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Budgetprocessens huvudprinciper
• Region Gotland tillämpar principerna
för målstyrning. Målstyrning för
regionstyrelsen sker enligt modellen
balanserade styrkort där mål och
styrtal tas fram inom olika perspektiv
utifrån regionövergripande visioner och strategier.

• Mål ska kopplas till resurser. Vid konflikt
mellan verksamhetens mål och de ekonomiska
resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade
verksamhetsmålen.
Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, d v s
Region Gotlands bästa är överordnat de olika
verksamheternas behov.

Uppföljning

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fokus på att identifiera och inventera
Förbättringsbehov
Information
Utbildning
Riktade aktiviteter med särskild hänsyn till barn och ungdomar
Processutveckling gällande kompetensutbyte, mellan avdelningarna, och
regelbunden uppföljning har utarbetats. Inventering av vad som görs
inom området har slutförts 2015
Ett antal arrangemang har genomförts under 2015 riktade till personer
med särskilda behov.

Uppföljning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(tidigare Barn- och utbildningsförvaltningen)

Samtliga aktiviteter i åtgärdsplanen är genomförda eller
pågår. Satsningarna har gällt utbildning, utveckling av olika
former för samverkan samt insatser till barn med
neuropsykiatrisk diagnos.

Cora Juniwik 2015

Uppföljning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(tidigare Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen)

Det pågår arbete för att stärka vuxenstuderande med bland
annat specialpedagogiskt stöd samt studiemotiverande
utbildning.
Verksamheten för Ungdomskraft(insatser till de som varken
studerar eller arbetar) är numer obligatorisk. Samarbete har
utvecklats till enskilda individer samt på strategisk nivå till
insatser för studier och arbete.
Regelbunden kompetensutbildning till medarbetare sker
gällande neuropsykiatriska diagnoser samt inom studie- och
yrkesvägledningen för att stödja personer med
funktionsnedsättning till fortsatta studier eller arbete.

Cora Juniwik 2015

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildning i samverkan med andra förvaltningar samt utbildning i
bemötande har utförts.
Informationssystem vidareutvecklas. Exempel:
Talande nummerpresentation, bildmaterial som beskriver
olika steg i behandling, taltidning samt bildsystem som
underlättar delaktighet vid undersökning och provtagning
I samarbete med Campus Gotland utvecklas applikationer till
hörselskadade barn
Behovet av att utveckla och tillgängliggöra information finns
kontinuerligt

Uppföljning

Socialförvaltningen
Åtgärdsplanen utgår från Sveriges kommuner och landstings
överenskommelse gällande handlinsplanen med
utvecklingsområden för stöd till personer med funktionsnedsättning.
Kompetensutveckling har genomförts tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen för att förbättra professionens
kommunikation med barn med funktionsnedsättning.
Utbildning i etik- och värdegrundsfrågor samt
samtalsmetodik
Övergripande strukturer och processer har skapats i
modellen för VBIC, Vuxnas behov i centrum samt för barns
delaktighet
Webbsidor och annat informationsmaterial vidareutvecklas
och anpassas för att få större tillgänglighet.

Uppföljning

Teknik-, Miljö- och hälsoskydds- samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontinuerligt arbete sker som möjliggör för personer med
funktionsnedsättning att kunna använda offentliga platser på lika villkor
som andra. Exempel:
Fler parkbänkar monteras upp
Gång- och cykelvägar görs tillgängligare och säkrare
Kollektivtrafiken tydliggör resandeinformation.
Utbildning och förenklad information prioriteras. Webbsidor och blanketter
förbättras successivt i samband med e-tjänsteutveckling.

Uppföljning

Serviceförvaltningen
Offentlig service som underlättar för medborgare med
särskilda behov fortgår. Exempel:
Tillgängliggör mötesplatser i regionens lokaler på
Visborg
Knappvalet till regionens växel förenklas
Riktlinjer för specialkost har framarbetats för barn
och ungdomar som har medicinska behov men
även för de med icke medicinska behov.

Uppföljning

Ledningskontoret
Informationssatsningar via webb och elektroniska tjänster
har utvecklats och kommer att fortgå. Exempel:
Utbud av E-tjänster ska öka inom hälsoområdet,
utbildning, företagande, bredbandsutbyggnad,
delaktighet i samhällsplanering och ökad ITanvändning.
Inventering av offentliga lokaler är genomförd och
förslag till checklista är framtagen
Klarspråksutbildning – Ej genomförd

Diskussion
• Det finns ett ökande intresse både på
nationell som på lokal nivå för
tillgänglighetsfrågor och andra stödsystem –
Hur ser vi till att verksamheterna och deras
pågående arbete för tillgänglighet och
användbarhet får stöd av detta intresse? (T ex
kompetensutveckling, beakta särskilda målgrupper, andra
resurser).

