulle
busstrafikens omfattning öka med 180 * 6 * 38,4 = 41 472 km (endast
nyttokilometer, ett obekant antal tomkilometer tillkommer). Det motsvarar en
ökning av trafikeringskostnaden med ca 1,3 miljoner kronor årligen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-10-05
Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 55

Sida 1 (2)

Medborgarförslag - Badbrygga vid Visby
lasarett

Ärendenummer: TN 2021/4414
Paragraf föregående instans: TN AU § 65
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en ny
badbrygga nedanför Visby lasarett.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är en god tanke att ge personal på lasarettet
och inlagda patienter med närstående en möjlighet till nära bad. En badplats
kan som förslagsställaren skriver bli en mötesplats.
Teknikförvaltningen anser vidare att det inte finns ekonomiskt möjlighet att
anlägga, underhålla och sköta en ny badbrygga.
För att anlägga en ny brygga krävs även ansökan om dispens från strandskydd.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
En väsentlig del av dagens driftsbudget för badplatser går till badplatser i och i
närheten av Visby. Att ytterligare större del av investerings- och driftsbudget
går till Visby kan ses som negativt ur landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Teknikförvaltningen bedömer att en nyanläggning av brygga på denna plats blir
särskilt kostsam då platsens förutsättningar med vågor, kraftiga strömmar och
utsatthet under storm kräver en starkare konstruktion. En sådan anläggning
ryms inte inom ordinarie investeringsbudget.
Det krävs en utökad årlig budget för drift vid anläggning av en ny brygga då en
sådan kräver underhåll och skötsel: borttagande av alger, upp- och nedsättning
av trappa eller stege samt återkommande renoveringar. Vågor och kraftiga
strömmar vid platsen gör att särskild hänsyn måste tas vid anläggning av en
brygga samt att behov av underhåll ökar på grund av erosion och slitage.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2022-03-02
Tjänsteskrivelse datum
Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Medborgarförslag; nyinkomna
Marianne Ljungmans medborgarförslag om Utöka Kollektivtrafiken. Fler turer och fler
sträckor så att det blir möjligt för fler att ta bussen till jobbet, inkom 2022-03-14, RS
2022/460.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Anders Thuréns medborgarförslag om Skatepark A7, Visby ”En idrotts- och
aktivitetsarena för alla”, inkom 2022-04-02, RS 2022/600.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

Eskelhem 2021-12-12

Romapaketet
Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius(C)

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

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

Interpellationssvar
2022-02-17

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

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

Eskelhem 2021-12-12

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

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

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

Svar på interpellation ställd av Filip Reinhag (S)
Interpellation ställd till Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar Lundqvist
(M)

1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört med 2019-2021
Under perioden 2015–2018 antogs 10 detaljplaner för bostadsändamål.
Under perioden 2019–2021 antogs 8 detaljplaner för bostadsändamål.
Det vi ser är att det behöver beredas mer detaljplanerad mark och det är ett förslag som vi går fram med nu
inför vårens översiktsplanering för Region Gotland.

2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region Gotland målet att ha en
god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder per år?
Enbart utfallet från detaljplanerna medför inte att vi klarar bostadsförsörjningsmålet per år. Det har bara
skett en gång under perioden 2015-2021 och det var under 2016. Bostadsförsörjningen bör ta hänsyn till
både detaljplaner och bygglov då mycket bostadsbyggande sker utanför detaljplanelagt område och sker
då genom bygglovshantering, se tabell nedan.
Det är en brist som vi ser och som vi nu åtgärdar genom det förslag som läggs i Region Gotlands
översiktsplan.
År

Antal antagna
Antal
Bygglov/förhandsbesked Antal
Totalt antal
dpl för
bostäder
bostäder bostäder
bostadsändamål

2021

2

126

126

2020

3

76

76

2019

3

97

97

Totalt 2019-2021

8

299

299

2018

2

46

46

2017

3

134

134

2016

2

369

369

2015

3

95

95

10

644

644

Totalt 2015-2018

3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av dessa var
fritidsboende?
Antal bostäder som är färdigställda under 2019:

Fritidshus: 103 stycken
Bostadshus: 266 stycken

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

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

Det vi ser idag är att det är mer ansökningar på bostäder totalt än vid något tidigare år. Januari och februari
2022 slår rekord i ansökningar.
Det sätter press på förvaltningen och det är något som vi just nu ser över hur vi ska hantera detta för att
säkerställa en god ansökansprocess i samverkan med ett bra arbetsklimatet för våra anställda.
Vi tycker att det är viktigt att den som ansöker anser sig bli bra bemött i processen och att vi bör hålla
handläggningstiderna.
Det gör att just denna del i vår verksamhet är under översyn.

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

Ärende nr
2019/1228
2019/1235

Summa:

Antal bostäder Typ av bostäder
120 Flerbostadshus
6 Enfamiljshus
126

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

Ärende nr
2019/1721
2019/1754
2019/1194

Antal bostäder
70
1
5

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Enfamiljshus

76

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

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

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Flerbostadshus

97

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

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

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

Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius angående bostäder
för sociala och medicinska förturer
2022-03-28
Att ha en bra och tillgänglig bostad är centralt för att kunna leva och verka i samhället.
För många gotlänningar betyder det ett hyreskontrakt inom Gotlandshem. Den som
behöver en bostad eller som av sociala eller medicinska skäl behöver flytta, blir aktuell i
kön för förturer av sociala och medicinska skäl. Dessa förturer hanteras idag av
socialförvaltningen. Ansvaret har tidigare legat hos Gotlandshem.
Kön för sociala och medicinska förturer blir allt längre. Enligt uppgifter från
socialförvaltningen närmar sig nu kötiden ett år. Det handlar alltså inte längre om någon
snabb hjälp. Följden blir att exempelvis den som utsätts för våld i nära relation, eller som
på grund av funktionsnedsättning behöver en lägenhet på bottenplan får vänta länge.
Orsaken är att tillgången på lägenheter inte räcker för att tillgodose behoven.
Mina frågor:
Anser du som regionstyrelsens ordförande att väntetid på upp till ett år är en rimlig väntan
för den som står i kön för social och medicinsk förtur?
Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att förbättra tillgången på lägenheter för socialoch medicinsk förtur?

Victoria Öjefors Quinn (V)

Visby 2022-04-25

Motion
Utred förutsättningarna för insatsen extravuxen
I barnrättsorganisationen Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016)
framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj, men att insatsen sällan beviljats
till ungdomar. De ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att
vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av
avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade
en större flexibilitet eftersom det t.ex. är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst
behov av att sova någon annanstans.
Organisationen Maskrosbarn arbetade därför fram insatsen Extravuxen, med stöd av Vinnova
och Childhood Foundation, tillsammans med socialtjänsten och ungdomar. Extravuxen är en
insats som syftar till att ge ungdomar ett individuellt och flexibelt stöd där ungdomarna själva får
utrymme att vara med och bestämma.
Extravuxen är till sin form lik en kombination av kontaktfamilj och kontaktperson, och är
framtagen för att fylla glappet mellan öppna insatser och placering. Insatsen riktar sig till
ungdomar från 13 år. Uppdraget bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från
ungdomen, där ungdomen och deras Extravuxen tillsammans bestämmer hur kontakten ska se
ut. Insatsen innebär att hitta på saker tillsammans men också att vara stöttande och kunna
samtala om svåra saker med ungdomen. Vid enstaka tillfällen ska ungdomen också kunna
övernatta hos sin Extravuxen. Många ungdomar har ett bristande nätverk. Tanken med
Extravuxen är att addera en vuxen person som finns där i vardagen som en trygghet för
ungdomen
Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med flera kommuner i syfte att implementera
insatsen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig
insats samt en implementeringsprocess. Under 2019 påbörjades första implementeringen, och
under åren 2020-2021 har både Lidköpings kommun och Borås stad startat igång insatsen. Under
2022 erbjuder föreningen Maskrosbarn ytterligare kommuner att kostnadsfritt arbeta med dem
för att implementera Extravuxen i deras kommun
I Umeå har ett flertal ungdomar haft insatsen sedan hösten 2019 och responsen har varit mycket
positiv. Det största resultatet är att Extravuxen beviljats till ungdomar som utan insatsen riskerat
att bli utan stöd som uppfyller deras behov. Projektet har även bidragit till ett perspektivskifte
och ifrågasättande av gamla system inom socialtjänsten där ungdomars behov och önskemål inte
alltid sätts i fokus.
På Gotland ser vi ökade behov av insatser till barn och unga. Samtidigt är det svårt att hitta
familjehem och dygnetruntplaceringar är dyra. Det kan vara lättare att hitta vuxna som kan ta på
sig att vara Extravuxna. Tidiga insatser och ökat fokus på förebyggande insatser kan minska
behovet av dyrare placeringar.

Därför yrkar Socialdemokraterna att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för implementera insatsen Extravuxen.
Meit Fohlin (S)

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius, angående flerbostadshus på landsbygden
2022-04-25
Det har på Gotland under den senaste mandatperioden byggts färdigt allt för få
flerbostadshus. Inte minst färdigbyggda hyresrätter hade behövt vara flera. Om
Gotlandshem och andra fastighetsägare byggt fler bostäder med stöd av det statliga stödet
för nya hyresrätter och studentbostäder hade bostadssituationen varit bättre på Gotland.
Tyvärr har man valt att inte nyttja detta stöd. (Stödet avskaffades tyvärr av SD-M-KD med
passivt stöd från Centerpartiet i statsbudgeten som antogs i slutet av 2021. Det trots att
stödet bidragit till många nya hyresrätter i hela landet.)
Enligt Länsstyrelsens sammanställning i sin bostadsanalys över Gotland år 2020
färdigställdes här näst minst antal nya lägenheter i hela Sverige per tusen invånare. Bara 1,3
lägenheter per tusen. Det ska jämföras med snittet bland Sveriges län på 4,9 nybyggda
lägenheter per tusen invånare.
Situationen vad gäller nybyggda flerbostadshus utanför Visby är förmodligen ännu sämre.
Inför valet 2018 var bostadsfrågor, inte minst att bygga fler hyresrätter på landsbygden en
viktig valfråga för Centerpartiet. Förslaget om dubbel markanvisning var centralt.
Mina frågor:
Hur många flerbostadshus har byggts färdigt på landsbygden utanför Visby under perioden
2019 till juni 2022?
Var har dessa flerbostadshus i så fall byggts?
Hur många av dessa är hyresrätter?
Hur många har byggts på landsbygden av Gotlandshem?
Hur många färdiga hyresrätter finns det på landsbygden som är ett resultat utifrån dubbel
markanvisning?

Underskrift (V)

Vänsterpartiet
gotland@vansterpartiet.se

gotland.vansterpartiet.se

