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Ärende
1

Kommentar

Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium. Översyn och förslag till
hantering
RS 2016/679

• Att med start 2017 dela ut ”Vasallens miljöstipendium” till miljöprojekt och miljöundervisning inom gotländska skolor,

• att ge ledningskontoret i uppdrag att senast till RS 4 2017 återkomma med förslag till
statuter för ovanstående samt

• att från och med innevarande år, 2016, förklara utdelningen av Ekokommunpriset
vilande så länge utdelningen av ”Vasallens miljöstipendium” pågår.
Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna pristagare.
En del av förklaringen kan vara att kraven för att kunna nomineras varit relativt höga.
Samtidigt förvaltar Region Gotland 150.000 kronor, som statliga Vasallen skänkt med
avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium. Ledningskontoret föreslår
regionstyrelsen att förklara Ekokommunpriset vilande, och att regionstyrelsen under tiden
delar ut Vasallens miljöstipendium till projekt för att stimulera miljöundervisning i de
gotländska skolorna.

2

Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
RS 2016/486

• Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämnden om medfinansiering för deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

• Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela Sveriges
kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 december 2016.
I det brevsvaret föreslår även regionstyrelsen Sveriges kommuner och landsting SKL att se
över förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie avgiften till
SKL.
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Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016
RS 2016/658

• Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i regionstyrelsen senast
2017-12-31.

• Regionfullmäktige ska informeras i ärendet.
Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig plan
för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för
ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Inom ramen
för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och utifrån analysen identifiera
angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.

4

Inrättande av Försvarsmaktsråd Gotland
RS 2016/542

• Styrdokument för Försvarsmaktsråd på Gotland godkänns.
Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom en
stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska bestå av ett
mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.
Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under
hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett
Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter där
Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av
permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför
för det omgivande samhället.
Förslaget innebär att Försvarsmaktsrådet består av representanter från Försvarsmakten,
Länsstyrelsen och Region Gotland. Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper ska vara
en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens
fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

5

Riktlinjer för beviljande av bidrag till små och medelstora företag för perioden
2016-2020
RS 2016/736

• Regionstyrelsen godkänner riktlinjerna för beviljande av stöd till små och medelstora
företag för perioden 2016-2020.

• Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på tematiska utlysningar kopplat till
styrkeområdena i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Region Gotland övertog det regionala utvecklingsansvaret 1998, då medföljde uppdraget
att besluta om medel ur det regionala tillväxtanslaget 1:1. Inom ramen för anslaget fanns
möjlighet att bevilja bidrag till små och medelstora företag i enlighet med SFS 2000:283
om regionalt bidrag till företagsutveckling.
Regeringen beslutade 2015-03-26 att ersätta förordning SFS 2000:283 med SFS 2015:210
om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och SFS 2015:211 om
statligt stöd till regionala investeringar. Med anledning av de nya förordningarna har
ledningskontoret genomfört en översyn av nu gällande riktlinjer för beviljande av bidrag till
små och medelstora företag.
Syftet med de nya riktlinjerna är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i
små och medelstora företag på Gotland och därmed en hållbar regional tillväxt.
Målsättningen är att beviljade stöd skall bidra till att uppnå nedanstående mål i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom utvecklingsområde, företagsfrämjande.
Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och
nyföretagande.
Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen
Ledningskontoret bedömer att efterfrågan på stöd från företag som kan och vill växa ökar
med de nya riktlinjerna. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer mer
personal eder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.
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Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
RS 2016/401

• Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från och
med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.

• Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.
• Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och föreslå
eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet
Enligt beslut i RSAU 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med förslag till beslut
om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till RS 2016-12-14.

7

Ändring av Regionstyrelsens delegationsordning
RS 2016/737

• Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag.
Med anledning av sammanslagningen av regionstyrelsens två förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, till den gemensamma regionstyrelseförvaltningen
behöver styrelsens delegationsordning justeras i vissa delar. I förslaget nedan har de delar
som behöver justeras markerats med gult, överstruken text ska bort, ej överstruken ny
lydelse.

8

Revidering av regional utvecklingsstrategi
RS 2015/218

• Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till
regional utvecklingsstrategi (RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala
utvecklingsprogrammet (RUP), Vision Gotland 2025, genom finansiering med medel för
regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) om 1 250 000 kr och 1 800 000 kr från särskilda
medel för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet (Tillväxtverket).

• Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samband med revideringen även
integrera regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt, se över den regionala
utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i syfte
att föreslå förenkling och effektivisering
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin från 2008, Vision Gotland 2025, ska
revideras och ersättas av en ny regional utvecklingsstrategi. I samband med revideringen
ska regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt integreras med syftet att säkerställa
en till alla delar jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi för Gotland. Därutöver
ska den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program, såväl regionala
som nationella samt koncernstyrningen (styrkorten) ses över, i syfte att föreslå förenkling
och effektivisering.

9

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland - Remissversion
RS 2012/439

• Regionstyrelsen godkänner remissversionen av ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”

• Regionstyrelsen remitterar förslaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
19 december 2016 – 1 mars 2017.

• Regionstyrelsen uppdrag åt ledningskontoret att organisera dialog med aktörer i det
gotländska samhället rörande förslaget.
Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav ledningskontoret i
uppdrag att hantera fortsatt process.
Ledningskontoret har nu tagit ett förslag till ovan nämnda som inkluderar förutsättningar,
utmaningar och inriktning för en ”Strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”.
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Begäran om att utnyttja eget kapital
RS 2016/705

• Regionstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden får utnyttja 300 000 kronor av
eget kapital.
Överförmyndarnämnden fick i samband med beslut om överföring av resultat från 2015
flytta med 810 tkr till eget kapital, Rf §59 2016-04-25. Detta beslut togs med anledning av
det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och den särskilda situation nämnden var i.
Överföringen skulle enligt beslutet användas för att täcka behovet av en tidsbegränsad
tjänst.
Enligt samma beslut ska nämnderna begära medgivande från regionstyrelsen för att få
utnyttja eget kapital under året.
Överförmyndarnämnden begär att få ta i anspråk 300 tkr av eget kapital för att täcka
2016 års kostnader för den tidsbegränsade tjänsten. Man informerar också om att tjänsten
även bedöms behövas under 2017.

11

Avskrivning omsättningstillgångar 2016
RS 2016/740

• Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 17 493 kr och
belastar 2016 års resultat.
Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen
Enligt regionstyrelsens beslut (§441/92) skall respektive nämnd fr o m 1993 besluta om
avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som kundförlust hos
nämnderna 2016, uppgår till 3 619 161 kr, varav konkurser 92 046 kr. Kundförluster
fördelade per nämnd framgår av bilaga.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till 17 493
kronor 2016

12

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem
RS 2016/666

• Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen av ett gemensamt digitalt
mellanlager och slutarkiv (e-arkiv) för Region Gotland med ett planerat införande under
2017/2018.

• Hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av e-arkiv hanteras då eventuellt beslut
om regionsammanslagning är fattat. Till dess fortsätter hälso- och sjukvårdsnämnden
att vara en del i Region Gotlands arkivmyndighet och blir därmed en del i ovan
beskrivna införande.
Beslutet från HSN går i samma riktning som ledningskontorets arbete vilket syftar till att
införa ett e-arkiv bestående av mellanlager och slutarkiv. Snarare förstärker HSN beslut
nödvändigheten med fortsätt planering för ett införande av e-arkiv, eftersom det visar på
både problemställningar att hantera informationsmängder som inte längre har en aktiv
status (?) och att kunna slutarkivera digital information.

13

Remiss - Riksintressen friluftsliv områdena Gotlandskusten och Nordöstra
Gotlands kust och skärgård
RS 2016/582

• Regionstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen på Gotland inlämna upprättat förslag till
yttrande.
Som beskrivits nyligen i ärende RS 2016/572 fick samtliga länsstyrelser i landet 2012 ett
uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för riksintresse för
friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på
större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya
riksintresseområden, totalt 14 områden.
Den föreliggande remissen från Länsstyrelsen på Gotland, rör endast två av riksintresseområdena – ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård”.
I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till nya
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riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, faller det sig naturligt att ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län.

14

Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad
RS 2016/703

• Regionstyrelsen antar bifogade projektdirektiv för översyn av Region Gotlands
strategiska fastigheter i Visby innerstad.
En översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad behöver utföras
för att ge ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas
på annat sätt utifrån bland annat världsarvsperspektiv.

15

Markanvisningstävling kv Malajen Visby
RS 2016/661

Ledningskontorets tjänsteskrivelse föreligger på sammanträdet
16

Markanvisningstävling Järnvägen 4
RS 2016/764

Ledningskontorets tjänsteskrivelse föreligger på sammanträdet
17

Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
RS 2016/332

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region
Gotland.
Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att Region
Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som anvisas av
enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för
personer med funktionsnedsättning

18

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
RS 2015/759

• Medborgarförslaget avslås
I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter i
regionfullmäktige och två av regionråden.
Region Gotland har förutom det primärkommunala uppdraget även landstingsuppdrag och
regionalt utvecklingsansvar. Två funktioner som normalt ligger på landsting respektive
länsstyrelse. Ledningskontoret har bedömt att medborgarförslaget ska avslås.

19

Information. Integration - en dialog kring framtagandet av integrationsstrategin
RS 2016/146

• Tidplan för framtagande av integrationsstrategi beslutas enligt ledningskontorets
förslag nedan.
Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande dokument
som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella hållning när det gäller
mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att etablera sig på Gotland.
Uppdraget genomförs i samarbete med Länsstyrelsen som har motsvarande uppdrag att ta
fram en integrationsstrategi för Gotland.
Ledningskontoret redovisade den preliminära inriktningen av arbetet kring integration vid
arbetsutskottets sammanträde 31 maj 2016. Den 5 september 2016 förankrades det
gemensamma arbetet i Regsam.
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Information. Indikatorer till styrkort 2016-2019
RS 2016/741

• Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2016-2019. Samtidigt beslutades också om en ny styrmodell. Den nya modellen
bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där
nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet samt
hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i styrkortet.
Till regionfullmäktiges mål har ett antal indikatorer arbetats fram. Ledningskontoret har
haft i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer till varje mål.

21

Information. CMP - Copenhagen Malmö Port
Ärendet föredras av Johan Röstin VD (CEO) CMP och Stefan Persson

22

Information. Regional samverkan och stödstruktur (RSSS)
RS 2016/747

23

Övriga ärenden

Björn Jansson
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/679
16 november 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium.
Översyn och förslag till hantering.
Förslag till beslut

1. Att med start 2017 dela ut ”Vasallens miljöstipendium” till miljöprojekt och
miljöundervisning inom gotländska skolor,
2. att ge ledningskontoret i uppdrag att senast till RS 4 2017 återkomma med förslag
till statuter för ovanstående samt
3. att från och med innevarande år, 2016, förklara utdelningen av Ekokommunpriset
vilande så länge utdelningen av ”Vasallens miljöstipendium” pågår.

Sammanfattning

Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna
pristagare. En del av förklaringen kan vara att kraven för att kunna nomineras varit
relativt höga. Samtidigt förvaltar Region Gotland 150.000 kronor, som statliga
Vasallen skänkt med avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att förklara Ekokommunpriset vilande, och
att regionstyrelsen under tiden delar ut Vasallens miljöstipendium till projekt för att
stimulera miljöundervisning i de gotländska skolorna.

Ärendebeskrivning

Region Gotland interna miljöpris, Ekokommunpriset, instiftades 1999 och har sedan
dess delas ut en gång per år till en arbetsplats inom Region Gotland som utmärkt sig
genom att ha ett aktivt miljöarbete. Arbetet ska enligt fullmäktiges beslut ha
− medfört en dokumenterat minskad miljöpåverkan (dvs. med någon form av
mätningar före/efter),
− bedrivits systematiskt, gärna med hjälp av miljönyckeltal och/eller någon form av
uppföljning i form av miljöredovisning samt ha
− visats upp som ett gott exempel.
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Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna
pristagare. Det beror sannolikt främst på att intresset för miljöfrågor under en följd
av år inte varit så stort i kombination med att kraven för att kunna nomineras varit
relativt höga. Oftast har någon nominering varje år inte kunnat godkännas, vilket
varit synd. 2016 inkom ingen nominering till priset.
Ledningskontoret erfar också att det finns en allmän politisk diskussion om vilka pris
som ska finnas inom Region Gotland.
Vasallen miljöstipendium.
I samband med inflyttningen i de nya lokalerna på Visborgsområdet donerade
Region Gotland dåvarande hyresvärd, fastighetsbolaget Vasallen, en summa
motsvarande 10 000 kronor per år under hyresperioden, totalt 150.000 kronor, med
avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium.
Ledningskontoret har inte haft resurserna att administrera ytterligare ett miljöpris,
varför prissumman fått stå orörd under ett antal år.
Enligt Vasallens önskemål skulle stipendiet
− främja en hållbar utveckling på Gotland och stötta kommunens höga miljöprofil
samt
− ges till en person, förening eller motsvarande, som har bidragit till en miljömässig
samhällsutveckling på Gotland.
Numera har statliga Vasallen avvecklat sin verksamhet på Gotland, varför Region
Gotland bör kunna ha viss frihet i utformningen av stipendiet. Ledningskontoret har
tagit fasta på att ett stipendium både kan ges till någon som själv ansöker om det i
syfte att företa sig någonting speciellt, liksom som uppmuntran för en prestation,
utan krav på motprestation.

Bedömning

Mot bakgrund av vad som anförts ovan, finns nu möjligheten att regionstyrelsen
förklarar Ekokommunpriset vilande, vilket skulle ge möjligheten att under tiden dela
ut Vasallens miljöstipendium. I första hand bör uppehållet pågå så länge det finns
pengar kvar att fördela av Vasallens miljöstipendium. Efter det kan diskussionen
återupptas om Ekokommunprisets vara eller icke vara.
Ledningskontoret föreslås att Vasallens miljöstipendium ska vara sökbart enbart av
gotländska skolor (oavsett huvudman). Eftersom miljöundervisningen ofta har
knappa resurser – speciellt i tider av besparingar – kan stipendiet bidra till att
förverkliga undervisnings- och projektidéer som annars kanske inte skulle blivit av.
Tanken är att skolorna får presentera en miljörelaterad idé vad de vill använda
pengarna till och söka ett specificerat belopp. En lämplig utlysningsperiod är under
hösten, för att sedan kunna betala ut stipendiet när vårterminen startar.
Det är möjligt att man också bör ge annan regional verksamhet, som direkt arbetar
med miljöundervisning riktad till barn- och ungdomar, chansen att söka.
Ledningskontoret önskar ett uppdrag att utreda och ge förslag till statuter för
stipendiet liksom hur urvalet av stipendiater ska gå till. Andra förvaltningar kan
komma att konsulteras i detta arbete.
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Beslutsunderlag

Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium. Översyn och förslag till
hantering.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/486
2 november 2016

Anna Derwinger-Hallberg

Regionstyrelsen

Rekommendation om deltagande i och stöd för en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämnden om
medfinansiering för deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela Sveriges
kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 december 2016.
I det brevsvaret föreslår även regionstyrelsen Sveriges kommuner och
landsting SKL att se över förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda
avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.

Ärendebeskrivning

För att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med
hög kvalitet har landsting och regioner under senare år börjat samverka i högre grad.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient. Kunskapsstyrning omfattar de samspelande delarna;
• Kunskapsstöd
•

Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys

•

Stöd till utveckling

•

Stöd till ledarskap

För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv struktur för kunskapsstyrning har
SKL tagit fram förslag på en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
samverkan. Region Gotland är en primärkommun med landstingsansvar och i den
egenskapen det minsta landstinget varför samverkan med andra landsting av stor
betydelse för hälso- och sjukvården på Gotland.
Samverkansstrukturer för uppföljning, Öppna jämförelser och analys har tidigare och
under längre tid finansierats via överenskommelse med staten och SKL upphör gälla
efter 2016. Arbetet har varit mer kortsiktigt och det kräver nu förvaltning och en
större långsiktighet, varför SKL rekommenderar landstingen att garantera en
finansieringsnivå på 30 miljoner årligen tills vidare.
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Med utgångspunkten från att kostnaderna fördelas per landsting/regioner utifrån
befolkningsmängd, innebär det en ytterligare kostnad för Region Gotland
motsvarande cirka 180 tkr.
Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som vid möte 20 oktober
godkänt att ställa sig positiv till en nationell struktur för kunskapsstyrning under
förutsättning att de kompenseras för merkostnaden om 180 000 kr givet 2016 års
kärva ekonomiska läge i hälso- och sjukvårdsnämnden. Så har skett i och med
budgetsavstämningens beslut i oktober 2016.
Parallellt med detta ärende om fortsatt utveckling av en nationell struktur för
kunskapsstyrning på SKL för finns ett liknande ärende från SKL som nyligen
beslutats om i RS som gällde en nationell stödstruktur för utveckling av en
kunskapsbaserad socialtjänst (RS 2016/461) och 20 200 kr i medfinansiering. I
Region Gotland är förutom berörda förvaltningar Regional samverkan och
stödstruktur RSSS en part i dessa nationella strukturer i de fall det handlar om
samverkan och kunskapsstyrning.
Den samlade bilden från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård är att vi behöver
dessa nationella stödstrukturer men att det skulle underlätta om finansieringen inte
låg utanför SKL:s ordinarie avgift utan var en del av den. Detta skulle dels ge bättre
överblick för huvudmännen vad man årligen betalar SKL och det skulle bidra till att
alla kommuner och landsting är med i kunskapsutvecklingen vilket ger bättre
jämförelser.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör ställa sig bakom hälso- och
sjukvårdsnämndens bedömning om att man ställer sig positiv till att vara med och
finansiera en sammanhållen nationell struktur för kunskapsstyrning.
Kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland är 180 000 kr.
Vidare bör regionstyrelsen i sitt svar föreslå Sveriges kommuner och landsting, SKL
att se över förutsättningarna att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie
avgiften till SKL.

Beslutsunderlag
Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning –
SKL 2016-06-10

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Sveriges kommuner och landsting SKL
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-20

HSN § 287

Rekommendation om deltagande i och stöd för
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

HSN 2016/402
AU § 281

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att ställa sig bakom SKL:s
förbundsstyrelses rekommendation att Region Gotland ska delta och stödja en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning samt anmäla till SKL att lokalt
beslut har fattats.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att kompensera hälso- och
sjukvårdsnämnden för merkostnader om 180 000 kronor som uppstår i och med
beslutet.

Sammanfattning

För att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med
hög kvalitet har landsting och regioner under senare år börjat samverka i högre grad.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient. Kunskapsstyrning omfattar de samspelande delarna;
• Kunskapsstöd
• Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys
• Stöd till utveckling
• Stöd till ledarskap
Initiativet gällande samverkan mellan landstingen med stöd av SKL och ibland i
samarbete med andra aktörer, har skett och sker på flera områden, ex ordnat
införande inom läkemedelsområdet, nationell patientenkät, programrådsstruktur
(NSK, NSK-s). I vissa fall har samverkan drivits fram av överenskommelser mellan
stat och SKL och finansieringen har då varit av mer kortsiktig karaktär.
För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv struktur för kunskapsstyrning har
SKL tagit fram förslag på en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
samverkan. Under våren ställde sig landstingsdirektörsföreningen bakom förslaget
efter rekommendation från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.
Sjukvårdsdelegationen föreslog styrelsen att ta beslut om en rekommendation till
landsting och regioner om att delta och stödja en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning och långsiktigt säkerställer finansiering för de verksamheter och
funktioner man vill samverka kring och samordna med stöd av SKL.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2016
Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning, SKL
Ärendets behandling under mötet

Bakgrund AU § 281
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-10-20

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Sveriges kommuner
och landstings förbundsstyrelse har skickat rekommendationen om deltagande i och
stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning till landets landsting och
regioner. Syftet är att etablera en samverkansform och för Region Gotland innebär
det en årlig kostnad på 180 000 kronor.
Efter diskussion i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott görs en mindre
ändring i beslutsformuleringen för att förenkla denna.

Skickas till
Regionstyrelsen
Leif Ohlsson, kvalitets- och omvårdnadsstrateg

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/658
10 november 2016

Anna Derwinger-Hallberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Stöd till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2016
Förslag till beslut

•

Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i
regionstyrelsen senast 2017-12-31.

•

Regionfullmäktige ska informeras i ärendet.

Sammanfattning

Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig
plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda
aktörer. Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt
huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och
utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.
Överenskommelsen är ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden i
Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och
styrningen Regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och
sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kulturoch fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda
engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades 4
oktober av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om
analys och handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad samt
till regionstyrelsen och regionfullmäktige under december 2016.
Beslutsunderlag

Analys psykisk hälsa Gotland 2016 samt handlingsplan bifogas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ledningskontoret
Regional samverkan och stödstruktur
Region Gotland
Handlingsplan
Ärende SON 2016/162 och HSN 2016/200
2016-09-30

Handlingsplan psykisk hälsa Gotland
Region Gotland har som ett av flera visionsmål att gotlänningarna ska ”ha en
god hälsa och må bäst i landet”. Som ett led i det regionala arbetet mot det
målet och i det regionala arbetet med statens överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om psykisk hälsa, genomfördes under våren
2016 en analys av psykisk hälsa på Gotland.

Slutsatser från analysen
I jämförelse med riket finns en rad förutsättningar för hälsa som är bättre
på Gotland än snittet i riket t ex upplevelse av trygghet och tillit samt tillgång
till fritidsmöjligheter. Det självskattade psykiska välbefinnandet i befolkningen
på Gotland är i nivå med riket. Men i nivå med riket betyder dessvärre att nästa
var femte person på Gotland har nedsatt psykiskt välbefinnande.
Dock är psykiskt välbefinnande i nivå med riket positivt med tanke på den i
jämförelse med riket tuffare utgångspunkten; högre förekomsten av
diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar för
barn, unga och vuxna än i riket, förekomsten av självmord är något
högre på Gotland än i riket, att sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökat,
elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser ökad psykisk ohälsa hos
unga i ökad efterfrågan på deras tjänster.
En utmaning på Gotland, liksom i riket, är att en femtedel av eleverna
saknar kompletta betyg efter grundskolan och att en lika stor andel inte
fullföljer gymnasiet. Det har betydelse för folkhälsan.
Utifrån analyserad statistik syns inte tydliga skillnader mot riket gällande den
äldre befolkningens psykiska hälsa på Gotland med undantag för en högre
förekomst av demenssjukdom. Det ska dock framhållas att det finns en
utmaning i rapportering av upplevd ensamhet bland äldre.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten
ökar och fler barn och unga på Gotland än i riket är placerade i familjehem
eller på institution. Data gällande kriminalitet och utsatthet för våld bland
flickor på Gotland oroar. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
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Förekomsten av psykisk ohälsa på Gotland gör att det är relativt vanligt i
arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller har haft psykisk ohälsa
och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress och ångest. Det kräver
god kunskap och förebyggande åtgärder hos arbetsgivare, där Region Gotland
är den största.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. I tider av prioriteringar
finna anledning att fokusera på riskgrupper mer än generella insatser och
barn och vuxna mer än äldre.
I översynen av verksamheternas kompetens och insatser kan man på en
övergripande nivå i analysen göra bedömningen att den generella
förebyggande/identifierande nivån i de gotländska verksamheterna har god
kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
gör att man upptäcker och hänvisar. Tillgängligheten till en bedömning i den
specialiserade psykiatriska nivån är god. Vid behov får man inom vårdgarantins
tid kvalificerad utredning och diagnos. Det som i analysen sticker ut som
begränsat är en lättillgänglig behandlande och åtgärdande första linje
och behandling i den specialiserade vården. Personer som upptäcks med
psykisk ohälsa eller sjukdom behöver enkelt få tillgång till stöd och behandling.
Den nu lägre tillgängligheten till primärvården eller annan första linje behöver i
det sammanhanget åtgärdas. Men vi behöver också fråga oss vad som
ytterligare kan göras i samhälle, arbetsliv och regionens verksamheter för att
skapa en grundförutsättning och miljö som främjar psykisk hälsa.
Givet den högre andelen personer med diagnosticerad psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning så är också stöd till anhöriga viktigt. Här
behöver samarbete mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst kartläggas för
att motverka sekundär ohälsa och eventuell sjukskrivning.
Det ökade antalet anmälningar tillsammans med det jämfört med riket något
högre antalet placeringar av unga gör att satsningar på socialpsykiatriskt team
och Skolfam under de senaste åren varit väl riktade. Att flera barn på Gotland
växer upp i familjer där minst en förälder har psykisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning och där kanske även barnen har särskilda behov ställer
krav på socialtjänstens resurser och kompetens inte minst i samverkan med
skolan. Att arbeta med familjer i komplexa livssituationer tar tid.
Det arbete som startade inom den förra överenskommelsen om psykisk hälsa
PRIO med fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning i behov av insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver fortsätta. Här är SIP väsentlig för att stöd och insatser ska
hållas samman och planeras i delaktighet med den som är berörd. Den
samordnade styrningen och ledningen i Regional samverkans- och stödstruktur
(RSSS) är en grundläggande förutsättning för samverkan och kunskapsstyrning
mellan olika verksamheter och förvaltningar.
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Handlingsplan psykisk hälsa
Handlingsplanen för psykisk hälsa på Gotland baseras på slutsatserna av
analysen av psykisk hälsa på Gotland. I slutsatsen till den analysen lyfts i texten
särskilt markerade områden som angelägna att utveckla på kort (1 års) och
längre (5 års) sikt. I det följande beskrivs område, åtgärd och ansvarig funktion.
För att förtydliga inleds planen med aktiviteter riktade till alla åldrar för att sen
inriktas på åldersgrupp.
Aktivitet på 1
år

Aktivitet på 5
år

Mål

Indikator

Ansvarig

Delaktigh
et

Utveckla
forum och
former för
delaktighet
och dialog på
såväl individsom
verksamhetsni
vå t ex genom
e-tjänster

Kontinuerligt
arbete med
former och
metoder för
utvecklingsarb
ete i
delaktighet
och dialog

Upplevd god
delaktighet
hos brukare,
patienter
och anhöriga

Patientoch
brukaren
käter

Förvaltningsc
hefer i
Regional
samverkan
och
stödstruktur
ansvarar för
att utse
ansvarig i
respektive
förvaltning
samt för
uppföljning

Samordna
d styrning
och
ledning

Uppföljning av
den
samordnade
analysgruppen
s arbete i
regional
samverkansoch
stödstruktur

Utveckling av
instrument för
uppföljning av
samordnad
ledning och
styrning med
brukarfokus

-

Förvaltningsc
hefer i
Regional
samverkan
och
stödstruktur
RSSS

Samordna
d
individuel
l plan SIP

Revidering av
överenskomm
elser, rutiner
och material
kring
samverkan
och SIP

Kontinuerlig
uppföljning
och utveckling
av samverkan
genom SIP via
Regional
samverkan
och
stödstruktur

Effektiv
samverkan
via
samordning
av analyser
och
processer
över
förvaltningsg
ränser med
fokus på
brukare med
insatser från
flera
Den som är
berörd ska
uppleva
delaktighet
och
samordning i
SIP

Enkät SIP

Förvaltningsc
hefer i
Regional
samverkan
och
stödstruktur
ansvarar för
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ansvarig i

Område

Alla
åldrar

Utbildning till
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nya chefer och
medarbetare i
SIP

respektive
förvaltning
samt för
uppföljning

(RSSS)

Tydlig
information till
patienter,
brukare och
anhöriga om
SIP
Suicidpre
vention

Implementerin
g enligt
program för
självmordsföre
byggande
arbete

Fortsatt
implementerin
g samt
uppföljning
och revidering
av program för
självmordsföre
byggande
arbete

Minskat
antal
självmord
och
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Socialstyr
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Folkhälsochef
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hälsa
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Gotland
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hälsa i
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n

Hälsa på
lika
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Regiondirekt
ör
tillsammans
med
Folkhälsochef

För- och
grundskolan
och
gymnasium på
Gotland
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utveckla tidiga
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godkänd
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Betyg åk
9 samt
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-examen
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Barn 0-18
år
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Grundskolan
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arbetar för en
likvärdig
fördelning av
specialpedago
gisk
kompetens till
region
Gotlands
skolor
Skolfam
utvecklar sitt
stöd till
placerade barn
och
ungdomars
skolgång
Elevhälsa

Arbetar för att
öka
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de insatser i
elevhälsan
Utveckling av
psykosocialt
program i
grundskolan

Fortsatt arbete
enligt plan, se
år 1
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kompetens
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Förebyggand
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tidig
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utbildningsoch
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insatser vid
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insatser
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Utveckla en
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och
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med fokus på
psykisk ohälsa
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Familjstö
d

Kartläggning
av
socialtjänstens
stöd och
insatser för
familjer i
komplexa
livssituationer

Utveckling av
metoder för
långsiktigt
arbete i
familjer i
komplexa
livssituationer
i samverkan
med för- och
grundskola
och hälso- och
sjukvård

Tillgång till
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insatser för
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stöd

Brukaren
kät IFO

Socialdirektör
tillsammans
med RSSS

Socialpsyk
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Med utgångspunkt från
utvärderingen
utveckla
insatser för
ungdomar
med komplex
psykosocial
problematik

Tillgång till
adekvata
insatser för
ungdomar
med
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psykosocial
problematik
och deras
familjer

Boende

Utveckla
startboende
för unga vuxna
med
neuropsykiatri
sk problematik

Utveckla
boendestöd
och
samordning
mellan
insatser enligt
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med
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Socialdirektör

Stöd unga
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samverkan
mellan
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som möter
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mellan hälsooch
sjukvården
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hos unga
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God
tillgänglighet
till stöd och
samverkan
kring unga
vuxna med
psykisk
ohälsa/sjukd
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Väntetide
r i vården

Hälso- och
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med
ledningen för
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med
socialdirektör

Vuxna 1865 år
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Denna handlingsplan är framtagen inom Regional samverkans- och
stödstruktur Gotland och kommer att årligen följas upp av densamma.
Handlingsplanen är övergripande. Varje verksamhet har därutöver sin egen
verksamhetsplan.
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1

Inledning

Psykisk hälsa är en av våra viktigaste välfärdsfrågor. Psykisk ohälsa ökar och är
idag det vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro och orsak till mer än var tredje
sjukskrivning. Att drabbas av psykisk ohälsa och/eller sjukdom innebär ett
lidande för den enskilda individen liksom för anhöriga inklusive barn.
Därutöver är samhällets kostnader betydande. Kostnaden för den psykiska
ohälsan i Sverige är ungefär 70 miljarder per år enligt OECD.
Syftet med rapporten är att ge en bild av den psykiska hälsan på Gotland och
problemområden. Rapporten kommer dels att vara underlag till den
handlingsplan som redovisas till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
under hösten 2016 som en del i överenskommelsen mellan staten och SKL om
ekonomiskt stöd inom området psykisk hälsa. Rapporten kommer även att
vara underlag som en del i Region Gotlands arbete med regional
utvecklingsstrategi (RUS).
1.1 Definition av psykisk hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hur psykisk hälsa bland annat
handlar om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda
sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att
hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk
ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både
psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd
då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro,
nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ
och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver
inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på
en påfrestande livssituation.
Psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder är när symtom eller
funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en psykisk
diagnos. Även en person med psykiatrisk diagnos kan uppleva god hälsa och
psykiskt välbefinnande med rätt bemötande, behandling och kompensatoriskt
stöd.

2 Metod
Data om förekomst av psykisk hälsa och faktorer som påverkar hälsa har
hämtats från:
 uppföljningen av det folkhälsopolitiska programmet, 2015: länk


Aktuell folkhälsostatistik: länk



Nationella databaser, exempelvis KOLADA och socialstyrelsens
statistikdatabas



Verksamhetsdata från hälso- och sjukvårdsförvaltning,
socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kultur- och
fritidsförvaltning
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Information om genomförda och pågående åtgärder i förvaltningarna
inom de 5 områden som är aktuella i överenskommelsen mellan staten
och SKL om psykisk hälsa: a) förebyggande och främjande arbete, b)
tillgängliga tidiga insatser, c) enskildas delaktighet och rättigheter, d)
utsatta grupper samt e) ledning, styrning och organisation. Länk till
överenskommelsen

Data som har tagits är framför allt kvantitativ. Till en sådan här analys hade det
även varit värdefullt med kvalitativa data i form av anhörigas, brukares och
patienters upplevelser av att leva med psykisk ohälsa på Gotland. Det har dock
inte varit möjligt att samla in på ett systematiskt sätt inom given tidsram.
Diskussion och analys av framtagen data gjordes sedan inom ramen för
Regional samverkan och stödstruktur (RSSS), med deltagare från
förvaltningarna och ledningskontoret. Därtill har samtal förts med Polisen på
Gotland liksom FINSAM.
Dialog angående framtaget underlag har förts med patient-, brukar- och
anhörigföreningar genom NSPH Gotland (Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa).
Därefter fortsätter arbetet att prioritera och planera åtgärder i två olika delar.
Den första delen är att inom RSSS göra en handlingsplan på kort sikt (1år) och
lång sikt (5år) för arbete riktat mot riskgrupper. De handlingsplanerna omfattar
Region Gotlands verksamheter inom hälso- och sjukvård, kultur- och fritid,
socialtjänst och utbildnings- och arbetsliv.
Den andra delen är att ta med kunskap och framkomna behov från den här
rapporten in i arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Psykisk hälsa kommer att ingå i mål/strategier för god och jämlik hälsa i RUS.
En handlingsplan som utgår från mål i RUS kommer att tas fram för de
närmaste fem åren. Handlingsplanen kommer att beröra alla förvaltningar i
Region Gotland. Den kommer att ha bredare folkhälsofokus än den plan som
tas fram via RSSS, för att prioritera och planera åtgärder som påverkar den
psykiska hälsan för att bidra till god och jämlik hälsa i befolkningen.

3 Psykisk hälsa på Gotland
3.1 Upplevd hälsa och psykiskt välbefinnande

Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision 2025 har som ett av fem
övergripande mål att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Under
2015 gjordes uppföljning av Gotlands folkhälsopolitiska program som
innehåller delmål för folkhälsan utifrån Vision 2025. Uppföljningen visade att
självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen på Gotland inte
avsevärt skiljer sig mot hälsan i befolkningen nationellt. Enligt
befolkningsenkät har ungefär 18 procent av kvinnorna och 14 procent av
männen på Gotland nedsatt psykiskt välbefinnande. 7 procent av kvinnorna
och 5 procent av männen upplever sin hälsa som dålig.
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Det hade inte varit förvånade om Gotlands resultat varit något sämre än rikets.
Det finns en del förhållanden i befolkningen på Gotland som gör att det är
svårare att uppnå hälsoutfall i nivå med riket jämfört med andra län.
Befolkningens åldersstruktur och socioekonomiska faktorer påverkar
möjligheten att nå hälsa i nivå med riket eller över genomsnittet. Förekomst av
sjukdomar ökar vid stigande ålder. Medelåldern på Gotland är högre än i riket.
Andelen personer över 55 år är större och andelen personer under 45 år är
mindre jämfört med riket som helhet.
Forskning visar även att det finns ett tydligt samband mellan social position
och hälsa, den sociala gradienten. Ju högre social position en person har desto
bättre är hälsan. Faktorer som påverkar social status är exempelvis
yrkestillhörighet, utbildningslängd och inkomst. På Gotland är andelen
personer med eftergymnasial utbildning lägre jämfört med riket.
Upplevd hälsa och självskattat psykiskt välbefinnande mäts i den
återkommande nationella folkhälsoenkäten. På Gotland precis som i riket är
upplevd hälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande olika i olika grupper i
befolkningen. Det finns en ojämlikhet i hälsa. Det är vanligare med bättre
självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande bland personer med lång
utbildning, tjänstemannayrken och hög inkomst. Exempel på ojämlikhet i hälsa
på Gotland är att:


Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland kvinnor, i yngre åldrar
och bland personer med låg hushållsinkomst. Det är mindre vanligt bland
företagare/lantbrukare.

Upplevd hälsa som bra är vanligare bland personer med längre utbildning
och bland tjänstemän
På Gotland är skillnaden i hälsa mellan olika grupper i vissa fall mindre än i
riket. Det är något mindre ojämlikt. Exempel på det är att det är mindre vanligt
med nedsatt psykiskt välbefinnande på Gotland bland personer med kort
utbildning och personer med låg inkomst än i riket.



Någon förändring i psykiskt välbefinnande och upplevd hälsa kan inte ses i
befolkningen under de senaste åren.
3.2 Registrerade diagnoser för psykisk hälsa

För att få en bild av förekomst av olika psykiatriska diagnoser har uppgifter
hämtats från socialstyrelsens patientregister. Jämförelse har gjorts mellan antal
patienter som har registrerad kontakt med vården på grund av psykiatrisk
diagnos per 100 000 invånare, på Gotland och i riket. Vid sådana jämförelser
av sjukdomsförekomst behöver hänsyn tas till åldersstrukturen i befolkningen
eftersom förekomsten av olika diagnoser varierar i olika åldersgrupper. För att
analysera förekomsten av diagnoser i förhållande till befolkningens ålder har så
kallad indirekt survey använts. Det innebär att uppgifter om förekomst i olika
åldersgrupper i riket har hämtats från patientregistret och utifrån hur många
personer det finns i respektive åldersgrupp på Gotland har förväntat antal fall
räknats ut. Det vill säga hur många personer med vissa diagnoser som skulle ha
kontakt med vården under ett år på Gotland om förekomsten var på samma
nivå som snittet i riket. Jämförelse har sedan gjorts med faktiskt antal personer

Ledningskontoret
Region Gotland

6 (25)

som haft kontakt med vården. Då ses eventuellt en differens mellan förväntat
antal fall och hur det ser ut i verkligheten.
Vid analys av statistiken från patientregistret behöver hänsyn tas till att den kan
påverkas av olika verksamheters rutiner att registrera diagnoser rätt vid besök.
Vid dessa beräkningar syns att fler personer på Gotland har registrerade
psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än
förväntat, i åldrarna 0-60 år (se bilaga). Vidare visar det sig att i denna
åldersgrupp har fler personer vårdats för bruk av psykoaktiva substanser än
rikssnittet. Det här mönstret ses inte för vuxna över 60 år. Däremot ses hög
förekomst av demenssjukdomar bland de äldre.
Hög förekomst av psykiatriska diagnoser, inklusive de som orsakats av
psykoaktiva substanser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ge en
möjlig förklaring till den något högre förekomsten av självmord på Gotland
jämfört med riket. Statistik från försäkringskassan visar att sjukskrivningarna på
grund av stress och ångest ökar på Gotland. Länk.
En möjlig förklaring till den högre förekomsten av psykiatriska diagnoser
jämfört med riket kan vara att Gotland har längre tradition av kvalificerad
diagnosticering av exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Något
som tyder på det är att den högre andelen diagnoser finns i tre generationer.
Såväl socialtjänst, hälso- och sjukvård som skola känner igen sig i att andelen
personer med psykiska diagnoser och kognitiva svårigheter är hög på Gotland.
Bedömning görs att den höga förekomsten jämfört med snittet i riket inte kan
förklaras av organisatoriska eller strukturella orsaker i hälso- och sjukvården. I
andra delar av landet ökar antalet diagnosticerade personer i takt med att
kunskap och fokus läggs på dessa diagnosgrupper.
3.2.1 Jämförelse mellan könen

Förekomsten av psykiatriska diagnoser i åldersgruppen 0-19 år är högre än
förväntat för båda könen. Förekomsten totalt är vanligare bland pojkar än
flickor. I åldersgruppen 20-59 år är förekomsten av psykiatriska diagnoser
liksom i riket högre bland kvinnor än män. Även här är förekomsten för båda
könen högre på Gotlands än riket. Slutligen, i åldergruppen 60 år och över ses
inte motsvarande tydliga skillnader mellan könen i förekomst av psykiatriska
diagnoser.
3.3 Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa

Antal sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa stiger på Gotland, vilket
stämmer med bilden även i resten av landet. Sjukskrivningarna ökar mest i
samband psykisk ohälsa som stress och ångest. I Försäkringskassans jämförelse
av sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser mellan kommuner (2016) placeras
Gotland i mitten. Stress var orsak till drygt 40 procent av samtliga
sjukskrivningar för psykisk ohälsa på Gotland under år 2015. Även
sjukskrivningar för andra psykiatriska diagnoser har ökat sedan 2010 både på
Gotland och i riket.
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3.4 Psykisk hälsa hos unga

Elevhälsan rapporterar ökad psykisk ohälsa hos eleverna. 10 procent av barn
och ungdomar på Gotland har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin per
år. Barn- och ungdomspsykiatrin ser en ökning av antalet remisser/kontakter
jämfört med för några år sen. I en undersökning i gymnasiet 2013 där man i
samtliga klasser skattade psykisk hälsa av en grad som påverkar studierna fann
man att cirka 20 procent upplevde olika typer av psykisk ohälsa. Den siffran är
i linje med nationella undersökningar av psykisk ohälsa bland unga (16-25 år).
MiniMaria som arbetar med unga (upp till 24 år) och missbruk rapporterar att
samsjukligheten med psykiatriska tillstånd är hög hos missbrukande ungdomar.
MiniMaria hade 2015 kontakt med 130 ungdomar. 2016 ser den siffran ut att
öka. Ungefär 50 procent av kontakterna är med unga över 18 år.
3.5 Självmord

Varje år tar mellan 6-15 per år sitt liv på Gotland, i snitt 10 personer per år.
Räknas dödsfall av oklar anledning ihop med antal säkra självmord har det varit
i snitt 4 kvinnor och 8 män per år under de senaste 15 åren. Förekomsten av
självmord på Gotland är något högre än snittet i riket. Det syns tydligast bland
män.
Någon trend kan inte ses av att antalet varken ökar eller minskar. De är fler
män än kvinnor som tagit sitt liv på Gotland precis som i riket. Av de personer
som tagit sitt liv på Gotland var de flesta i åldern 40-79 år. Jämförs antal
självmord med antal personer i befolkningen i olika åldersgrupper syns det att
det är vanligast i åldersgruppen 40-59 år. Näst vanligast är det i åldersgruppen
80 år och äldre, trots att det handlar om få personer som tagit sitt liv i den
åldergruppen. I åldersgruppen 0-19 år är det minst vanligt med självmord. Det
är en sällanhändelse att en ung person under 24 år tar sitt liv på Gotland men
vid jämförelse med antal per 100 000 invånare hamnar Gotland högt i
statistiken varje år en så ung person tar sitt liv.
Cirka 50 personer vårdas varje år på sjukhus efter självmordsförsök eller annan
självskada. Det har ökat under de senaste åren. Det är vanligare bland kvinnor
än bland män. Jämfört med antal personer i befolkningen i olika åldersgrupper
är det vanligare bland yngre personer upp till 39 år. Unga kvinnor är en tydlig
riskgrupp. Det är vanligare bland män på Gotland jämfört med riket.
Det är också vanligare bland både unga (0-24 år) kvinnor och män på Gotland
än i riket.

4 Grundläggande förutsättningar för
psykisk hälsa
Hur vi mår och upplever vår hälsa, både fysisk och psykiskt, påverkas av en
mängd faktorer i våra levnadsvillkor och livsmiljö. De kallas ofta för hälsans
bestämningsfaktorer. Vid analys av statistiken för Gotland bedöms vissa faktorer
viktiga att lyfta fram. De presenteras nedan. Aktuell folkhälsostatistik för
Gotland och nationellt: länk.
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4.1 Delaktighet och inflytande
4.1.1.Utbildning

Ungefär var 5:e flicka och pojke på Gotland uppnår inte kunskapskraven i
grundskolans årskurs 9. Det är bättre resultat än i riket. Tydligast ses skillnad i
bättre resultat för pojkar på Gotland jämfört med pojkar i riket. Av de flickor
och pojkar som påbörjar gymnasiet på Gotland slutför inte en femtedel
studierna. Det är något vanligare med avhopp bland flickor än bland pojkar på
Gotland. Det är vanligare att pojkar på Gotland slutför gymnasiet än att pojkar
i riket gör det.
På Gotland är det en mindre andel av befolkningen än i riket som har
eftergymnasial ytbildning.
4.1.2.Sysselsättning

Sysselsättningen på Gotland har tidigare varit något lägre än riket, med
arbetslöshet på ungefär samma nivå som i riket.
Nu har arbetslösheten sjunkit på Gotland så att den är lägre än i riket och
Arbetsförmedlingen bedömer att läget är gynnsamt. Ett problem är att det
finns lediga arbeten där kompetensen inte finns hos de som är arbetssökande.
Ohälsotalet1 på Gotland ligger något högre än i riket, både för män och för
kvinnor.
Antalet unga personer (19-24 år) med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av
psykisk ohälsa är högre på Gotland än i riket
4.1.3 Ekonomi

Medianinkomsten för kvinnor är lägre än inkomsten för män. På Gotland är
medianinkomsten lägre bland män jämfört med riket.
Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är lägre på Gotland än i
riket. En förklaring är att det finns god tillgång till säsongsarbete så att vissa
personer inte behöver försörjningsstöd hela året. Bland äldre är det inte särskilt
vanligt med ekonomiskt bistånd och då mest i samband med större
oförutsedda utgifter.
4.1.4 Tillit

På Gotland uppger var femte man och kvinna att de inte litar på andra
människor. Gotland är ett av de län där minst andel personer uppger att de inte
litar på andra. Både på Gotland och i riket upplever yngre personer och
personer med låg socioekonomisk position mindre tillit till andra. På Gotland
är skillnaden för upplevelse av tillit mellan olika grupper mindre än i riket.
Upplevelsen av att lita på andra är något mer jämlikt fördelad på Gotland.
4.1.5 Socialt deltagande

På Gotland har 18 procent av kvinnorna och 22 procent av männen lågt socialt
deltagande (mätt genom befolkningsenkät).
Det sociala deltagandet minskar med åldern. Socialt deltagande ökar med
stigande hushållsinkomst. Tjänstemän och företagare/lantbrukare har mer

1

Ohälsotalet visar antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning och aktivitetsoch sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa av utbetalda dagar divideras med
antal personer i befolkningen i åldern 16-64 år.
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socialt deltagande än personer med arbetaryrken. På Gotland är de skillnaderna
mindre än i riket. Det kan sägas som att det sociala deltagandet på Gotland är
något mindre ojämlikt än i riket.
På Gotland är det sociala deltagandet högre bland personer bosatta i Visby än
på norra och södra Gotland. Lägst socialt deltagande har personer bosatta på
norra Gotland.
4.1.6 Ensamhet äldre

Mer än hälften av äldre personer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende
besväras av ensamhet. På Gotland är det i stort sett lika vanligt som i riket.
4.2 Livsmiljö
4.2.1 Socialt stöd

Det är vanligare att män saknar socialt stöd än att kvinnor gör det, både på
Gotland och i riket. På Gotland uppger 10 procent av kvinnorna och 15
procent av männen i befolkningsenkät att de saknar socialt stöd. Det är ett
resultat som inte skiljer sig från riket.
4.2.2 Trygghet

På Gotland anger 25 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i
befolkningsenkät att de ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Gotland tillhör de län där
befolkningen är mest trygga.
Upplevelse av otrygghet är vanligare bland personer i åldern 16-29 år och 6585 år än i övriga åldersgrupper. Det är mindre vanligt bland
företagare/lantbrukare och bland personer med hög hushållsinkomst. På
Gotland är det vanligare med upplevelse av otrygghet bland personer som bor i
Visby än på andra delar av Gotland.
På Gotland är det mindre skillnad i upplevelse av trygghet mellan olika
åldersgrupper och utifrån socioekonomiska faktorer än i riket. Tryggheten är
något mindre ojämlikt fördelad på Gotland än i riket.
4.2.3 Våld

I befolkningsenkät uppger 3 procent av kvinnor och män på Gotland att de
utsatts för fysiskt våld senaste året. 4 procent av kvinnorna och 3 procent av
männen uppger att de utsatts för hot om fysiskt våld. Resultatet på Gotland är
i nivå med riket. Andelen personer som uppger att de utsatts för kränkande
bemötande är större: 24 procent av kvinnorna och 16 procent av männen.
Även här skiljer inte resultaten på Gotland sig från resultaten i riket. För äldre
personer har undersökning inom projektet FREDA visat att 15 procent uppger
sig varit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld.
4.2.4 Fritid

I medborgarenkät beräknas befolkningens svar kring fritidsmöjligheter i ett
index mellan 0-100 där 100 är bäst. Resultatet på Gotland var hösten 2015
mellan 59 och 68. Lägst index fanns i åldersgruppen 25-34 år och högst i
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gruppen 55-64 år. Det är högre resultat än snittet för de kommuner som ingick
i undersökningen.
Det är vanligare på Gotland att pojkar deltar i idrottsaktiviteter än att flickor
gör det. Totalt sett deltar fler unga på Gotland i sådana aktiviteter jämfört med
snittet i riket.
4.2.5 Barn och ungas uppväxtförhållanden

På Gotland är fler barn inskrivna i förskolan jämfört med riket. Biblioteken på
Gotland lånar också ut fler barnböcker än i riket.
Ungefär 9 av tio flickor och pojkar känner sig trygga i skolan på Gotland, det
är i stort sett i nivå med riket. Något som sticker ut lite är att pojkar på
Gotland i årskurs åtta är mer trygga än flickor på Gotland och mer trygga än
pojkar i riket.
Ungefär var femte flicka och var tionde pojke i årskurs 9 anger att de varit
utsatta för mobbning. Det är något mindre vanligt bland pojkar på Gotland.
8 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna i årskurs 8 anger att de varit
utsatta för våld senaste året så att de behövt söka vård. Det är vanligare bland
flickor på Gotland än i riket.
Ungefär 12 procent av barnen på Gotland tillhör ekonomiskt utsatta familjer,
det är på samma nivå som i riket. Var femte flicka och pojke i åldern 0-19 år
har minst en långtidsarbetslös förälder, på Gotland och i riket.
I åldern 0-22 år är det vanligare på Gotland än riket, med insatser enligt LSS,
framförallt bland män.
På Gotland är 12,4 per 1000 unga i åldern 0-22 år placerade på institution eller
i familjehem. Det är något fler jämfört med riket.
Inventering i socialtjänsten på Gotland 2013 (del av nationella PRIO
utvecklingsarbetet) visade även att vi har fler personer med psykisk sjukdom
och/eller funktionsnedsättning som lever tillsammans med egna barn än snittet
i riket.
Socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal anmälningar med orsaken
missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller hos barnen och man ser att
insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog ökar liksom insatser i
familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Gotland har också relativt
många barn placerade.
I Kolada finns statistik över lagförda brott hos personer i åldrarna 15-17 år.
Här framkommer att pojkar på Gotland lagförs för brott i samma utsträckning
som i riket. Däremot är det vanligare bland flickor på Gotland än i riket. I
samtal med Polisen framkommer att det ofta handlar om droger och att
ändrade arbetssätt numer gör att flickor uppmärksammas. Vidare uppger
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Polisen att de ser att flickor mer än tidigare finns i sociala sammanhang som
innebär risk för kriminalitet.

5 Sammanfattning av psykisk hälsa och faktorer som
påverkar psykisk hälsa
Sammanfattningsvis kan sägas att den upplevda hälsan och det självskattade
psykiska välbefinnandet i befolkningen på Gotland är i nivå med riket och att
den inte förändrats se senaste åren. Skillnaden i psykiskt välbefinnande mellan
olika grupper utifrån ålder och socioekonomi är mindre på Gotland än i riket.
Ungas skolresultat är också i nivå med riket och till viss del även bättre.
Resultatet är positivt med tanke på att förekomsten av diagnossatta psykiatriska
funktionsnedsättningar och sjukdomar är större än i riket, att sjukskrivningar
för psykisk ohälsa ökat och att elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser
ökad psykisk ohälsa hos unga. Dessutom är utbildningsnivån i befolkningen på
Gotland lägre än i riket. Utbildningsnivå är en faktor som har tydligkoppling till
psykisk hälsa.
Det finns dock flera stora utmaningar på Gotland som påverkar möjligheten
till god och jämlik psykisk hälsa. Det är trots allt nästa var femte person på
Gotland som har nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är många personer i
befolkningen som lever med psykisk funktionsnedsättning eller diagnossatt
psykisk ohälsa/sjukdom och sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa
ökar. Förekomsten av självmord är något högre på Gotland än i riket och det
är vanligare med sjukhusvård på grund av självskada bland män och unga
personer på Gotland jämfört med i riket.
Var femte elev har inte godkända betyg från grundskolan och var femte elev
som börjar gymnasiet fullföljer inte studierna.
Ungefär var femte person har lågt socialt deltagande. En betydande del av
befolkningen uppger att de saknar socialt stöd och en stor del äldre besväras av
ensamhet. Ungefär var femte person upplever att de blivit utsatt för kränkande
bemötande.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar och fler unga
på Gotland än i riket är placerade i familjehem eller på institution. Fler unga på
Gotland än i riket har även sjuk- eller aktivitetsersättning och insatser enligt
LSS.
Det finns också faktorer som är gynnsamma på Gotland. Det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter och deltagandet bland unga inom
idrottsföreningar är högre än i riket. Det är vanligare på Gotland jämfört med
riket att barn är inskrivna i förskola. Befolkningen upplever trygghet och tillit
till andra i högre grad jämfört med snittet nationellt. Det finns också mindre
ojämlikhet i befolkningen när det gäller socialt deltagande, upplevelse av
trygghet, tillit, hälsa och psykiskt välbefinnande.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. Det innebär också att
det är relativt vanligt i arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller
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har haft psykisk ohälsa och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress
och ångest. Det kräver god kunskap och förebyggande åtgärder hos
arbetsgivare, där Region Gotland är den största.
Vidare har Gotland tuffare förutsättningar för att uppnå psykisk hälsa på grund
av den sociala gradienten med sämre socioekonomiska förutsättningar som
utbildningslängd och inkomst. Åtgärder inom utbildning, sysselsättning och
arbetsliv kan på sikt påverka dessa grundförutsättningar och i sin tur hälsan på
Gotland.
5.1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Väger man samman den lägre utbildningsnivån på Gotland med lägre
socioekonomiska förutsättningar vilka man vet är riskfaktorer för psykisk
ohälsa och till det lägger att Gotland har en väsentligt högre andel vuxna
personer med psykisk sjukdom inklusive psykiska störningar och
beteendestörningar till följd av bruk av psykoaktiva substanser, äldre med
demens och en avsevärt högre andel vuxna personer och barn med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så kommer det att påverka såväl
vårdkonsumtion generellt som behovet av stöd och insatser från primärvård,
specialistpsykiatri, beroendevård och re-/habilitering i den gotländska hälsooch sjukvården. Alla tre verksamhetsområdena är enligt genomlysning från
SKL slimmade verksamheter på Gotland jämfört med andra delar av hälsooch sjukvården.
Vårdkonsumtionen påverkas även av den högre andelen äldre i befolkningen
på Gotland än i riket. Dessutom kommer fler och fler äldre att få diagnoser
inom de närmaste åren när de som idag har diagnos blir äldre. Till detta
kommer även ett ökat antal nyanlända som får uppehållstillstånd och vi vet att
det är ofta första då som psykisk ohälsa bryter ut i den gruppen.
5.2 Socialförvaltningen

Hög förekomst av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser ställer krav på
socialtjänsten. En inventering av hälsa, boende och sysselsättning hos personer
med psykisk funktionsnedsättning som gjordes i socialtjänsten på Gotland
2013 visar att det finns ett behov av att utveckla sysselsättningsformer för
dessa personer, anpassade boendeformer för personer med neuropsykiatriska
svårigheter samt för komplex problematik.
Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning
och/eller missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla
psykisk ohälsa. Därtill finns en hereditet som gör att föräldrar med egna
svårigheter eventuellt har att hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna
svårigheter. Socialtjänsten erbjuder föräldrastöd och stöd till barn som
anhöriga och i förekommande fall boendestöd eller hemtjänst. Runt personer
med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller missbruk finns anhöriga
som i perioder behöver socialtjänstens anhörigstöd.
En hög förekomst av demens på Gotland ställer högre krav på äldrevården
jämfört med snittbehovet i riket. Därtill kommer även att andelen äldre med
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diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att öka under de
kommande tio åren.
5.3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Förskola, grundskola och gymnasium på Gotland har under många år arbetat
med att utveckla pedagogisk kompetens i mötet med barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolresultaten på Gotland är i nivå
med riket men man kan konstatera att utmaningen att kunna erbjuda olika
typer av anpassningar för en inkluderande undervisning är större på Gotland
än i riket som helhet. Ökad psykisk ohälsa bland unga och ökat antal nyanlända
påverkar behovet av elevhälsan.
5.4 Kultur- och fritidsförvaltningen

En högre förekomst av personer med psykiatriska
diagnoser/funktionsnedsättning/missbruk i befolkningen medför att man
ytterligare kan behöva anpassa verksamheter för att öka tillgänglighet till
ungdomsverksamhet, kultur och fritid på Gotland.

6 Pågående insatser i Region Gotlands verksamheter
Mot den bakgrund som beskrivits inledningsvis finns det anledning av försäkra
sig om på vilket sätt verksamheter inom Region Gotland erbjuder a)
förebyggande och främjande arbete, b) tillgängliga tidiga insatser, c)
förutsättningar för enskildas delaktighet och rättigheter, d) stöd till utsatta
grupper samt e) organiserar ledning, styrning och samverkan. Varje område
belyses i det följande för såväl barn och unga som vuxna och äldre.
6.1 Förebyggande och främjande arbete för psykisk hälsa på Gotland

Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och/eller sjukdom är av
betydelse för såväl barn som vuxna och äldre. Nedan redovisas verksamheter
som arbetar främjande riktat till olika åldersgrupper och i förekommande fall
metoder eller procedurer de praktiserar. En viktig uppgift är att
uppmärksamma riskgrupper.
6.1.1 Barn och unga

Mödrahälsovården tillsammans med barnhälsovården på Gotland gör
screening av psykisk ohälsa hos blivande och nyblivna föräldrar då man vet att
psykisk ohälsa allvarligt kan påverka barnets tidiga anknytning och utveckling.
Barnhälsovården, tillsammans med förskoleverksamheten inklusive den öppna
förskoleverksamheten, är också viktiga upptäckare av psykisk ohälsa och/eller
utvecklingsavvikelser hos de mindre barnen. Strukturer för upptäckt finns via
samverkan i så kallade förskoleteam.
Elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag enligt skollagen.
Det betyder att elevhälsan arbetar på såväl individ- som grupp- och
organisationsnivå. På Gotland träffar t ex skolsjuksköterska barn och unga
med regelbundenhet i så kallade elevhälsosamtal. I de samtalen finns även
frågor om psykisk hälsa. Därtill uppmärksammar personal i skola och i kulturoch fritidsverksamhet barn och unga som inte mår bra och kan hänvisa dem
vidare.
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Det bör i sammanhanget understrykas att genomförda grundskole- och
gymnasiestudier i sig är en förebyggande och främjande insats. Andelen elever
på Gotland som avslutar åk 9 med godkänt i alla skolämnen är i nivå med riket
och något högre i jämförelse med andra turism- och besöksnäringskommuner.
Detsamma gäller grundläggande gymnasiebehörighet att söka yrkesprogram
liksom slutförda gymnasiestudier. Förutom studieresultaten så är arbete mot
mobbing och kränkningar och med trivsel och trygghet via värdegrund och
likabehandling avgörande för en god arbetsmiljö i skolan.
Barnhälsovårdens föräldrautbildning barnets första år tillsammans med
socialtjänstens föräldrautbildning ”alla barn i centrum” (ABC) är också en del
av Gotlands förebyggande arbete för barn och unga.
6.1.2 Vuxna

Även för vuxna är det viktigt att motverka psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa står
för det största inflödet i sjukförsäkringen. Här har arbetsgivare ett stort ansvar
och det behövs ökad kunskap hos såväl arbetsgivare som i befolkningen om
faktorer som främjar psykisk hälsa i människors vardag och arbetsliv. Arbetet
kommer att kunna hämta stöd i de nya arbetsmiljöföreskrifterna från
Arbetsmiljöverket (2016) med inriktning på organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Region Gotland är en stor arbetsgivare i regionen. Årligen genomförs
medarbetarsamtal där upplevelse av arbetssituation och hälsa är möjlig att
beröra. Vid behov finns företagshälsovårdstjänster individuellt eller i grupp.
På organisatorisk nivå genomför Region Gotland en arbetsmiljöutbildning för
nya chefer och deras skyddsombud. Utbildningen är totalt 3 dagar. I
utbildningen ingår moment om ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet,
systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, arbetsanpassning och arbetslivsinriktad
rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö, riskbruk och beroenden, hälsofrämjande
och förebyggande arbetsmiljöarbete. Den årligen medarbetarenkäten har en
psykosocialdimension som på vissa parametrar ligger under gränsen för vad
som är godtagbart och där har åtgärder vidtagits. Arbetsmiljöarbetet sker
enlighet med samverkansavtalet.
Primärvården arbetar med hälsofrämjande arbetssätt genom att samtliga
vårdcentraler har levnadsvanemottagningar dit medborgare som vill göra
livsstilförändringar (remissfritt) kan vända sig eller får hjälp att vända sig i
samband med andra besök i hälso- och sjukvården. Fokus är de fyra
levnadsvanorna tobak, kost, fysisk aktivitet och alkohol. Men samtalet om
livsstil blir bredare och den psykiska hälsan griper genom hela livet. De
distriktssköterskor som arbetar med levnadsvanor har samtliga fördjupad
kunskap i MI.
6.1.3 Äldre

För att motverka isolering och öka möjligheterna till delaktighet i samhället har
Socialförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande enheten ett uppdrag att
erbjuda mötesplatser och aktiviteter tillsammans med frivillig organisationerna.
Därtill finns sedan ett antal år kompetens inom äldreomsorgen på Gotland i
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”första hjälpen till psykisk ohälsa” (MHFA) – ett sätt att upptäcka och vägleda
vid psykisk ohälsa.
6.1.4 Regionövergripande handlingsprogram

Det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa på Gotland syns
även i det arbete som genomförs utifrån programmen mot våld i nära
relationer och för arbete att förebygga självmord. Programmen ger underlag
för systematiskt arbete i förvaltningarna och även för spridning av kunskap i
befolkningen.

6.2 Tillgängliga tidiga insatser
Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att
kunna få tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det gäller såväl vård-, som
stödinsatser. Vidare är det viktigt att säkerställa att kunskapsbaserade insatser
kan erbjudas tidigt vid ohälsoutveckling. Detta gäller såväl vid psykisk ohälsa
som att tidigt upptäcka och ge insatser i samband med psykisk sjukdom. Ett
första steg för att kunna få hjälp är information och rådgivning. Detta finns på
sjukvårdsupplysningen www.1177.se eller telefon 1177.
6.2.1 Barn och unga

För att vårdnadshavare eller de som arbetar med barn och unga ska kunna
vägleda till hjälp och stöd finns förutom sjukvårdsupplysningen även
www.sagagotland.se som utifrån problembild ger vägledning till samtliga barnoch ungdomsverksamheters olika erbjudanden och stöd. Man får även en bra
överblick över olika verksamheters olika målgrupper och insatsnivåer via
översikten http://gotland.se/83442 som skapats inom BarnSam. Här finns
även skola och kultur- och fritidsverksamheten med.
Med första linjens verksamheter menas de av hälso- och sjukvårdens
verksamheter dit man själv kan söka hjälp och stöd vid upplevd ohälsa. För
personer över 18 år har primärvården ansvar för såväl psykisk som somatisk
ohälsa. För barn och ungdomar finns första linjens bedömning, utredning, råd
och insatser inom några av hälso- och sjukvårdens barn och
ungdomsverksamheter. Detta uppdrag har förtydligats 2016.
MiniMaria bedrivs i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
och möter unga personer med missbruk och ofta även psykisk ohälsa.
Tillgängligheten till primärvården och BUP inkl första linjens PrimBUP är god
(ca 90 procent) för barn och unga enligt data från ”väntetider i vården”.
För familjer, barn och föräldrar som söker stöd inom socialtjänstens
verksamheter finns på samma sätt en katalog av öppna stöd och insatser man
kan ta del av individuellt eller i grupp. Det handlar om t ex familjesamtal,
föräldrautbildningar och stöd till barn och unga individuellt eller i
gruppverksamheter. En särskilt viktig grupp är barn som anhöriga. Se
http://gotland.se/87318
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6.2.2 Vuxna

Med första linjens verksamheter menas de av hälso- och sjukvårdens
verksamheter dit man själv kan söka hjälp och stöd vid upplevd ohälsa. För
personer över 18 år har primärvården ansvar för såväl psykisk som somatisk
ohälsa. Unga vuxna 18-25 år står för 13 procent av besöken som rör psykisk
hälsa i primärvård (58 procent av dem är kvinnor). Ungefär 5 procent av den
gotländska befolkningen har under ett år kontakt med primärvården för en
diagnos som omfattar psykisk ohälsa och/eller sjukdom. Lika många, 5
procent, av den befolkningen hade av samma skäl kontakt med den
specialiserade psykiatriska vården. Den något högre andelen av psykiska
diagnoser (F-diagnoser ICD-10) i befolkningen kan möjligen förklara den
relativt höga andelen besök i specialistpsykiatrin men andelen besök i
primärvården syns relativt låg. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)
bör fördelningen mellan specialistnivå och första linjens nivå vara ungefär 2-5
procent respektive 10-20 procent.

Tillgängligheten till första kontakt och läkarbesök inom såväl den specialiserade
psykiatrin som primärvården är god (85-90 procent). Förutom läkare och
sjuksköterskor har vårdcentralerna på Gotland tillgång till psykolog och/eller
psykoterapeut. Däremot är tillgängligheten inte tillräcklig för att komma fram
på telefon till vårdcentral, vilket är en förutsättning för att kunna boka tid för
första kontakt. Efter första kontakt är tillgängligheten inte heller så god som
den behöver vara för fortsatta insatser. Det är relativt lång väntan på
psykologisk/psykoterapeutisk behandling i både primärvården och psykiatrin. I
primärvården uppgår väntetiden till cirka fyra månader, i psykiatrin kan väntan
vara längre.
I syfte att öka tillgängligheten till KBT-behandlingar pågår för närvarande ett
pilotprojekt inom primärvården där patienter med ångestproblematik erbjuds
KBT-behandling via nätet. I primärvården pågår också ett utvecklingsarbete
som handlar om att personer med upplevd psykisk ohälsa snabbt får
bedömning.
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Socialtjänst öppna insatser riktade till vuxna handlar om föräldrastöd (se ovan),
anhörigstöd och visst öppet stöd i samband med våld i nära relationer via
familjefrid eller missbruk via alkohol- och drogrådgivning (ADR).
Anhörigstödet är i sammanhanget värt att lyfta fram. Närmare var femte
person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående och man vet att
anhörigskap både till egna barn, egen partner eller äldre närstående innebär en
ökad belastning för individen som kan ge sekundär psykisk ohälsa och i flera
fall egen sjukskrivning. Läs mer på http://www.gotland.se/anhorigstod.
Anhörigstödet på Gotland utvecklades ursprungligen som stöd till äldre som
vårdar en anhörig men har numera ett breddat uppdrag som omfattar även
anhöriga till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Förutom
anhörigstödet inom socialtjänsten på Gotland så finns även visst föräldrarespektive anhörigstöd inom specialistpsykiatri och habilitering.
6.2.3 Äldre

För primärvård gäller samma för den äldre som den yngre vuxna befolkningen
(se ovan). Anhörigstödet finns även för äldre i anhörigskap. Inom
äldreomsorgen finns som sagt kompetens i ”första hjälpen vid psykisk ohälsa”
(MHFA) – vilket ökar sannolikheten för att psykisk ohälsa bland äldre som har
hemtjänst eller bor i särskilt boende ska uppmärksammas och kunna få kontakt
med vården.
6.3 Enskildas delaktighet och rättigheter

Med ny kunskap och nya skrivningar i lagstiftningen står vård och omsorg
inför ett förändringsarbete som handlar om ett förändrat synsätt på
brukaren/patienten från passiv mottagare till aktiv och delaktig medskapare. I
möte med barn måste hänsyn tas till barnets mognad och ålder.
För personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning som har
behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän är möjlighet till
delaktighet särskilt central. När stöd och insatser ges från flera är samordnad
individuell plan (SIP) en viktig åtgärd för att dokumentera och säkra
samverkan. Läs mer om SIP på Gotland (alla åldrar) www.gotland.se/sip När
man 2015 följde upp arbetet med SIP nationellt visade det sig att Gotland gjort
högst andel SIP per 1000 barn (3,5/1000) i landet. På Gotland har familjens
upplevelse av delaktighet i SIP följts upp efter varje möte och 90 procent
upplevde god delaktighet i SIP arbetet 2015. För vuxna och äldre personer
återstår fortfarande ett arbete att göra.
Inom den tidigare överenskommelsen om psykisk ohälsa, PRIO, fanns ett
särskilt fokus på målgruppen vuxna personer med allvarlig psykisk sjukdom
eller funktionsnedsättning. På Gotland har detta förbättringsarbete skett i
samverkan med brukar-, patient, och anhörigföreningarna via Nationell
samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Inom socialtjänsten gjordes 2013 en
inventering av boende, sysselsättning och hälsa bland personer inom
målgruppen. Utifrån analys av inventeringen kunde man ta fasta på ett
utvecklingsarbete inriktat ökad delaktighet i både verksamhetsplanering och
individuell planering (genomförandeplan), på meningsfull sysselsättning samt
på vissa boendeformer. Psykiatrin har under samma period arbetat med
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kvalitetsregister och förbättringar i samband med att barn, unga och vuxna
vårdas med stöd av tvångslagstiftningen samt ökad delaktighet i utformningen
av vårdplan. Psykiatrin arbetar också för att skapa och implementera modell
för personcentrerad vård, vilket innebär att i högre grad fokusera på de
resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av
vård.
Arbete som startat inom PRIO med fokus på denna utsatta målgrupp fortsätter
i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri och i dialog med NSPH.
6.4 Utsatta grupper

Jämlik hälsa är ett av regeringens mål. Arbetet mot detta mål förutsätter
medvetenhet om olika grupper och individers olika behov och förutsättningar.
Man vet att vissa grupper har en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Nedan nämns
några och det arbete som görs på Gotland.
6.4.1. Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Under 2014 genomfördes insatser riktade till medarbetare inom hälso- och
sjukvården med en ambition att få en spridning på alla nivåer. Liknande plan
men med kompletterande riktade insatser till de som behöver mer
spetskompetens har tagits fram i samverkan med Ledningskontoret för
verksamhetsåret 2016. Även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen har plan för ökad kompetens inom HBTQ-området.
Kultur- och fritidsförvaltningens ungkulturhus Fenix arbetar systematiskt med
HBTQ-frågor i möte med unga. Inom socialförvaltningens äldreomsorg och
omsorgen om funktionsnedsatta är behov av kompetensutveckling kring
HBTQ identifierat.
6.4.2 Barn som anhöriga

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) (HSL), som innebär att barns behov av information, råd och stöd
särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets
förälder eller någon annan vuxen är sjuk. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
Region Gotland har rutiner för detta förhållningssätt och inom psykiatrin och
några somatiska verksamheter finns kompetens i metoderna ”Föra barn på tal”
och ”Beardslees familjeintervention”. 2016 bildades ett nätverk av barnombud
i psykiatrin och inom socialtjänstens familjefokus för kontinuerligt
kompetensutbyte.
Socialförvaltningen erbjuder barn och ungdomsgrupper (Tryggve)
http://gotland.se/59114 till stöd för barn i olika former av anhörigskap.
6.4.3 Barn som är placerade

Antalet anmälningar på Gotland har ökat de senaste åren. Särskilt bland de
yngre barnen (0-12 år) ser socialtjänsten en påtaglig ökning (140 procent för
flickor och 76 procent för pojkar på 10 år). Ett högre antal anmälningar kan
betyda att kunskapen hos dem som finns runt barnen ökat vilket är bra för
barnen men det säger något om hur många barn man ser med oro på. I
socialtjänstens verksamhetsdata ser man att insatsen ”familjebehandling eller
familjepedagog” har fördubblats de senaste tre åren. På Gotland är drygt 100
barn och unga placerade i familjehem eller HVB.
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Sedan 2011 pågår ett nationellt initierat arbete att utveckla barn- och
ungdomsvården. Inom socialtjänsten på Gotland har man systematiskt
förbättrat utredningsmetodik (barns behov i centrum BBIC) och den
kontinuerlig uppföljning av barn och unga med fokus främst på barn och
ungdomar som är placerade i familjehem eller hem för vård eller
boende(HVB). Förutom sociala faktorer har rutiner upprättats för uppföljning
av hälsa och skolresultat. I det senare är Skolfam, som ger konsultativt stöd till
familjehemmen och de placerade barnens skolor, en viktig satsning
(http://gotland.se/skolfam ). Sedan två år tillbaka pågår även projektet
socialpsykiatriskt team vars syfte är att genom intensiva insatser i hemmet
förhindra placeringar av ungdomar.
6.4.4 Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är tillsammans med missbruk och/eller psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning något som berör såväl barn som vuxna och
äldre personer. Socialtjänstens FREDA-verksamhet finns till för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld av en närstående
(http://gotland.se/freda ). Inom Familjefrid finns socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn samt stöd till män, läs mer på
http://gotland.se/62555. Familjefrid ger även stöd till medarbetare i andra
verksamheter i Regionen i frågor om våld i nära relationer.
6.4.5 Personer med funktionsnedsättning

Personer med stöd av socialtjänstens omsorg om personer med
funktionsnedsättning via t ex särskilt boende och/eller daglig verksamhet är en
grupp som man vet behöver uppmärksammas för såväl psykisk som somatisk
ohälsa i en högre grad än vad som sker idag. LSS verksamheten har tillgång till
handledning men har inte kompetensutvecklats med samma systematik som
äldreomsorgen inom området psykisk hälsa.
6.4 6 Samsjuklighet psykiatriska/neuropsykiatriska tillstånd och missbruk

Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och missbruk. Mot bakgrund av den högre
förekomsten av psykiatriska- och neuropsykiatriska tillstånd och missbruk på
Gotland behöver verksamheter och metoder utvecklas för att bättre möta
patienter med samsjuklighet.
På Gotland har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen
arbetat fram två överenskommelser som delvis rör den aktuella målgruppen.
En överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar http://www.gotland.se/74619 och en
överenskommelse avseende samverkan kring personer med missbruk
http://www.gotland.se/83832
Ett samarbete mellan MiniMaria och vuxenpsykiatriska öppenvården har
påbörjats och planen är till hösten 2016 avsätta psykologresurser från
vuxenpsykiatrin till arbete på MiniMariamottagningen. Många av de unga
vuxna som besöker MiniMaria har en samsjuklighet och målsättningen är att
patienterna genom detta samarbete ska få bättre vård.
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6.4.7 Nyanlända

Våren 2016 finns cirka 900 personer som sökt asyl (familjer och ensamstående
vuxna) boende på ön. Migrationsverket har nio asylboenden. Region Gotland
ansvarar för 205 ensamkommande barn och ungdomar. Dessutom bor cirka 50
ensamkommande barn och ungdomar från andra kommuner på privata
boenden.
Asylhälsan på Gotland har ansvaret för hälsoundersökningar av personer som
under sin asyltid bor på Gotland. Ännu ser man inte där ett ökat inflöde av
vuxna med psykisk ohälsa. För ensamkommande ungdomar sker
hälsoundersökning på någon av Regionens vårdcentraler. I denna målgrupp har
man i högre grad uppmärksammat psykisk ohälsa. BUP ser ett ökat behov
bland nyanlända barn och ungdomar. BUP har för att möta efterfrågan från
Haima, boenden för ensamkommande ungdomar, 2016 prövat en hälsoskola i
samverkan med boendena.
Inom utbildnings- och arbetslivsområdet finns integrationsenheten med a) stöd
för personer som fått uppehållstillstånd och med b) stöd till nyanlända familjer
med barn i för- och grund- och gymnasieskolan genom bland annat pedagogisk
kartläggning inför skolstart.
6.5 Ledning, styrning och organisation

Samverkan med brukar-, patient- och anhörigorganisationer sker på flera
organisatoriska nivåer i Region Gotland. Tillgänglighetsrådet är regionens
samlade samverkansforum. Där möter handikappföreningarna via
representantskap politisk representant ur Regionstyrelsen. Därtill finns samråd
där hälso- och sjukvårdsnämnd tillsammans med socialnämnd via
nämndordföranden möter representanter för handikapporganisationerna. På
verksamhetsledningsnivå möts ledning för psykiatri och socialtjänst och
nätverket NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) och därtill finns även
brukarråd i flera av berörda verksamheter. I dialog med NSPH har nyligen
fastslagits ett behov av att under 2016 se över mötesformalia så som syfte,
dagordning, ledning och dokumentation för att förbättra dialogen.
6.5.1 Gemensam ledning och styrning

Den 29 oktober 2015 fattade Regionstyrelsen beslut om Regional samverkan
och stödstruktur i region Gotland med placering på ledningskontoret
tillsammans med verksamhetsledare. Beslutet bygger vidare på ett beslut i
Regionstyrelsen från 26 maj 2011 i frågor om som rör samverkan och
evidensbaserad praktik kring barn och ungdomar – BarnSam.
Den regionala samverkan och stödstrukturen (RSSS) styrs och leds av
förvaltningschefer för socialförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning,
utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt
ledningskontoret. RSSS är ett utskott till koncernledningsgruppen (KLG).
Fokus i det gemensamma samordnings-, kunskaps- och utvecklingsarbetet är
den verksamhetsnära effekten för barn, elever, brukare, patienter och anhöriga,
så kallad evidensbaserad praktik. De närmaste åren är området psykisk hälsa
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prioriterat med särskilt fokus på barn och unga via BarnSam. Den regionala
samverkan och stödstrukturen rymmer tidigare beslutade gemensamma
styrnings- och ledningssystem BarnSam och samordnad styrning och ledning
socialtjänst och hälso- och sjukvård (SLS).

7 Slutsatser
Sammanfattningsvis finns en rad grundförutsättningar för hälsa som är bra
på Gotland t ex fritidsmöjligheter, trygghet och tillit och det självskattade
psykiska välbefinnandet i befolkningen på Gotland är i nivå med riket. Men i
nivå med riket betyder dessvärre att nästa var femte person på Gotland har
nedsatt psykiskt välbefinnande.
Å andra sidan är psykiskt välbefinnande i nivå med riket positivt med tanke på
den i jämförelse med riket tuffare utgångspunkten; högre förekomsten av
diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar för
barn, unga och vuxna (men inte äldre) än i riket, förekomsten av
självmord är något högre på Gotland än i riket, att sjukskrivningar för
psykisk ohälsa ökat, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser ökad
psykisk ohälsa hos unga i ökad efterfrågan på deras tjänster. Vidare finns en
utmaning i att en betydande del av befolkningen har lågt socialt deltagande och
saknar socialt stöd. Dessutom är utbildningsnivån i befolkningen på Gotland
lägre än i riket. Utbildningsnivå är en faktor som har tydlig koppling till psykisk
hälsa.
En utmaning på Gotland, liksom i riket, är att en femtedel av eleverna
saknar kompletta betyg efter grundskolan och att en lika stor andel inte
fullföljer gymnasiet. Det har betydelse för folkhälsan.
Utifrån analyserad statistik syns inte tydliga skillnader mot riket gällande den
äldre befolkningens psykiska hälsa på Gotland med undantag för en högre
förekomst av demenssjukdom. Det ska dock framhållas att det finns en
utmaning i rapportering av upplevd ensamhet bland äldre.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten
ökar och fler barn och unga på Gotland än i riket är placerade i familjehem
eller på institution. Data gällande kriminalitet och utsatthet för våld bland
flickor på Gotland oroar. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Förekomsten av psykisk ohälsa på Gotland gör att det är relativt vanligt i
arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller har haft psykisk ohälsa
och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress och ångest. Det kräver
god kunskap och förebyggande åtgärder hos arbetsgivare, där Region Gotland
är den största.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. I tider av prioriteringar
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finna anledning att fokusera på riskgrupper mer än generella insatser och
barn och vuxna mer än äldre.
I översynen av verksamheternas kompetens och insatser kan man på en
övergripande nivå i analysen göra bedömningen att den generella
förebyggande/identifierande nivån i de gotländska verksamheterna har god
kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
gör att man upptäcker och hänvisar. Tillgängligheten till en bedömning i den
specialiserade psykiatriska nivån är god. Vid behov får man inom vårdgarantins
tid kvalificerad utredning och diagnos. Det som i analysen sticker ut som
tunt är en lättillgänglig behandlande och åtgärdande första linje och
behandling i den specialiserade vården. Personer som upptäcks med
psykisk ohälsa eller sjukdom behöver enkelt få tillgång till stöd och behandling.
Den nu lägre tillgängligheten till primärvården eller annan första linje behöver i
det sammanhanget åtgärdas. Men vi behöver också fråga oss vad som
ytterligare kan göras i samhälle, arbetsliv och regionens verksamheter för att
skapa en grundförutsättning och miljö som främjar psykisk hälsa.
Givet den högre andelen personer med diagnosticerad psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning så är också stöd till anhöriga viktigt. Här
behöver eventuellt samarbete mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst
kartläggas för att motverka sekundär ohälsa och eventuell sjukskrivning.
Det ökade antalet anmälningar tillsammans med det jämfört med riket något
högre antalet placeringar av unga gör att satsningar på socialpsykiatriskt team
och Skolfam under de senaste åren varit väl riktade. Att flera barn på Gotland
växer upp i familjer där minst en förälder har psykisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning och där kanske även barnen har särskilda behov ställer
krav på socialtjänstens resurser och kompetens inte minst i samverkan med
skolan. Att arbeta med familjer i komplexa livssituationer tar tid.
Det arbete som startade inom den förra överenskommelsen om psykisk hälsa
PRIO med fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning i behov av insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver fortsätta. Här är SIP väsentlig för att stöd och insatser ska
hållas samman och planeras i delaktighet med den som är berörd.
7.1 Fortsatt arbete

Rapporten kommer att vara underlag för tre olika utvecklingsarbeten:
1) Under hösten 2016 tas handlingsplan fram för arbete i Region
Gotlands verksamheter för förbättrad psykisk hälsa. Det görs via
Regional samverkan och stödstruktur (RSSS). Handlingsplanen
kommer att redovisas till SKL som ett underlag för att ta del av
ekonomiskt stöd inom området psykisk hälsa och innehåller aktiviteter
på kort sikt (1 år) och längre sikt (5 år).
2) Under hösten 2016 tas strategier fram i Region Gotland för närmaste 5
årens arbete för att nå god och jämlik hälsa.
3) Under 2017 tas Regional utvecklingsplan (RUS) fram med mål för
hållbar utveckling på Gotland på lång sikt.
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Bilaga 1

Registrerade diagnoser för psykisk hälsa i
specialiserad öppenvård

Patienter i specialiserad öppenvård, per år, medeltal år 2011-2014

Tabellerna visar antal patienter per 100 000 invånare per år som haft kontakt
med specialiserade vården (exempelvis i psykiatri, habilitering, akutmottagning)
där psykiatrisk diagnos angetts som huvuddiagnos vid besöket.
I en kolumn presenteras även beräkning av antal patienter fler eller färre än
förväntat antal patienter på Gotland om resultatet skulle motsvara rikssnittet i
respektive åldersgrupp.
I tabellen visas förekomsten av samtliga diagnoser som anger psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, diagnos F00-F99 och även
vissa utvalda diagnoser.
Observera att en och samma person under ett år kan fått vård för flera av de
redovisade diagnoserna.
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-20

HSN § 281

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2016

HSN 2016/200

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig
plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda
aktörer. Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt
huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och
utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.
Överenskommelsen är ställd till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i
Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och
styrningen regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och
sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kulturoch fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda
engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades 4
oktober av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om
analys och handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2016
I ärendet finns överenskommelsen från SKL samt analys av psykisk hälsa på Gotland
och en till analysen kopplad handlingsplan.
Ärendets behandling under mötet

Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare, föredrar ärendet enligt sammanfattningen
ovan.
Skickas till
Anna Derwinger Hallberg LK och därefter SKL

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/542
16 november 2016

Therese Kullåker

Regionstyrelsen

Försvarsmaktsråd på Gotland
Förslag till beslut

• ”Styrdokument för Försvarsmaktsråd på Gotland” godkänns.

Sammanfattning

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom
en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska
bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett
stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen
Gotland.
Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under
hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett
Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter
där Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av
permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta
medför för det omgivande samhället.
Förslaget innebär att Försvarsmaktsrådet består av representanter från
Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Region Gotland. Försvarsmaktsrådet med dess
arbetsgrupper ska vara en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar
till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en
positiv samhällsutveckling.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att ett Försvarsmaktsråd kan fungera som ett arena
för samverkan där frågor kan behandlas för att underlätta den militära utökningen på
ön och i frågor som i samband med detta berör Region Gotlands uppdrag och
verksamheter.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Stefan Persson, Ledningskontoret
Therese Kullåker, Ledningskontoret
Stefan Pettersson, Försvarsmakten
Peter Molin, Länsstyrelsen
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Dnr: RS 2016/542

Styrdokument för Försvarsmaktsråd Gotland

1. Bakgrund
Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom en
stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska bestå av
ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani
deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.
Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under
hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett
Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter där
Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av
permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför
för det omgivande samhället.
2. Målsättning
Försvarsmaktsråd Gotland är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det
regionala omgivande samhället.
Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika
utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland
och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.
3. Parter
Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten Skaraborgs Regemente, Länsstyrelsen Gotland och
Region Gotland.

4. Organisation och ansvar
Försvarsmaktsråd Gotland består av en beslutande rådsnivå samt en beredande- och
genomförandenivå bestående av en berednings- och samordningsgrupp samt
arbetsgrupper. Försvarsmaktsrådet kan bilda eller avsluta arbetsgrupper efter behov. I de
fall det är möjligt ska sakfrågor diskuteras i redan befintliga strukturer.

Försvarsmaktsrådet samråder i strategiska och långsiktiga frågor och inriktar
arbetsgruppernas arbete samt fastställer rådets styrdokument. Rådet uppdaterar varandra
i frågor som kommer att påverka respektive intresseområden på såväl kort som lång
sikt. Sammankallande är Försvarsmakten.
Deltagare är chef ur Försvarsmakten på Gotland, landshövding, länsråd,
regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt regiondirektör. Sammankallande är
Försvarsmakten som ansvarar för dokumentation och protokollföring vid rådsmöten.
Rådet sammanträder 2 ggr/år.
Berednings- och samordningsgruppen bereder innehåll till rådsmöten samt förvaltar
och utvecklar rådets styrdokument. Deltagare är representanter ur Försvarsmakten,
Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland. Sammankallande är Försvarsmakten.
Berednings- och samordningsgruppen sammanträder 4 ggr/år.
Arbetsgrupperna ansvarar för framtagande och genomförande av handlingsplan
utgående från inriktningar från Försvarsmaktsrådet. Återredovisar till
Försvarsmaktsrådet via berednings- och samordningsgruppen. Deltar med representant i
Berednings- och samordningsgruppen.
Deltagare: arbetsgrupperna är öppna för en rad olika aktörer från samhället såsom
företag, organisationer, statliga myndigheter och förband ur Försvarsmakten, även icke
parter i Försvarsmaktsrådet. Försvarsmakten avgör slutligen gruppens sammansättning.
Sammansättningen varierar utgående från aktuell fråga och inriktning. Sammankallande
till arbetsgrupperna är Försvarsmakten.

Som part i Försvarsmaktsråd Gotland följer ett ansvar att utse representanter från den
egna organisationen som deltar i berednings- och samordningsgruppen samt i relevanta
arbetsgrupper. Deltagande representant skall äga mandat att utifrån föranmält program
kunna delta i såväl beredning som genomförande av fattade gemensamma beslut.

Visby den XX 2016
Försvarsmakten

Länsstyrelsen Gotland

Region Gotland

Fredrik Stålberg
Skaraborgs Regemente

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding Gotland

Björn Jansson
Regionstyrelsens
ordförande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/736
15 november 2016

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora
företag för perioden 2016-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner riktlinjerna för beviljande av stöd till små och
medelstora företag för perioden 2016-2020.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på tematiska utlysningar
kopplat till styrkeområdena i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

Sammanfattning

Region Gotland övertog det regionala utvecklingsansvaret 1998, då medföljde
uppdraget att besluta om medel ur det regionala tillväxtanslaget 1:1. Inom ramen för
anslaget fanns möjlighet att bevilja bidrag till små och medelstora företag i enlighet
med SFS 2000:283 om regionalt bidrag till företagsutveckling.
Regeringen beslutade 2015-03-26 att ersätta förordning SFS 2000:283 med SFS
2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och
SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Med anledning av de nya
förordningarna har ledningskontoret genomfört en översyn av nu gällande riktlinjer
för beviljande av bidrag till små och medelstora företag.
Syftet med de nya riktlinjerna är att främja en hållbar tillväxt och ökad
konkurrenskraft i små och medelstora företag på Gotland och därmed en hållbar
regional tillväxt.
Målsättningen är att beviljade stöd skall bidra till att uppnå nedanstående mål i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom utvecklingsområde, företagsfrämjande.
•
•

Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och
nyföretagande.
Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen
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Ledningskontoret bedömer att efterfrågan på stöd från företag som kan och vill växa
ökar med de nya riktlinjerna. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer
mer personal eder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.
Bakgrund

Region Gotland övertog det regionala utvecklingsansvaret 1998, då medföljde
uppdraget att besluta om medel ur det regionala tillväxtanslaget 1:1. Inom ramen för
anslaget fanns möjlighet att bevilja bidrag till små och medelstora företag (SME) i
enlighet med SFS 2000:283 om regionalt bidrag till företagsutveckling. Med små och
medelstora företag (SME) avses företag med färre än 250 anställda, omsättning under
50 miljoner euro och balansomslutning mindre än 43 miljoner euro. Syftet med
bidraget var att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar
regional tillväxt.
I dagsläget beviljas stöd till SME enligt nedanstående riktlinjer. Företagsstödet
fokuseras generellt till de branscher och utvecklingsområden som prioriterats i
tidigare styrdokument.
•
•
•
•

Konsultcheckar används för ökat nyttjande av extern kompetens. 50 % av
kostnaden för externa tjänster, dock max 150 000kr per beslut.
Mikrobidrag används för igångsättning av företag inom prioriterade branscher. 50
% av kostnaden, dock max 30 000 kr per beslut.
Samverkansstöd används för ökad samverkan mellan företag. 50 % av kostnaden
för samverkansaktiviteter mellan minst tre företag, dock max 500 000 kr per
företag.
Investeringsstöd till investeringar i kombination med privat kapital och
kompetens eller nyckelinvesteringar för ökad expansion och tillväxt i en bransch
eller ett område, dvs. där nyttan tillfaller fler än det stödmottagande företaget.

Regeringen beslutade 2015-03-26 att ersätta förordning SFS 2000:283 med SFS
2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och
SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Med anledning av de nya
förordningarna har ledningskontoret genomfört en översyn av nu gällande riktlinjer
för beviljande av bidrag till små och medelstora företag.

Ärendebeskrivning

I förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och
medelstora företag finns nu förutom konsultcheck, mikrostöd och samverkansstöd
en ny stödform, stöd till företagsutveckling. Nedan beskrivs skillnaderna mellan
stödformerna konsultcheck, mikrobidrag och stöd till företagsutveckling.
•

Konsultcheck kan beviljas för inköp av externa konsulter inom
produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling eller andra
liknande ändamål. Maximalt 150 000 kr och 50 % av kostnaderna i stöd.

•

Mikrobidrag kan beviljas för kostnader som avser produktutveckling,
marknadsföring och kompetensutveckling eller andra liknande ändamål.
Maximalt 30 000 kr och 50 % av kostnaderna i stöd.

•

Stöd till företagsutveckling får lämnas för kostnader som är hänförliga till
produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra
liknande ändamål. Maximalt 1 800 000 kr och 100 % av kostnaderna i stöd.
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Den nya förordningen medger att stöd till företagsutveckling kan utformas mer
flexibelt avseende belopp och kostnadsslag än vad som är möjligt med
konsultcheckar och mikrostöd. Exempelvis kan stöd till företagsutveckling användas
till företag som vill utveckla nya marknader nationellt/internationellt. Stödet kan då
beviljas för både konsultkostnader och andra kostnader som mässkostnader, resor
och liknande.

Bedömning

Förordningen SFS 2015:210 medger att stöd till företagsutveckling kan utformas mer
flexibelt avseende belopp och kostnadsslag än vad som är möjligt med stödformerna
konsultcheck och mikrostöd. Företag och aktörer i det företagsfrämjande systemet
har vid flertal tillfällen de senaste åren efterfrågat mer flexibla stöd. Ett exempel som
förts fram är internationaliseringscheckar där företag har behov av stöd för både för
konsultkostnader och andra kostnader som mässkostnader, resor och liknande
kostnader. Med anledning av denna större flexibilitet bedömer ledningskontoret det
intressant att kunna utnyttja stödformen stöd till företagsutveckling framöver.
Ledningskontoret anser dock att det är viktigt att företagen själva står för viss del av
kostnaderna i sina utvecklingsinsatser då egen finansiering bedöms öka
engagemanget och därför även effekten av genomförandet. Därför föreslår
ledningskontoret att stöd till företagsutveckling beviljas med 50 % av kostnaderna.
Stöd skall i första hand fokuseras till de utvecklings- och styrkeområden som
prioriteras i gällande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Stöd beviljas till företag
som kan och vill växa och har, eller kommer att få, en marknad utanför Gotland.
Insatser som avser ökad internationalisering skall prioriteras.
Efterfrågan på stöd från företag som vill växa och utvecklas bedöms öka om en mer
flexibel stödform införs. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer mer
personal leder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.
Ledningskontoret har vid framtagandet av föreslagna riktlinje stämt av förslaget med
Almi Företagspartner Gotland AB vilka ställt sig positiva till förslaget. Med anledning
av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen bifaller förslaget till
riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilaga

Riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag för perioden 20162020
Skickas till
Näringslivsenheten
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Riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag för perioden
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1. Syfte och mål
Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Gotland och därmed en hållbar regional tillväxt. Målsättningen är att
beviljade stöd skall bidra till att uppnå nedanstående mål i Tillväxtprogram för Gotland 20162020 inom utvecklingsområdet företagsfrämjande.
•
•

Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande.
Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen.

2. Avgränsningar
Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte stöd beviljas till primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn. Med primärproduktion avses insatser för att förbereda en produkt för försäljning och försäljning i första ledet.
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
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Region Gotland
Ledningskontoret

Riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag för
perioden
2016-2020

3. Beskrivning
Med anledning av förordningen SFS 2015:210 nya möjligheter till flexiblare stödmöjligheter
bedömer ledningskontoret det intressant att kunna utnyttja stödformen stöd till företagsutveckling framöver. Ledningskontoret anser att det är viktigt att företagen själva står för viss
del av kostnaderna i sina utvecklingsinsatser då egen finansiering bedöms öka engagemanget för genomförandet. Stöd till företagsutveckling beviljas därför med maximalt 50 % av
kostnaderna.
Stöd beviljas till företag som kan och vill växa och har, eller kommer att få, en marknad
utanför Gotland. Insatser som avser ökad internationalisering skall prioriteras. Stöd skall i
första hand fokuseras till de utvecklings- och styrkeområden som prioriteras i gällande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ansökningsförfarande skall ske löpande under året. Tematiska utlysningar inom styrkeområden i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 kan göras efter beslut av regionstyrelsen.
Stöd beviljas i första hand genom nedan beskrivna stödformer.

Ärendenr RS 2016/736 Datum 2016-12-14

1.1 Stödformer

•

Konsultcheckar för inköp av externa konsulttjänster avseende produktutveckling,
marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd beviljas upp till 150 000 kr och max 50
% av kostnaderna i enlighet med förordning SFS 2015:210 § 12.

•

Mikrobidrag för nystartade företag avseende kostnader för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd beviljas upp till 30 000 kr och max 50 % av
kostnaderna i enlighet förordning SFS 2015:210 § 13.

•

Stöd till företagsutveckling beviljas avseende kostnader för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd beviljas upp till 1 800 000 kr och max 50 %
av kostnaderna i enlighet förordning SFS 2015:210 § 13.

•

Samverkansstöd mellan tre företag som skapar ett mervärde som annars inte skulle
uppstå och avser kostnader för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd beviljas med upp till 500 000 kr per ingående företag och max 50 % av
kostnaderna i enlighet förordning SFS 2015:210 § 13.

•

Investeringsstöd beviljas vid etablering av ny verksamhet på Gotland eller expansion av
befintlig verksamhet som bedöms generera nya arbetstillfällen. Stödet beviljas med upp
till 1 800 000 kronor och max 25 % av kostnaderna i enlighet förordning SFS 2015:211
§ 18-19.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/401
15 november 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring finansieringsmodell för IT-verksamhet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs
från och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.

•

Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Sammanfattning

Enligt beslut i RSau 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med förslag till
beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till RS
2016-12-14.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom ITverksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och
telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur
konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker,
vilken typ av utrustning som finns mm.
De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.
Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag
betalas av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till
anslagsfinansiering.
Nedanstående tabell visar budgetmedel (tkr) per nämnd som ska överföras till
regionstyrelsen. Ombudgetering från TN avser skattefinansierad verksamhet. De
taxefinansierade verksamheterna kommer även fortsättningsvis debiteras för 2017.
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Nämnd

TN TN/RT

BN MHN KFN BUN GVN SON HSN Totalt

Serviceavtal
och ITtjänster

448

334

16

29

99

1 986

790

460

4 027

8 189

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/737
28 november 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ändring av Regionstyrelsen delegationsordning
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Med anledning av sammanslagningen av regionstyrelsens två förvaltningar,
ledningskontoret och serviceförvaltningen, till den gemensamma
regionstyrelseförvaltningen behöver styrelsens delegationsordning justeras i vissa
delar. I förslaget nedan har de delar som behöver justeras markerats med gult,
överstruken text ska bort, ej överstruken ny lydelse.
Ärendebeskrivning

Ekonomi
A 01. Upptagande av långfristiga lån samt omsättning av dessa
A 02. Upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta
A 03. Låneavtal som beslutas av regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice
ordförande ska undertecknas av honom eller henne och kontrasigneras
av regiondirektören eller ekonomidirektören
A 04. Upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta
A 05. Ingå avtal om räntederivat i enlighet med regionens finanspolicy
A 06. För de fall motparten så kräver ska avtal som beslutas av
ekonomidirektören kontrasigneras av annan tjänsteman
A 07. Leasing av lös och fast egendom, med undantag av fordonsleasing som
hanteras enligt regionens riktlinjer
A 08. Placering av regionens likvida medel och pensionsmedel i enlighet med
regionens finanspolicy och policy för pensionsmedelsplacering

Regionstyrelsens ordförande,
vid frånvaro inträder 1:e vice
ordförande (Anmäls)
Regionstyrelsens ordförande,
vid frånvaro inträder 1:e vice
ordförande (Anmäls)
___________
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)
------------------Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)
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A 09. Placering av regionens förvaltade stiftelsemedel och förvaltade
donationsfonder/gåvor i enlighet med regionens policy för
pensionsmedelsplacering
A 10. Utdelning från donationsstiftelser i de fall ej särskild styrelse
ombesörjer utdelning
A 11. Infriande av borgensåtagande till ett högsta värde av 5 prisbasbelopp
per gäldenär.
A 12. Förhandling om och nedsättning av fordran, max 50 % nedsättning av
kapitalbelopp
A 13. Besluta om kronofogdens förslag till skuldsanering
A 14. Avskrivning av fordringar till ett högsta värde av 3 prisbasbelopp per
gäldenär
A 15. Ansökan om betalningsföreläggande och handräckning inkl
verkställighet samt ev fullföljd till domstol
A 16. Ansökan om annat exekutivt förfarande
A 17. Ansökan om kommunala hyresgarantier (max 20 st) en gång per år från
Statens Bostadskreditnämnd
A 18. Besluta i ärenden enligt folkbokföringslagen
A 19. Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller motsvarande
åtgärd i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller
annan förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
lagen om förvaltning av samfälligheter, ledningsrättslagen, plan- och
bygglagen samt lagen om äganderättsutredning och legalisering när
marknadsvärdet av egendomen inte överstiger fyra prisbasbelopp
A 20. Beslut om reglering av tomträttsavgälder för småhusfastigheter,
hyreshusfastigheter, industrifastigheter m.m., innefattande rätt att föra
process i sådana ärenden
A 21. Beslut om igångsättande av projekt eller deltagande i av annan
anordnat projekt
A 22. Besluta om finansiellt igångsättningstillstånd för byggnads- och
anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner kronor, gäller dock endast
sådana projekt som ryms inom beslutas investeringsbudget

Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören med rätt
att vidaredelegera
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören
Förvaltningschefen för
tekniska nämndens
teknikförvaltning, med rätt att
vidaredelegera. Köpekontrakt
eller motsvarande anmäls
Förvaltningschefen för
tekniska nämndens
teknikförvaltning, med rätt att
vidaredelegera.
Chef med budgetansvar i
samråd med överordnad chef
Ekonomidirektören (Anmäls)

Inköp och försäljning
B 01. Beslut i upphandling av sådana varor och tjänster som skall ingå i
regionens ramavtal
B 02. Beslut i upphandling av varor och tjänster inom regionstyrelsens
ansvarsområde vilka inte omfattas av punkt B 01
B 03. Försäljning av regionens lösa egendom

Ekonomidirektören med rätt
att vidaredelegera (Anmäls)
Regiondirektör/förvaltningschef med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)
Ekonomidirektören med rätt
att vidaredelegera

Medgivanden och fullmakter
C 01. Medgivande till Gotlandshem inför köp/försäljning av
fastighet/tomträtt
C 02. Tillstånd för extern aktör att använda regionens vapen och logotype

Regionstyrelsens ordförande
(Anmäls)
Regiondirektören

C 03. Utfärdande av fullmakt att föra regionens talan inför domstolar och
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag inkluderande rätt att
träffa förlikning

Regiondirektören

Firmateckning
C 04. Teckna Region Gotlands firma i olika typer av ärenden när så krävs för Regiondirektören
att verkställa beslut av regionstyrelsen eller regionfullmäktige
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Arkivfrågor
D 01. Utfärdande av anvisningar till arkivreglemente
D 02. Revidering av bevarande- och gallringsplaner

Regiondirektören, med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)
Regiondirektören, med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)

Övrigt
E 01. Regionstyrelsens ledamöters och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dyl
E 02. Extern representation enligt regionens riktlinjer om representation och
offentlig flaggning.

Regionstyrelsens ordförande

E 03. Intern representation och representation i samband med den löpande
verksamheten för regionstyrelsens förvaltning

Regiondirektör/förvaltningschef
Chefs-/Regionjurist

Regionstyrelsens ordförande
och regiondirektören var för
sig

E 04. Avvisande av för sent inkommet överklagande avseende sådant
kommunstyrelseärende som inte reglerats på annat ställe i denna
delegationsordning
E 05. Besluta i ärenden som är så brådskande att Regionstyrelsens beslut inte Regionstyrelsens ordförande
kan avvaktas
(Anmäls nästa sammanträde)

PERSONALÄRENDEN
Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 5 9 i regionstyrelsens reglemente
F 01. Ärenden som avses i regionstyrelsens reglemente § 5 med undantag av Rs Au (Anmäls)
de ärenden som anges nedan under punkt F 02- 22.
-------------------------------------------------------------------------(5 § i regionstyrelsens reglemente är som följer:
Personalpolitiken
5 § Regionstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet
mellan
regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
- med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera
frågor
rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare
- förhandla på regionens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet inom
andra nämnders arbetsområden
- besluta om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess
arbetstagare
- handha anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande
eller
förvaltningschef
- handha förflyttnings- och omplaceringsärenden från nämnd till annan
- utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg
- verka för och svara för utveckling och samordning av
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personalpolitiken och
personaladministrationen
- medverka till att statistik upprättas
- lämna uppdrag som avses i den regionala delegationslagen (1954:130)
- ansvara för övergripande utbildnings- och utvecklingsfrågor samt
chefsfrågor
---------------------------------------------------------------------------------------Ärenden som avses i regionstyrelsens reglemente § 9 med undantag av Rs Au (Anmäls)
de ärenden som anges nedan under punkt F 02-20.
Personalpolitiken
9 § 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.
F 02. Anställning av förvaltningschefer
Regiondirektören i samråd med
berörd nämndsordförande samt
godkännande av regionstyrelsen
F 03. Beslut om lön och andra anställningsvillkor för förvaltningschefer
Regiondirektören efter samråd
med regionstyrelsens ordförande
F 04. Disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av förvaltningschefer och
Regiondirektören
övriga på särskilt visstidsförordnande
F 05. Fastställande av ledarkontrakt för förvaltningschefer
Regiondirektören i samråd med
berörd nämndsordförande
F 06. Anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande
F 07.
F 08.
F 09.
F 10.
F 11.
F 12.
F 13.
F 14.

F 15.

Regiondirektören i samråd med
berörd nämndsordförande
Beslut om anställning och lönesättning av nyanställd medarbetare enligt Förvaltningschefer med rätt att
riktlinjer och avtal
vidaredelegera
Beslut om löneförändring för enskild under löpande avtalsperiod, avser Förvaltningschef
endast anställda som ges förändrade arbetsuppgifter med ökad
svårighetsgrad
Ingå kollektivavtal, inklusive årlig löneöversynsutfall, med undantag av HR-direktören, (Anmäls)
kollektivavtal gällande turlista, i överensstämmelse med
regionstyrelsens arbetsutskotts direktiv
Förflyttnings- och omplacering från nämnd till annan
HR-direktören, LK
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA och KAP-KL och Förvaltningschefer efter samråd
regionens riktlinjer
med HR-direktören
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA och KAP-KL,
HR-direktören
men med avvikelse från regionens riktlinjer
Beslut om ålders- och avtalspension
HR-direktören, med rätt att
vidaredelegera
Genomföra förhandlingar enligt gällande lagstiftning och avtal, i
HR-direktören, med rätt att
överensstämmelse med regionstyrelsens arbetsutskotts direktiv
vidaredelegera
Förhandlingsstrateg, LK
(Anmäls)
Ingå kollektivavtal angående turlista enligt LAS
Förvaltningschefer
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F 16. Varsel till arbetsmarknadsmyndighet vid uppsägningar pga arbetsbrist

HR-direktören

F 17. Beslut att tillåta eller förbjuda bisyssla
F 18. Ansvara för övergripande utbildnings- och utvecklingsfrågor samt
chefsfrågor.
F 19. Utformning av tjänstbarhetsintyg
F 20. Verka för och svara för utveckling och samordning av
personalpolitiken och personaladministrationen

Förvaltningschefer
HR-direktören
HR-direktören
HR-direktören

Personaladministrativa ärenden för regionstyrelsens förvaltningar
Anställningsärenden
G 01. Anställning och entledigande av personal

G 02. Beslut om lönesättning av nyanställd personal i enlighet med riktlinjer
och avtal
G 03. Uppsägning, avskedande, avstängning eller disciplinpåföljd

Regiondirektör/Fförvaltningsch
ef, efter samråd med
Regiondirektör, med rätt att
vidaredelegera
Regiondirektör/Fförvaltningsch
ef, efter samråd med
Regiondirektör, med rätt att
vidaredelegera
Regiondirektör/
Fförvaltningschef efter samråd
med Regiondirektör (Anmäls)

Övriga ärenden
G 04. Deltagande i kurser, konferenser o.dyl. med lön
G 05. Beslut om sjukintyg från första dagen
a) Regiondirektör
b) Förvaltningschef
c) Avdelningschef
d) Enhetschef
e) Övrig personal
G 06. Fastställa ledar-/medarbetarkontrakt med
a) Regiondirektör
b) Förvaltningschef
c) Avdelningschef
d) Enhetschef
e) Övrig personal
G 07. Svara för arbetsmiljöarbetsuppgifter i enlighet med lag och förordning
om arbetsmiljö, allmänna föreskrifter, regionens arbetsmiljöpolicy och
riktlinjer inom arbetsmiljöområdet.
G 08. MBL-förhandlingar enligt 11 – 13 §§ och 38 §
G 09. MBL-förhandlingar enligt 14 §
G 10. MBL-information enligt 19 §
G 11. Samverkan med fackliga organisationer i enlighet med
Samverkansavtalet.

Chef med budgetansvar
a) Regionstyrelsens ordf.
b) Överordnad chef
c) --”-d) --”-e) --”-a) Regionstyrelsens ordf.
b) Överordnad chef
c) --”-d) --”-e) --”-Respektive chef och arbetsledare
utifrån mottagen delegation av
arbetsmiljöarbetsuppgifter
Förvaltningschef med rätt att
vidaredelegera
Förvaltningschef
Förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef/
Regiondirektör/Förvaltningsche
f, med rätt att vidaredelegera

REGIONSTYRELSENS MYNDIGHETSUTÖVNINGSÄRENDEN
H 01. Beslut om yttrande till Lotteriinspektionen gällande
restaurangkasinospel

Regiondirektören med rätt att
vidaredelegera
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H 02. Beslut att ej utlämna allmän handling eller uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av handling vilken förvaras hos
a) ledningskontoret
b) konsult- och servicekontoret

c) räddningstjänsten

a) Regiondirektören
b) Förvaltningschefen, KSK, c)
Räddningschefen
Regionstyrelsens ordförande är
ersättare vid frånvaro

Ärenden enligt alkohollagen (2010:1622)
Ärendegrupp – stadigvarande serveringstillstånd
I 01.

Beslut i ärenden om tillstånd, återkallelse, varning eller villkor som
avser servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod med
undantag för vad som följer av I 02-I 04 och I 09-10

I 02.

Beslut om avskrivning när sökanden återkallat sin ansökan

I 03.

Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshavarens begäran

I 04.

Beslut om erinran

Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)

Ärendegrupp – tillfälliga serveringstillstånd
I 05.

Beslut i ärenden om återkallelse eller varning som avser servering
under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

I 06.

Beslut i ärenden om tillstånd, erinran eller villkor som avser servering
under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)

Ärendegrupp – ölförsäljning
I 07.

Beslut i ärenden om förbud eller varning mot detaljhandel med eller
servering av öl med undantag för vad som följer av I 09-10.

Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare (Anmäls)

Ärendegrupp – taxefrågor
I 08.

Beslut om avvikelser från taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen

Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)

Ärendegrupp – övriga
I 09.

Beslut om avskrivning av tillsynsärende från vidare handläggning

I 10.

Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

I 11.

Beslut i ärenden som inte har reglerats ovan.

Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)

Ärenden enligt tobakslagen (1993:581)
J 01.

J 02.

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden, dock ej förenat med vite (20 Regionrådet Meit Fohlin (S) med
§ 2 st.).
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)
Beslut att omhänderta tobaksvara, återlämna omhändertagen
Regionrådet Meit Fohlin (S) med
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tobaksvara eller att förstöra denna, allt i enlighet med (21 §)

J 03.

regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S) med
regionrådet Stefaan De Maecker
(MP) som ersättare
(Anmäls)

Beslut om avvikelser från taxan för tillsynsavgifter enligt tobakslagen

Lokalt samverkansorgans- och näringslivsärenden
K 01. Användande av budgeterade medel för verksamheten Näringsliv
allmänt, i varje enskilt fall
a) mellan 4 och 8 prisbasbelopp
b) upp till 500 000 kronor 4 prisbasbelopp

Rs Au (Anmäls)
Regionstyrelsens ordförande och
regiondirektören var för sig

K 02. Användande av budgeterade medel för verksamheten Intern
Verksamhetsutveckling

Regiondirektören

Ärenden enligt förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
(2000:283) regionalt bidrag till företagsutveckling och enligt, förordning (2015:210) om stöd
för att regionalt främja små och medelstora företag och förordning (2000:284) om stöd till
kommersiell service
L 01.

Beslut om stödform och belopp i enlighet förordningarna

L 02.
L 03.
L 04.

Beslut om utbetalning av stöd
Beslut om förändring av säkerhet för respektive stödform
Beslut om anstånd med räntebetalning och amortering på
landsbygdslån

L 05.

Näringslivschef Regional
utvecklingsdirektör

Handläggare
Handläggare
Näringslivschef Regional
utvecklingdirektör
Beslut i andra frågor som följer av förordningens bestämmelser och Näringslivschef Regional
antagna riktlinjer
utvecklingsdirektör

Ärenden enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtutvecklingspolitiken
M 01.

Ur anslaget för verksamheten Näringsliv allmänt, med högst
500 000 kronor 4 prisbasbelopp

M 02.

Ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst 2 miljoner Regiondirektör
kronor
Ur anslaget för regionala utvecklingsanslag tillväxtåtgärder (1:1)
Näringslivschef Regional
med högst 500 000 kronor 8 prisbasbelopp
utvecklingsdirektör

M 03.

Regionstyrelsens ordförande och
regiondirektören var för sig, i
samråd Regiondirektören

M 04.

Beslut i andra frågor som följer av förordningens bestämmelser och Näringslivschef Regional
antagna riktlinjer
utvecklingsdirektör

M 05.

Beslut om igångsättande av projekt eller deltagande i av annan
anordnat projekt vilka finansieras enligt denna förordning
(För andra projekt finns bestämmelser i A19)
Beslut om ändrad projekttid, justerad aktivitetsplan, reviderad
budget samt övriga kamerala förändringar av i befintligt beslut

M 06.

Näringslivschef Regional
utvecklingsdirektör
Handläggare/Projektcontroller
samordnare

Verksamheten Gotlands Filmfond
N 01.

Beslut om samproduktionsavtal i huvudsaklig överensstämmelse

Regiondirektören, med rätt att
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med Regionstyrelsens riktlinjer för investering i filmproduktion och vidaredelegera (Anmäls)
inom ramen för fondens budget.

Delegationsordningen innehåller, förutom ärendebeslut enligt kommunallagen, även beslut som rör
den inre organisationen, dvs sådana avgöranden som träffas i det vardagliga arbetet och som följer av
förhållandet mellan chef och anställd. Denna beslutstyp kan sägas utgöra verkställighetsbeslut till
skillnad från beslut enligt kommunallagen. Verkställighetsbeslut omfattas inte av
anmälningsskyldigheten till regionstyrelsen.
Delegationsbeslut enligt kommunallagen skall anmälas till regionstyrelsen vid nästa sammanträde
genom att förteckning upprättas som hålls tillgänglig vid sammanträdet. För att förtydliga ovanstående
skillnad i beslutstyper har det i listan angivits när anmälan till regionstyrelsen skall ske.
I de ärendegrupper där delegat givits rätt att vidaredelegera beslutanderätt och där denna rättighet
utnyttjats skall anmälan göras till regionstyrelsen om vilken person som erhållit vidaredelegationen.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef skall anmälas till denne för
vidareanmälan enligt vad som ovan sägs.
I enskilda ärenden kan regionstyrelsen dessutom komma att utfärda särskilda delegationsbestämmelser
för det aktuella ärendet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSO
LK samtliga direktörer, chefsjurist
Samtliga regionens förvaltningschefer
Författningssamlingen
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Ärendenr RS 2015/218

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 2016-11-16

Regionstyrelsen

Revidering av regional utvecklingsstrategi med jämställd regional tillväxt 2017-2018
Förslag till beslut

•

•

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag
till regional utvecklingsstrategi (RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP), Vision Gotland 2025, genom finansiering
med medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) om 1 250 000 kr och
1 800 000 kr från särskilda medel för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet (Tillväxtverket).
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samband med revideringen
även integrera regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt, se över den
regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.

Sammanfattning

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin från 2008, Vision Gotland 2025, ska
revideras och ersättas av en ny regional utvecklingsstrategi. I samband med revideringen ska regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt integreras med syftet att
säkerställa en till alla delar jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi för
Gotland. Därutöver ska den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och
program, såväl regionala som nationella samt koncernstyrningen (styrkorten) ses
över, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
Bakgrund

Gotlands nuvarande regionala utvecklingsstrateg Vision Gotland 2025, eller regionala
utvecklingsprogram som det tidigare hette, antogs av kommunfullmäktige den 18 juni
2008. Framtagandet av strategin var ett förhållandevis omfattande arbete som involverade berörda organisationer i såväl offentlig som i privat och ideell sektor. Detta
finns i dag samlat och beskrivet på Region Gotlands hemsida.

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
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Vision Gotland 2025 togs också fram i ett sammanhang med såväl ett regionalt näringslivsprogram som en varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland, vilken
delar den övergripande visionen i Vision Gotland 2025 om att: ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.”
Under perioden 2016-2018 har regeringen beslutat ge Tillväxtverket särskilda medel
för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet. Målet är att kvinnor och män ska
ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar
tillväxt. Arbetet är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014. Tanken är att jämställdhet ska integreras i regionernas ordinarie verksamhet, till exempel i regionala utvecklingsstrategier, beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner.
Ärendet

En revidering av den regionala utvecklingsstrategin är en process som tydligt ska ha
sin utgångspunkt i den representativa demokratin på Gotland, men som ska ske i
samverkan med berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som i ideell sektor.
Arbetets första fas ska bestå av en uppföljning och aktualitetsprövning av den befintliga regionala utvecklingsstrategin Vision Gotland 2025, och framtagande av förslag
till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). I denna fas ska även regeringsuppdraget om
jämställd regional tillväxt hanteras i enlighet med en till Tillväxtverket redovisad
handlingsplan, i vilken en prioritet är att jämställdhetsintegrera den kommande regionala utvecklingsstrategin.
Arbetets andra fas föreslås formulera mål- och strategier för viktiga utvecklingsområden. Det är primärt en process i de förtroendevaldas ägo, men den bör ske transparent och i dialog med aktörer i det gotländska samhället.
I revideringens avslutande fas hanteras remiss, samråd, eller dylikt, samt framtagande
av implementeringsplan. Här ska även den regionala utvecklingsstrategins koppling
till planer och program samt koncernstyrning (styrkorten) fastställas, samt förenklingar och förtydligande av programkomplexet. Det ska även säkerställas att förslaget
till ny regional utvecklingsstrategi är jämställdhetsintegrerad i enlighet med regeringsuppdraget om jämställd regional tillväx.
Bedömning

Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste instrumentet i det regionala utvecklingsansvaret. Det är utifrån denna som arbetet med den regionala utvecklingen
leds på Gotland, och det är via denna Gotland kommunicerar strategiska utvecklingsfrågor med staten och EU.
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Ledningskontoret bedömer att en revidering av den regionala utvecklingsstrategin är
ändamålsenlig både ur ett aktualitetsperspektiv, det vill säga att det finns sakliga skäl
att uppdatera utvecklingsstrategin till följd av förändringar såväl på Gotland som i
omvärlden, samt ur ett legitimitetsperspektiv, då strategin behöver bearbetas för att
kunna levandegöras ytterligare i det gotländska samhället. Därutöver bör regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt hanteras inom ramen för arbetet med en
revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Därmed ges förutsättningar för att
den regionala utvecklingsstrategin blir jämställdhetsintegrerad.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1. Projektplan regional utvecklingsstrategi och jämställd regional tillväxt 201611-03
Bilaga 2. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt på Gotland 2016-2018
Bilaga 3. Projektansökan till Tillväxtverket
Exp till:

Ledningskontoret
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PROJEKTPLAN
Projekt: revidering av regional utvecklingsstrategi med jämställd regional tillväxt

Bakgrund
Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa hållbar regional tillväxt, utveckling
och attraktionskraft. På Gotland är det Region Gotland som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet. Arbetet innebär enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS:713) att
utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av programmet,
löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande
till regionala och nationella mål, samt att följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Det nu gällande regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision Gotland 2025 fastställdes
2007. I dag står vi delvis inför andra och större samhälls- och omvärldsförändringar, och
därmed utmaningar, än de som gällde då. Utöver detta har vi även en ny programperiod i
EU med andra prioriteringar och möjligheter än de som gällde tidigare. En regional utvecklingsstrategi för Gotland ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken
genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling och tillväxt. EU 2020
och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är
vägledande i arbetet med att ta fram ny RUS.
Enligt ovan nämnda förordning är en regional utvecklingsstrategi en samlad strategi för ett
eller flera läns regionala tillväxtarbete, och
• binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen,
• ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala
tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser,
• upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i länet,
• ska ange, mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet,
• ska innehålla en plan för uppföljning och utvärdering,
• ska utarbetas i samråd med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med
näringsliv och organisationer. Programmet ska ligga till grund för samverkan mellan
kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.
• det organ som ansvarar för programmet ska samordna insatserna för genomförandet. Samordningen ska ske i samverkan med kommuner och landsting. Samordning
bör även ske med näringsliv, organisationer och statliga myndigheter.
• det organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska löpande följa upp
det regionala utvecklingsprogrammet och se till att det utvärderas på ett ändamålsenligt sätt,
när
ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller ändrats ska det gällande
•
programmet inlämnas till regeringen.
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Region Gotland har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag
från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbete med att ta fram
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera
och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Gotland med sikte på 2030. RUS
kan ses som Region Gotlands – de förtroendevaldas – beställning till den egna organisationen, i syfte att definiera de övergripande målen och prioriteringarna för regionen fram till
2030. Sammantaget ska strategin ge en övergripande inriktning över vad som ska uppnås
och vilka åtgärder, baserat på utgångsläget och bedömningar av framtiden, som behöver
göras för att nå målbilden. Det främsta syftet med RUS är att säkerställa samsyn och uppnå
de mål om ökad tillväxt, utveckling och människors hälsa och välstånd som formuleras för
den tid som strategin omfattar.
Den 9 juli 2015 fastställde regeringen en ny nationell strategi för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015-2020. Denna strategi är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020, och ska bidra till att uppnå målet
för den regionala tillväxtpolitiken – ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft”. Den nationella strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och på så sätt
skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt, och ett Sverige som hänger samman. Strategin ska även bidra till regeringens tre prioriterade områden:
1. att nå det övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i EU 2020,
2. att nå de nationella miljömålen, samt
3. att sluta jämställdhetsgapet.
Strategin ersätter den tidigare nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.
I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar:
1.
2.
3.
4.

Demografisk utveckling.
Globalisering.
Klimat, miljö och energi.
Social sammanhållning.

Detta är aktuella utmaningar som regeringen bedömer kommer att påverka Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet under en lång tid framöver. Den regionala tillväxtpolitiken ska därför bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som kan möta dessa utmaningar.
Utmaningarna skapar även möjligheter som är viktiga att ta till vara i genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken, såväl nationellt som regionalt.
För att bidra till politikens mål och möta samhällsutmaningarna identifierar regeringen fyra
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020. Dessa har identifierats utifrån
erfarenheter av genomförd politik, olika kunskaps- och analysunderlag samt i dialog med
2
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regionala och nationella aktörer. Prioriteringarna ska vara vägledande i utvecklingen och
genomförandet av regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier och program inom
det regionala tillväxtarbetet. De ska också ligga till grund för de nationella myndigheternas
medverkan i arbetet. De fyra prioriteringarna är följande:
1.
2.
3.
4.

Innovation och företagande.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet.
Kompetensförsörjning.
Internationellt samarbete.

I den nationella strategin framhåller regeringen också betydelsen av ett fortsatt arbete med
jämställd regional tillväxt. Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser. Det tidigare regeringsuppdraget till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ta fram
och genomföra handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014 har inneburit ett
ökat fokus på jämställdhet i planering och genomförande av program och projekt inom det
regionala tillväxtarbetet. Genom att ta till vara både kvinnors och mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsförmåga använder sig allt fler regioner i dag av jämställdhet som ett
medel för att uppnå hållbar regional tillväxt. Följande områden anser regeringen är särskilt
betydelsefulla för att nå en jämställd regional tillväxt:
•

•

•

•

Systematiskt ledningsarbete för att besluta och integrera jämställdhetsmål och utgå
från genusanalys vid planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet,
inklusive budget, framtagande av regionala utvecklingsstrategier (RUS) samt övriga
strategier och program för exempelvis innovation, boende, transporter, attraktivitet
och kompetensförsörjning.
Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i regionen
när det gäller inkomst, sysselsättning, företagande, företagsstöd, projektstöd och företagsstöd, inflytande i tillväxtarbetet etc.
Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande; öka utrikes födda kvinnors
sysselsättning och företagande; jämställd fördelning av projektstöd och företagsstöd; minskad könssegregering på arbetsmarknaden.
Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom
regionalfondsprogrammen 2014-2020.

För arbetet med jämställd regional tillväxt har regeringen avsatt särskilda medel under åren
2016-2018, och gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med regionerna ytterligare
främja arbetet med jämställd regional tillväxt.
Den Europeiska unionen har antagit EU 2020-strategin – Smart och hållbar tillväxt för alla.
Den pekar ut inriktningen för EU:s strategiska tillväxtarbete. EU 2020 pekar på tre faktorer
som är av avgörande betydelse för unionens framtida utveckling – global konkurrenskraft,
demografi samt miljö och energi. Arbetsformerna för utvecklingsarbetet fokuseras på funk3
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tionell samverkan i större geografiska enheter. Konkret handlar det om en strategi för hög
sysselsättning, koldioxidsnål ekonomi, produktivitet och social sammanhållning. Ett av de
viktigaste verktygen för EU vid genomförandet av strategin är sammanhållningspolitiken
och strukturfonderna. Strategin bygger på tre prioriteringar, som alla ska förstärka varandra:
1. Smart tillväxt. Handlar om att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och
innovation.
2. Hållbar tillväxt. Handlar om att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
3. Tillväxt för alla. Handlar om att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och
med social och territoriell sammanhållning.
Regeringen utarbetar årligen ett svenskt reformprogram som anger hur Europa 2020strategin ska genomföras i Sverige.
Den regionala utvecklingsstrategin är en strategi. Den ska peka ut inriktningar och långsiktiga mål, men inte gå in på hur det praktiskt ska gå till. Detaljerade mål och insatser beskrivs
i handlingsprogram och verksamhetsplaner.
Syfte
Det saknas en samlad utvärdering av effekterna av det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. Det har inte gjorts någon systematisk aktualitets- och relevansprövning sedan Vision Gotland 2025 antogs i juni 2008. Det krävs en uppdatering av
regionens prioriterade utvecklingsinsatser till nuläget, samt en tydligare koppling av tillväxtarbetet till de större utvecklingsprocesser som sker på nationell och internationell nivå.
Regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt 2016-2018 ska också ingå som en del i
arbetet.
Projektet
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att bereda en regional utvecklingsstrategi
(RUS) inför 2017/2018 som ska ersätta det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision
Gotland 2025 från den 18 juni 2008.
Den regionala utvecklingsstrategin, som tar avstamp på både europeisk och nationell nivå,
ska vara styrande för andra program, planer och strategier på regional nivå. Dessa ska vara
mer operativa till sin karaktär och konkret ange hur regionen ska nå de uppsatta målen och
ambitionerna inom olika sektorer i samhället.
Projektet består i att utarbeta förslag till en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland.
Arbetet beräknas pågå fram till våren 2018. Översiktligt består projektet av fem faser:
Fas 1 (utvärderingsfasen ) består dels av en kvalitativ utvärdering av Vision Gotland 2025
(djupintervjuer), dels av en aktualitets- och relevansbedömning av Vision Gotland 2025
visavi nu gällande överordnade styrdokument m.m. Resultatet kommer att sammanställas i
4
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en slutrapport (benämnt inriktningsdirektiv), som bland annat ska innehålla analys, slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet med framtagande av en regional utvecklingsstrategi (RUS). Inriktningsdirektivet ska fastställas av Regionstyrelsen senast i december 2016.
Fas 2 (förankringsfasen ) inleds och pågår delvis parallellt med fas 1 under hösten 2016.
Projektgruppen samlas, och ska framför allt fokusera på att gemensamt planera den fortsatta processen, med fokus på fas 3 (dialogfasen). En viktig och inledande uppgift är att inventera befintligt och aktuellt analysmaterial, bedöma relevansen för Gotland samt se till behovet av eventuellt kompletterande analyser.
Processen att fram en regional utvecklingsstrategi är minst lika viktig som det slutdokument
arbetet till sist ska landa i. Det är när strategin tas fram som olika aktörer får möjlighet att
skapa en gemensam bild av var regionen står idag, och utforma väl förankrade idéer om
framtiden. Lärdomar från andra regioner som genomfört den process vi nu planerar visar
att det är lättare att åstadkomma en bred och inkluderande process om det redan från början är tydligt vilka förväntningar som finns på slutresultatet, när det gäller struktur, omfattning, tidshorisont och övergripande ambition. Med stöd i det av regionstyrelsen fastställda
inriktningsdirektivet (se ovan) ska projektet, i en särskild promemoria, beskriva hur processen med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin ska drivas för att skapa delaktighet,
transparens och bred förankring som grund för genomförandet, samt för vilka frågor och
förbättringsområden som särskilt bör beaktas. Erfarenhetsutbyte med andra regioner som
nyligen har tagit fram en regional utvecklingsstrategi blir en viktig del i planeringen av
”RUS-processen”. Därutöver redovisas på vilket sätt regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt ska integreras i planeringen av den regionala utvecklingsstrategin.
Fas 3 (dialogfasen ) pågår under tiden januari till juni 2017. Den kommer preliminärt att
bestå av samverkande dialoger (med ett tydligt kunskapshöjande syfte inom prioriterade
områden (som projektgruppen inventerat/identifierat under fas 2), bland annat i form av
seminarier, workshops, föreläsningar m.m.) och ett väl strukturerat förankringsarbete, såväl
internt inom Region Gotlands som hos andra utvecklingsaktörer av betydelse för regional
utveckling och tillväxt. Under 2017 kommer även dialogmöten med samtliga politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige att genomföras. Dokumentation är här av
central betydelse. Blir ett viktigt underlag för skrivprocessen. Aktiviteter med bäring på
jämställd regional tillväxt ska särskilt dokumenteras och redovisas till Tillväxtverket.
I denna fas påbörjas även arbetet med att tydligare koppla den regionala utvecklingsstrategin till planer och program (programkomplexet) samt koncernstyrning. Ambitionen är att
föreslå förenkling och effektivisering. Projektgruppens huvuduppgift blir i detta inledande
skede att tydligare konkretisera uppdraget.
Fas 4 (remissfasen ). Efter sommaren och tidig höst 2017 skrivs förslag till ny RUS för
Gotland. Förslaget ska remissbehandlas, och remisstiden fastställs. Remisshanteringen ska
5
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vara klar senast 30 november 2017. Under december 2017 görs en sammanställning av remissyttrandena och remissversionen bearbetas, justeras och färdigställs. Den politiska beredningen påbörjas.
Fas 5 (beslutsfasen ). Förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland bereds politiskt i
regionstyrelsen och slutligt i regionfullmäktige. Beredningen i regionstyrelsen bedöms preliminärt kunna ske under januari/februari 2018. Regionfullmäktige bör kunna fastställa den
regionala utvecklingsstrategin under mars alternativt april månad 2018, dock senast den 31
maj 2018.
De parter som tillsammans tagit fram den regionala utvecklingsstrategin ska även fortsättningsvis ange färdriktningen genom att följa, stödja och initiera arbetet med en hållbar utveckling och tillväxt på Gotland. Det handlar om samverkan, samsyn och samhandling
kring gemensamma prioriteringar för att nå framgång. Ansvarstagande och ledarskap är
avgörande för att åstadkomma verkliga förändringar. Hållbar regional tillväxt kräver ett
tvärsektoriellt perspektiv för att hantera målkonflikter, tillvarata synergier och utveckla ett
strategiskt arbete. Samordning, effektiva arbetsformer, en kontinuerlig uppföljning och
utvärdering i en lärande process behövs för att nå framgångar.
Regeringen har gett alla regioner och län i uppdrag att ta fram en lärandeplan. Syftet är att
skapa en mer systematisk uppföljning och utvärdering och därmed bidra till ett ökat lärande
av de utvecklingsinsatser som genomförs inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Det
är meningen att kunskap och erfarenhet ska omsättas i uppdateringar och förnyelse av strategier, handlingsplaner, verksamheter och projekt. Lärandeplanen för Region Gotland bör
vara en integrerad del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och det regionala tillväxtarbetet i övrigt. Lärandet hänger samman med vilka konkreta aktiviteter som
faktiskt genomförs och hur resultat och erfarenheter sprids och återanvänds.

Utgångspunkt i arbetet - en region som är hållbar
Vid framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin ska ett uppdaterat förhållningssätt
till hållbar utveckling tillämpas:
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.
Det uppdaterade förhållningssättet betonar att de tre hållbarhetsperspektiven – det sociala,
det ekologiska och det ekonomiska – är beroende av varandra och ska hanteras tillsammans. Det förtydligar också att hållbar utveckling inte handlar om att skydda miljön från
människan utan om att skapa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden.
Ett socialt hållbart samhälle där invånarna känner tillit och upplever att det finns möjligheter att utvecklas lägger grunden till ekonomisk tillväxt. Ekonomisk utveckling och tillväxt är
6
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i sin tur en förutsättning för invånare att hitta ett jobb som passar dem och för att investera
i både samhällsserviceservice och en bättre miljö.
Arbete och utbildning är viktigt för både social och ekonomisk hållbarhet. Regionens attraktivitet och invånarnas hälsa är beroende av ren luft, friskt vatten och välmående ekosystem. Att säkerställa ekologisk hållbarhet är därmed viktigt för både social och ekonomisk
hållbarhet.
Detta förhållningssätt innebär ett tydliggörande vad gäller ekonomins roll för att stärka
regionens hållbara utveckling. De investeringar och utvecklingsinsatser som behövs för att
Gotland ska vara en attraktiv region att arbeta, leva och bo i ska leda till att regionens invånare upplever ett gott och tryggt liv samtidigt som de ekologiska planetära gränserna inte
överskrids. Gotland behöver ett dynamiskt, starkt och kunskapsinriktat näringsliv för att
kunna säkerställa välfärden för en växande befolkning, men också för att klara omställningen till att minska samhällets negativa påverkan på miljö och klimat.
Riskbedömning
För projektets genomförande finns det primärt fyra riskfaktorer:
-

Den strama tidplanen.
Den antalsmässigt, sett till antalet medarbetare, begränsade projektorganisationen.
Resurser för kommunikativt stöd.
Komplexiteten att bedriva två projekt som ett, det vill säga RUS-projektet och regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt, inte minst vad gäller olika krav på
formalia, tidplan och redovisnings.

Stor vikt har därför lagts vid att säkerställa styrningen av projektet, som att dels ha en politisk styrgrupp, en projektstyrgrupp samt två referensgrupper.
Mål
Den regionala utvecklingsstrategin ska ha sin utgångspunkt i en analys av regionens utvecklingsförutsättningar och vara en samlad strategi för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Den regionala strategin ska formulera och skapa en bred samsyn om för Gotland
övergripande mål och prioriteringar och fungera som det övergripande strategiska styrdokumentet för Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara jämställhetsintegrerad.
Preliminär tidplan
Regiondirektören fastställer reviderat projektdirektiv i juni 2016.
Slutrapport (utvärdering av Vision Gotland 2025 m.m.) och kommunikationsstrategi – RS i
november/december 2016.
Remissversion, remisstid och remisshantering – RS i augusti/september 2017.
Förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland – beslut av RS jan/feb 2018.
Förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland – beslut av RF mars/april 2018.
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Tillväxtverket har en särskild tidplan för de aktiviteter vi avser göra för att främja en jämställd regional tillväxt, och för att jämställdhetsintegrera den regionala utvecklingsstrategin.
Återrapportering
Löpande avrapportering till regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektören, koncernledningsgruppen (KLG), regionala utvecklingsgruppen (RUL) Länsstyrelsen i
Gotlands län (samordnar återkoppling till övriga statliga myndigheter) och Regsam. Dessutom avrapporteras genomförandet av aktiviteter inom ramen för arbetet med jämställd
regional tillväxt till Tillväxtverket.
Uppföljning
Projektet ska löpande följas upp och kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål. Projektuppföljningen syftar främst till att beskriva konkreta effekter och/eller resultat av projektarbetet i sig, men även genomförda aktiviteter och tillväxtfrämjande insatser.
Kommunikation
En kommunikationsstrategi ska tas fram (innehåller även en operativ kommunikationsplan
för aktiviteter som ”fylls på” och varierar över tid). Projektgruppen ansvarar för att såväl
kommunikationsstrategin som den operativa kommunikationsplanen tas fram, och att det
bereds och fastställs regionstyrelsen i slutet av 2016 (koordineras med slutrapport med inriktningsdirektiv från utvärderingsfasen).
Kopplingar till andra projekt
• Serviceortsutredningen.
• Ny indelning av län och landsting (Indelningskommittéen).
• En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (parlamentarisk kommitté).
• Strategier för god och jämlik hälsa.
• Handlingsplan för jämställdhet enligt EU:s CEMR-deklaration.
• Integrationsstrategi.
• Kulturplan 2017-2020.
• Strategi för internationellt arbete.
• Jämställd regional tillväxt (regeringsuppdrag, integreras i projektet).
Övrigt regionalt tillväxtarbete (på EU-nivå och nationellt).
Projektorganisation
1. Projektägare: Region Gotland, ledningskontoret, regiondirektör Peter Lindvall.
2. Projektledare: Lars Stenström, Region Gotland, ledningskontoret.
3. Politisk styrgrupp: Regionstyrelsens arbetsutskott. Utskottet ges löpande information om hur arbetet fortskrider och återkopplar synpunkter m.m. till projektledaren.
4. Projektstyrgrupp: Regionala utvecklingsgruppen (RUL) - preliminärt.
5. Projektgrupp: Lars Stenström (projektledare), Lina Holmgren, Lena Johansson,
Cora Juniwik, Katrin Rindlaug, en kommunikationsstrateg, Helena Andersson, Jo8
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han Gråberg (Länsstyrelsen i Gotlands län). Projektgruppen kommer att kompletteras med ytterligare kompetenser under hand.
6. Referensgrupp: Koncernledningsgruppen (intern koordinering Region Gotland) och Regsam (extern koordinering).
Bäst förankring uppnås om arbetet i största möjligaste mån utgår från befintliga beslutsoch tjänstemannastrukturer. Det är mest tidseffektivt och det minskar risken för dubbelkommandon.
Intressenter
Region Gotland (politiker och förvaltningsledningar), Länsstyrelsen i Gotlands län, övriga
statliga myndigheter, Uppsala Universitet Campus Gotland, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i regionen.
Projektbudget
Personalkostnad projektledare.

9

2016-11-04

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL
TILLVÄXT PÅ GOTLAND 2016-2018
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Inledning

Uppdraget
Regeringen har beslutat ge Tillväxtverket 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–2018
för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet. Målet är att kvinnor och män ska ha samma
förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång
till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Arbetet är en fortsättning på
arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014. Tanken är att
jämställdhet ska integreras i regionernas ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser,
arbetssätt och rutiner.
Alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer har under sommaren 2016 lämnat in regionala behovsoch nulägesanalyser med 2-3 regionala prioriteringar för det fortsatta arbetet. De aktiviteter som
planeras genomföras ska bygga vidare på regionala prioriteringar som de regionalt utvecklingsansvariga i ett tidigare steg tagit fram med utgångspunkt i regionala nuläges- och behovsanalyser.
Aktiviteterna ska leda till hållbara resultat genom att jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv integreras i ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner.
Aktiviteterna ska även utgå från något av de fyra områden som regeringen, i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020, lyfter fram som särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd regional tillväxt.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande, och få tillgång till tillväxtresurser. Det tidigare uppdraget till aktörer
med med regionalt utvecklingsansvar att ta fram och genomföra handlingsplaner för jämställd
regional tillväxt 2012-2014 har inneburit ett ökat fokus på jämställdhet i planering och genomförande av program och projekt inom det regionala tillväxtarbetet. Genom att ta till vara både kvinnors och mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsförmåga använder sig allt fler regioner i dag
av jämställdhet som ett medel för att uppnå hållbar regional tillväxt.
Arbetet för en jämställd regional tillväxt är långsiktigt och än finns mycket kvar att göra för att
uppnå detta mål. Regeringen avser därför att fortsatt följa upp det arbete som aktörer med regionalt utvecklingsansvar bedriver för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter och program inom det regionala tillväxtarbetet.
Följande områden anser regeringen är särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd regional tillväxt:
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-

-

-

-

Systematiskt ledningsarbete för att besluta och integrera jämställdhetsmål och utgå från
genusanalys vid planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet, inklusive
budget, framtagande av regionala utvecklingsstrategier (RUS) samt övriga strategier och
program för till exempel innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning.
Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i regionen när det
gäller inkomst, sysselsättning, företagande, företagsstöd, projektstöd, inflytande i tillväxtarbetet etc.
Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande; öka utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande; jämställd föredelning av projektstöd och företagsstöd; minskad
könssegregering på arbetsmarknaden.
Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammen 2014-2020.

Tillväxtverket har även fortsättningsvis en viktig roll som stöd i arbetet för jämställd regional
tillväxt. Det handlar till exempel om metodutveckling och att sprida inspirerande regionala exempel. Tillväxtverkets strategi för lika villkor i företagsfrämjandet är också ett viktigt verktyg i detta
arbete.
Internationellt
Förenta Nationernas arbete för jämställdhet handlar om att kvinnor ska få tillgång till de mänskliga rättigheterna på samma villkor som män. FN-stadgan är det första internationella dokument
som slår fast att män och kvinnor har samma rättigheter. Ingen människa får diskrimineras eller
hindras från att utnyttja sina mänskliga rättigheter. Det är en av hörnstenarna i arbetet för mänskliga rättigheter och en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater. Principen om att inte
diskrimineras på grund av kön slås fast i den allmänna förklaringen, artikel 2, genom formuleringen ”envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.
EU
Strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män är Europeiska kommissionens arbetsprogram
för jämställdhet för perioden 2010-2015. Det är ett omfattande ramverk där kommissionen förbinder sig att främja jämställdheten i all sin politik för följande prioriterade områden:

•
•
•
•
•

Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män.
Lika lön för likvärdigt arbete.
Jämställdhet i beslutsfattandet.
Värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld.
Främjande av jämställdhet utanför EU.
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I strategin betonas jämställdhetens bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, och den
stöder tillämpningen av ett jämställdhetsperspektiv i Europa 2020-straegin. Den bygger på prioriteringarna i kvinnostadgan och erfarenheterna från färdplanen för jämställdhet. Framsteg inom
jämställdhetsområdet rapporteras årligen och presenteras i en jämställdhetsrapport
Nationellt - Sverige
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv.
Förutom det övergripande målet finns även fyra delmål:
•
•
•
•

En jämn fördelning av makt och inflytande.
Ekonomisk jämställdhet.
En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För det svenska regionala tillväxtarbetet är målet med jämställdhet att kvinnor och män ska ha
samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser.
Regionalt – Gotland
Region Gotland beslutade 2009 att i samtliga verksamheter arbeta utifrån strategin jämställdhetsintegrering. Beslutet har resulterat i ett aktivt och konstruktivt arbete med jämställdhetsintegrering på olika nivåer. Ett jämställdhetsperspektiv ingår i framtagandet av program, planer och samrådsprocesser samt att använda könsuppdelad statistik. Jämställd tillväxt kommer att stärka det
fortsatta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamhet.

Jämställdhet i en regional tillväxtkontext
Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar ekonomisk tillväxt.
För att kvinnor och män ska uppleva regionen som attraktiv krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet är även en mänsklig rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället.
Regional tillväxt och jämställdhet uppfattas ofta som två skilda områden med olika målbilder som
är svåra att förena och integrera i varandra. En hållbar tillväxt skapas genom hänsyn till ekonomi,
miljö och sociala dimensioner såsom integration, jämställdhet och mångfald.
Forskning visar på tydliga samband mellan tillväxt och jämställdhet, och att de främjar varandra
genom:
• att jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare
• att jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet
• att jämställdhet ökar den regionala attraktiviteten
• att jämställdhet ökar den regionala innovationsförmågan
• att jämställda företag har högre tillväxt.
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Nuläges- och behovsanalys för jämställd regional tillväxt på Gotland 2016-2018
Region Gotland presenterade i juni 2016 en nuläges- och behovsanalys för jämställd regional tillväxt, och identifierade fyra prioriteringar varav två riktas till centrala styrdokument och processer
– arbetet med regionalt program för hållbar tillväxt och regional utvecklingsstrategi (RUS). Två
prioriteringar är horisontella och av betydelse för de två förstnämnda, men även för styrning,
ledning och utveckling i andra samhällsområden, nämligen förbättrad kapacitet att göra jämställdhetsanalyser samt kunskapsspridning i jämställdhetsarbete.
En region som är hållbar – en central utgångspunkt för handlingsplanen
Vid framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, och i genomförandet av handlingsplanen
för jämställd regional tillväxt ska ett uppdaterat förhållningssätt till hållbar utveckling tillämpas:
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar
utveckling.
Det uppdaterade förhållningssättet betonar att de tre hållbarhetsperspektiven – det sociala, det
ekologiska och det ekonomiska – är beroende av varandra och ska hanteras tillsammans. Det
förtydligar också att hållbar utveckling inte handlar om att skydda miljön från människan utan om
att skapa goda och lika livsvillkor för alla människor, kvinnor och män, nu och i framtiden.
Prioriterade arbetsområden
1. Jämställdhetsintegrera RUS som arbetsprocess och styrdokument.
2. Analyskapacitet.
Arbetsområdenas syfte
Jämställdhetsintegrera RUS som arbetsprocess och styrdokument syftar till att ge politiker och
tjänstemän förutsättningar att fatta informerade beslut och att implementera åtgärder på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar samt personer med utländsk bakgrund.
Handlingsplanen ska leda till ett proaktivt och strategiskt arbete med jämställdhet. Vidare bygger
den på ett intersektionellt förhållningssätt till jämställdhet, vilket innebär att socioekonomiska,
etniska, religiösa, funktionella och sexuella identitetsaspekter vägs in.
Arbetsområdenas mål
Målet 2018 är att regionen har antagit en regional utvecklingsstrategi där både arbetsprocess och
styrdokument är jämställdhetsintegrerat med ett intersektoriellt perspektiv. Målet bryts ner i följande två delmål:
1. Ökad delaktighet i arbetsprocessen: Tre för processen icke-traditionella organisationer/målgrupper ska medverka och nittio procent av de som deltar ska uppleva att de varit
delaktiga i processen av framtagandet av RUS.
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2. Operationaliserad jämställdhet och intersektionalitet i styrdokumentet: Den regionala utvecklingsstrategin har operationaliserat jämställdhet och intersektionalitet, vilket innebär
att villkor och möjligheter för kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med utländsk bakgrund är synliggjorda på samtliga samhällsområden som ingår i RUS:en. Operationalisering innebär att beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt
att det finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet ur ett regionalt tillväxtperspektiv.
Intressenter
Region Gotland (politiker och förvaltningsledningar), Länsstyrelsen i Gotlands län, övriga statliga
myndigheter, Uppsala Universitet Campus Gotland, företrädare för berörda organisationer och
näringsliv i regionen.
Genomförande
Handlingsplanen bygger på ett proaktivt jämställdhetsarbete som ska styra det vi gör gemensamt i
det regionala tillväxtarbetet.
Under 2017 kommer ett antal seminarier, workshops och dialogmöten att genomföras riktat till
regionala utvecklingsaktörer, till exempel medarbetare inom Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och ideell sektor.
De aktiviteter som lyfts fram i handlingsplanen ska genomföras och följas upp.
Förväntade resultat och effekter
Genomförandet av handlingsplanen förväntas leda till
- ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av makt och inflytande
Därutöver förväntas följande resultat och effekter:
- att insatserna har gjorts med en representativ jämlikhet utifrån aktiviteterna inom varje insatsområde,
- att den kommande regionala utvecklingsstrategi är jämställdhetsintegrerad med ett intersektionellt perspektiv där så är relevant,
- att medarbetare med handläggaransvar har kunskap och trygghet att inbegripa ett jämställdhetsperspektiv samt intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kunskapsunderlag samt
övriga uppdrag,
- att det genom kartläggning och förstudie finns ett kvalitativt underlag för uppföljning vad gäller
vårt arbete med jämställd regional tillväxt,
- att det finns ökad kunskap om vilka insatser som förstärker arbetet med Strategin för kompetensförsörjning,
- att nytt och jämställdhetsintegrerat informations- och arbetsmaterial för studie- och yrkesvägledning finns,
- att metoder prövats för ökad jämställdhetsintegrering i ärendehantering och att nya rutiner fastställts,
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- att minst x medarbetare genomgått kompetensutveckling, bland annat i metoder om jämställdhetsintegrering,
- att kvalitativt bättre arbetsformer finns för det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering,
samt
- att Region Gotland har efter påbörjat arbetet med att jämställdhetsintegrera sina övriga styrdokument, program och planer.
Riskbedömning
För projektets genomförande finns det primärt fyra riskfaktorer:
-

Den strama tidplanen.
Den antalsmässigt, sett till antalet medarbetare, begränsade projektorganisationen.
Resurser för kommunikativt stöd.
Komplexiteten att bedriva två projekt som ett, det vill säga RUS-projektet och projektet
jämställd regional tillväxt, inte minst vad gäller olika krav på formalia, tidplan och redovisnings.

Uppföljning och utvärdering
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda insatser.
Region Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda insatser och aktiviteter inom handlingsprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande genom kunskaps- och erfarenhetsförmedling, dels en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och nationellt.
De uppföljande och utvärderande insatserna har för handlingsprogrammet två övergripande syften:
-

att identifiera och mäta resultatet av genomförda insatser och aktiviteter, samt
att beskriva konkreta effekter vilket kräver en längre uppföljningstid.

Kommunikation
En kommunikationsstrategi ska tas fram (innehåller även en operativ kommunikationsplan för
aktiviteter som ”fylls på” och varierar över tid). Projektledaren ansvarar för att såväl kommunikationsstrategin som den operativa kommunikationsplanen tas fram, och att dessa bereds och fastställs regionstyrelsen i slutet av 2016.
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Prioritering 1 – Jämställdhetsintegrera RUS som arbetsprocess och styrdokument
UTMANING

VAD – aktivitet insats

MÅL målbild

VILKA - målgrupp

MEDEL budget kr

Tid

Projektledning
Implementering

Totalt 3 miljoner, varav
TVV - medel 1800 000,
1 000 000 verksamhet,
800 000 projektledning

2017 - 2018

Erfarenhetsutbyte TVV

30 000

DAGSLÄGE
Att samordna centrala
uppdrag.

Det mest centrala styrdokumentet ska jämställdhetsintegreras.

Medarbetare i RUS-processen
har genomgått kompetensutveckling, bland annat i metoder
om jämställdhetsintegrering.
- Fortbildningsinsatser görs i
olika form; föredrag, seminarier
och workshops.
- All text ska granskas och
jämställdhetssäkras under framtagandet.

Regionens utvecklingsstrategi är
jämställdhetsintegrerad.

- Ett strategiskt urval av medarbetare.

800 000 projektledning

2017 - 2018

Arbetsprocessen ska inkludera
män och kvinnors erfarenheter.
- Samtliga medverkande ska ha
ett jämställdhets- samt intersektionellt perspektiv i upplägg
och bemötande.

100 000

- RUS ska innehålla både ett
landsbygdsperspektiv och ett
jämställdhetsperspektiv.

50 000

Utmaning att finna relevanta indikatorer.

- Identifiering av indikatorer
som mäter jämställdhet.

Specifika indikatorer ska finnas
vad det gäller jämställdhet.

Regionstyrelseförvaltning med
flera.

Utmaning att finna systematik för tväranalys.

- Identifiering och implementering av system för könsuppdelad statistik.

System för uppföljning ska
innehålla könsuppdelad statistik.

50 000

2017

Kommunicera regionens
förbättringsarbete vad gäller
jämställdhet samt fler tvär-

- RUS-processen ska innehålla
en kommunikationsplan.

Manual finns.

50 000

2016 - 2017
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perspektiv.

- En kommunikationsplan tas
fram.

Vem får vad och på vilka
villkor?

- Kartläggning och analys av
fördelning av projektmedel och
företagsstöd.
- Utarbeta en ny modell för
praktisk jämställdhetsintegrering
(utveckla arbetsformer).
- Kartläggning av representativitet i referensgrupper etc.

Beslut som fattas av tjänstemän
och politiker om mål, strategier
och resurstilldelning föregås av
en konsekvensanalys där potentiella effekter utifrån kön samt
ytterligare av relevans analyseras.

Eventuell samverkan med Uppsala Universitet.

200 000

- Kompetensplattform.
- AF
- Almi samt övriga företagsfrämjande system.
- Uppsala Universitet
- Region Gotland

100 000

System för uppföljning med ett
intersektionellt perspektiv har
utvecklats.
- Hitta modell/partner för en
inkluderande process.

Unga män underrepresenterade i eftergymnasial utbildning lokalt och nationellt
(inackordering, demografi,
landsbygd etc.).

- Förstudie om vilka insatser
som är mest relevanta.

Könssegregerad
arbetsmarknad.

- Kompetenshöjande insatser
inom område kompetensförsörjning.

- Pröva GIS-verktyg för kartläggning utifrån landsbygd,
jämställdhet etc.

Kunskap om vilka insatser som
förstärker arbetet med Strategin
för kompetensförsörjning.
- Utforma arbetsmetoder
utifrån förstudien.

2017
2018

50 000

2017

30 000

2018

- Insatser för SYV och vägledare.

50 000

2017

- Informationsmaterial/
arbetsmaterial vägledning etc.

40 000

- Möten samt fortbildning med
utvalda arbetsplatsers handledare för mottagande av praktikanter.
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Prioritering 2 – Analyskapacitet
UTMANING

VAD – aktivitet insats

MÅL- målbild

VILKA - målgrupp

ME DEL kr

TID

- Inventering kompetensbehov.

Medarbetare med ett kvalitetsansvar har genomgått kompetensutveckling i att genomföra
jämställdhetsanalyser.

- Regionstyrelseförvalt-ningens
medarbetare, handläggare, avdelningschefer etc.
- Kvalitetsansvariga i övrigt.

100 000

2017

Fördjupad analys av relevanta
metoder och redskap har genomförts.

- Eventuell samverka med Uppsala Universitet.

- Identifiera metoder och rutiner för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrerad ärendehantering.

- Samtliga medarbetare och politiker som är delaktiga i RUS.

50 000
50 000

2017
2018

- Fortbildning med WS, föredrag, erfarenhetsutbyte.

Medarbetare vid RG:s ledningskontor har genomgått
kompetensutveckling i att jämställdhetsintegrera ärendehantering med mera.

- Politiker, tjänstepersoner.

Medarbetare genomgått kompetensutveckling, bland annat i
metoder om jämställdhetsintegrering.

- Samtliga medarbetare och politiker som är delaktiga i RUS.

DAGSLÄGE
Övergripande områden ska
få kunskap om, samt hitta
metoder för att korsanalysera med ett intersektionellt
perspektiv.

- Fortbildningsinsatser inom
respektive hållbarhetsområde
(socialt, ekonomiskt, ekologiskt).
- Inventering, identifiering av
utvecklingsområden.

Systematiken för ett jämställdhetsperspektiv i ärendehantering bör stärkas.

- Fortbildning kommunikation
(inklusive granskning av material etc.).
Statistik och faktaunderlag
ska ge möjlighet för kvalitativa analyser utifrån intersektionellt perspektiv.

- Serviceortsutredningen
/tillgänglighet till offentlig
service ska analyseras och införliva ett jämställdhetsperspektiv, och slutsatserna ska beaktas
i RUS.

- Tvärgrupper förvaltningar.

2017 - 2018

- Politiker, tjänstepersoner.
- Tvärgrupper förvaltningar.

- Fortbildningsinsatser.
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- Framtagande av material för
intern fortbildning om jämställdhetsintegrering.

50 000
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Tidplan och budget för projektet som helhet
Tidplan och budget för projektet som helhet framgår av redovisningen ovan för projektets prioriteringar och planerade aktiviteter.
Övrigt
De aktiviteter som planeras inom respektive prioritet, och som redovisas ovan, kommer löpande
att kvalitativt prövas, såväl innehållsmässigt, tidsmässigt, volymmässigt. Detta kan visa på behov
av såväl en utvidgad som mer avgränsad insats. I så motto bör handlingsplanen betraktas som ett
till viss del ”löpande” dokument.
Kontaktuppgifter för projektet
Lars Stenström, projektledare
Region Gotland, Ledningskontoret
Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 95 42
Mobil: 070-083 27 42
E-post: lars.stenstrom@gotland.se
Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg
Region Gotland, Ledningskontoret
Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 94 10
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se
Webbadress för projektet
www.gotland.se
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Projektmedel/Tillväxtverket/Jämställd regional
tillväxt - basnivå

Sparad

2016-11-09

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Region Gotland

Organisationsnummer/Personnummer

162120000803

Arbetsställenummer

5520-6965

Arbetsställenamn

Region Gotland Ledningskontoret

Juridisk form

Regionala statliga myndigheter

Telefonnummer

0498-269410

Organisationens e-postadress

katrin.rindlaug@gotland.se

Hemsida

www.gotland.se

Firmatecknare

Peter Lindvall

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja

Om Ja, ange finansiär och belopp

Tillväxtverket 200 000 2016

Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Lars Stenström

Kontaktperson (telefonnummer)

0498-269542

Kontaktperson (e-postadress)

lars.stenstrom@gotland.se

Projektledare (för och efternamn)

Lars Stenström

Projektledare (telefonnummer)

0498-269542

Projektledare (e-postadress)

lars.stenstrom@gotland.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Lars Stenström

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

lars.stenstrom@gotland.se

Ja

0498-269542

Revisor för projektet (för och efternamn)
Revisor (telefonnummer)
Revisor (e-postadress)

Allmänt
Projektnamn

Jämställd regional tillväxt Region Gotland

Bakgrund till projektet
Enligt Nuläges- och behovsanalys inklusive prioriteringar för jämställd regional tillväst 2016-2018 Region
Gotland
Region Gotland presenterade i juni 2016 en nuläges- och behovsanalys för jämställd regional till-växt, och
identifierade fyra prioriteringar varav två riktas till centrala styrdokument och processer ¿ arbetet med
regionalt program för hållbar tillväxt och regional utvecklingsstrategi (RUS). Två prioriteringar är
horisontella och av betydelse för de två förstnämnda, men även för styrning, ledning och utveckling i andra
samhällsområden, nämligen förbättrad kapacitet att göra jäm-ställdhetsanalyser samt kunskapsspridning i
jämställdhetsarbete.
En region som är hållbar ¿ en central utgångspunkt för handlingsplanen
Syfte med projektet

Se bifogad handlingsplan
Arbetsområdenas syfte
Jämställdhetsintegrera RUS som arbetsprocess och styrdokument syftar till att ge politiker och tjänstemän
förutsättningar att fatta informerade beslut och att implementera åtgärder på lika vill-kor för kvinnor och
män, flickor och pojkar samt personer med utländsk bakgrund.
Handlingsplanen ska leda till ett proaktivt och strategiskt arbete med jämställdhet. Vidare bygger den på ett
intersektionellt förhållningssätt till jämställdhet, vilket innebär att socioekonomiska, etniska, religiösa,
funktionella och sexuella identitetsaspekter vägs in.
Mål och indikatorer för projektet
Se bifogad handlingsplan
- insatserna har gjorts med en representativ jämlikhet utifrån aktiviteterna inom varje insatsområ-de.
- kommande regionala utvecklingsstrategi är jämställdhetsintegrerad med ett intersektionellt per-spektiv där
så är relevant
- medarbetare med handläggaransvar har kunskap och trygghet att inbegripa ett jämställdhetsper-spektiv samt
intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kunskapsunderlag samt övriga uppdrag
- genom kartläggning och förstudie finns ett kvalitativt underlag för uppföljning vad gäller vårt arbete med
jämställd tillväxt
- region gotland har efter en översyn inlett arbetet med att jämställdhetsintegrera ytterligare styr-dokument
Målgrupp
Region Gotland (politiker och förvaltningsledningar), Länsstyrelsen i Gotlands län, övriga statliga
myndigheter, Uppsala Universitet Campus Gotland, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i
regionen.
Projektorganisation
Se bifogad handlingsplan
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning
Handlingsplanen bygger på ett proaktivt jämställdhetsarbete som ska styra det vi gör gemensamt i det
regionala tillväxtarbetet.
Under 2017 kommer ett antal seminarier, workshops och dialogmöten att genomföras riktat till regionala
utvecklingsaktörer, till exempel medarbetare inom Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och
ideell sektor.
De aktiviteter som lyfts fram i handlingsplanen ska genomföras och följas upp.
Resultatspridning
En kommunikationsstrategi ska tas fram (innehåller även en operativ kommunikationsplan för aktiviteter som
¿fylls på¿ och varierar över tid). Projektledaren ansvarar för att såväl kommunika-tionsstrategin som den
operativa kommunikationsplanen tas fram, och att dessa bereds och fast-ställs regionstyrelsen i slutet av
2016.
Projektavgränsning
Se bifogad handlingsplan
Kopplingar till andra projekt/insatser
Se bifogad handlingsplan
Sammanfattande projektbeskrivning
Alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer har under sommaren 2016 lämnat in regionala behovs- och
nulägesanalyser med 2-3 regionala prioriteringar för det fortsatta arbetet. De aktiviteter som planeras
genomföras ska bygga vidare på regionala prioriteringar som de regionalt utvecklingsangsvariga i ett tidigare
steg tagit fram med utgångspunkt i regionala nuläges- och behovsanalyser. Aktiviteterna ska leda till hållbara
resultat genom att jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv integreras i ordinarie verksamhet, till
exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2017-01-02

Datum för projektavslut

2018-10-31

Aktivitet
Projektledning

Startdatum
2017-01-02

Slutdatum
2018-10-31

Erfarenhetsutbyte

2017-01-02

2018-10-31

30 000

Fortbildning
jämställdhetsintegrering
RUS

2017-01-02

2018-10-31

150 000

Textgranskning samt
kommunikation RUS

2017-01-02

2018-10-31

100 000

Kartläggning
projektmedel och
företagsstöd

2017-01-02

2018-10-31

200 000

Könssegregerad
arbetsmarknad
fortbildning material

2017-01-02

2018-10-31

270 000

Fortbildning handläggare 2017-01-02
tvärperspektiv

2018-10-31

150 000

Metoder system
statistikärendehantering

2018-10-31

100 000

2017-01-02

Kostnad
800 000

Ekonomi
Kostnadstyp
Lokalkostnader

Beskrivning

2017
0

2018
0

Totaler
0

175000

175000

350000

100000

100000

200000

75000

75000

150000

400000

400000

800000

400000

400000

800000

Övrigt

370000

250000

620000

- Externa föreläsare Fortbildning

100000

50000

150000

Köp av tjänst
- Konsultkostnad

Kartläggning
projektmedel
företagsstöd

- Externa föreläsare Fortbildning hållbar
tillväxt
tvärperspektiv
Personal
- Lönekostnader

Projektledning

- Konsultkostnad

Text kommunikation

50000

50000

100000

- Konsultkostnad

Fortbildning och
material segregerad
arbetsmarknad

170000

100000

270000

- Övrigt

System uppföljning
statistik

50000

50000

100000

0

0

0

15000

15000

30000

15000

15000

30000

0

0

0

960000

840000

1 800 000

0

0

0

600000

600000

1200000

Indirekta kostnader
Resekostnader
- Resor inom
Sverige
Projektintäkter
(Avgår)
Summa, faktiska
kostnader
Privat dir fin kostnad
(In natura
finansiering)
Off dir fin kostnad
(In natura
finansiering)

Erfarenhetsutbyte

Summa, bidrag i
annat än pengar

600000

600000

1 200 000

Summa, kostnader

1560000

1440000

3 000 000

Finansiär
Privat
kontantfinansiering

2017
0

2018
0

Totaler
0

Offentlig
kontantfinansiering

0

0

0

Summa, kontant
medfinansiering

0

0

0

Privat
direktfinansiering

0

0

0

Offentlig
direktfinansiering

600000

600000

1200000

- Region Gotland

600000

600000

1200000

Summa, bidrag i
annat än pengar

600000

600000

1 200 000

Medfinansiering

600000

600000

1 200 000

Summa,
projektmedel

960000

840000

1 800 000

1560000

1440000

3 000 000

Total finansiering
Sökt belopp

1 800 000

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

339-8328

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda insatser. Region
Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda insatser och aktivi-teter inom
handlingsprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande genom kunskaps- och erfa-renhetsförmedling, dels
en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och nationellt.
De uppföljande och utvärderande insatserna har för handlingsprogrammet två övergripande syf-ten:
-att identifiera och mäta resultatet av genomförda insatser och aktiviteter, samt
-att beskriva konkreta effekter vilket kräver en längre uppföljningstid.
Verksamhet efter projekttiden
En jämställdhetsintegrerad RUS, vilket är det centrala styrdokumentet vad gäller regional utvecklinsstrategi,
anger fortsatt verksamhet.
Effekter på sikt
Genomförandet av handlingsplanen förväntas leda till
- ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av makt och inflytande
Resultat efter projekttiden

Resultat inom projektet
- insatserna har gjorts med en representativ jämlikhet utifrån aktiviteterna inom varje insatsområ-de.
- kommande regionala utvecklingsstrategi är jämställdhetsintegrerad med ett intersektionellt per-spektiv där
så är relevant
- medarbetare med handläggaransvar har kunskap och trygghet att inbegripa ett jämställdhetsper-spektiv samt
intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kunskapsunderlag samt övriga uppdrag
- genom kartläggning och förstudie finns ett kvalitativt underlag för uppföljning vad gäller vårt arbete med
jämställd tillväxt
- region gotland har efter en översyn inlett arbetet med att jämställdhetsintegrera ytterligare styr-dokument
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer
Indikatorerna avses utvecklas under projekttiden, så möjligen är det inte exakt desamma som idag beskrivs i
handlingsplanen.

Bilagor
Rad

Bilagans namn
1 Region Gotlands Handlingsplan jämställd regional tillväxt 161104.docx

Signatur
Personnummer
196802253242
Namn
KATRIN RINDLAUG

Beskrivning/Kommentar
Handlingsplan Region Gotland

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2012/439
25 november 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget av ”Strategi för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland”.
Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
19 december 2016 – 1 mars 2017.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att organisera dialoger med aktörer i
det gotländska samhället rörande remissunderlaget.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav
ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en
ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet
och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en
ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.
Ledningskontoret har nu tagit fram ett remissunderlag som inkluderar
förutsättningar, utmaningar och inriktning för en ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”. Denna föreslås remitteras till nämnderna så att dessa kan
bereda underlaget och sätta det i relation till sina verksamheter. Underlaget föreslås
också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället.
Remissfrågorna är:
•

Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och
utmaningarna med nämndens bild av dito?

•

På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget att effektivisera
servicen och minska utbudet?

•

Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten
mellan verksamheterna?
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2012/439

Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så
färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas
på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det
slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna, utmaningar och inriktning
behandlas och kvalitetssäkras i såväl Region Gotlands nämnder som i dialoger med
aktörer i det gotländska samhället. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån
finns en gemensam bild av utgångspunkterna för den fortsatta processen.
Beslutsunderlag

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
bifogas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
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Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
1. Inledning
Region Gotlands verksamhetsidé:

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service1 med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och
näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över
hela ön.
Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en
helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera
åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud1 för boende, besökare och företagare
på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.
Den ekonomiska kris som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i
möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.
I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till
hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där man vill.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas
planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.
Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre
faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv
verksamhet för skattebetalarnas pengar.
1.1
Bakgrund
En bakomliggande orsak är det nämnda ekonomiska läget och att framtiden kräver en effektiverare verksamhet, vilket inkluderar en strukturförändring för att kunna möta framtida
behov. En effektivare ekonomisk verksamhet är en förutsättning för att kunna behålla välfärd och kvalitet i Region Gotlands service.
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1.1.1 Resultat av kostnadsjämförelse
Analysgruppen från SKL konstaterade i sin analys att ”den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden2 under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg
och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola och IFO (individ och familjeomsorg) är det mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total
avvikelse, medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande3.”
SKL:s slutsats var ifrån 2014 års bokslut, men stämde fortfarande när även verksamhetsåret
2015 sammanställdes. Det visar sig i jämförelsen med den faktiska nettokostnaden i kronor
per invånare gentemot standardkostnad i kronor per invånare, se tabellen nedan.
1.

2.
3.

Med service menas de tjänster som Region Gotland levererar till gotlänningarna, både det som är lagstadgat och det
som är frivilligt.
Standardkostnad är en uppskattad kostnad utifrån de förutsättningar Gotland har att bedriva en viss verksamhet, sett
utifrån bland annat demografi och geografi, och är den kostnad en kommun borde ha med hänsyn till sin struktur.
Citat hämtat från SKL:s analysgrupps presentation 22 januari 2016
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Tabell 1: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad för 20154

Nettokostnad,

För-

Fritids-

Grund-

Gym-

Äldre-

skola

hem

skola

nasium

omsorg

IFO

Totalt

LSS

Hälso- och
sjukvård*

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

42 735

27 652

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

38 241

25 566

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

4 494

2 806

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

28,5

39,7

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,

119,7

mnkr
Avvikelse %

11,8

8,2

*Exklusive tandvården, då denna verksamhet inte ingår i utjämningssystemet

Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad som placerar Gotland på 280:e plats av alla Sveriges kommuner.
Största procentuella avvikelsen noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg.
Störst avvikelse, det vill säga en högre kostnad, omräknat i pengar har förskola och grundskola. Äldreomsorgen har en lägre kostnad än vad standardkostnaden visar.
En avvikelse mellan faktisk nettokostnad och standardkostnad kan vara ett tecken på att en
kommun valt att satsa eller inte satsa inom något specifikt område. Men i Gotlands fall
visar det sig inte i en högre kvalitet som står i paritet med högre kostnader. Exempelvis är
andelen niondeklassare som klarar de nationella kraven på samma nivå som kommuner
med lägre kostnad för grundskolan. Det omvända kan också konstateras, nämligen att upplevelsen av kvalitet i den gotländska äldreomsorgen är i nivå med de kommuner som har
högre kostnader.
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1.1.2 Framtida kommunal ekonomi
Den framtida ekonomin för Sveriges kommuner ser, enligt SKL:s analys, bister ut. Orsaken
är lägre löneökningarna än väntat, vilket resulterar i lägre skatteintäkter. Detta, tillsammans
med att kostnaderna för skola, vård och omsorg beräknas stiga ytterligare under de kommande åren, innebär betydligt mindre pengar till kommunerna. SKL spår ett troligt behov
att höja skatten från det nationella snittet på 30 kronor till närmare 34 kronor. En nivå
Gotland redan har nått.
1.1.3 Tidigare analyser och utredningar
SWECO gjorde på uppdrag av Region Gotland en tillgänglighetsanalys av serviceutbudet
på Gotland (det vill säga den service som Region Gotland tillhandahåller samt livsmedel
och drivmedel). Denna studie har kartlagt och sammanställt lokaliseringen av regionens
verksamheter samt restid till dessa med i huvudsak bil och kollektivtrafik. Slutsatser från
denna analys har använts i rapporten.

4.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016, men med 2015 års utfall.
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Gällande servicestruktur, vilken beslutades vid KF 18 juni 2008 som en del i antagandet av
Vision Gotland 2025, lyfter totalt tio orter, vilka kategoriseras i fyra olika servicenivåer.
Orterna är i fallande ordning:
Visby, Hemse, Slite, Klintehamn, Roma, Fårösund, Lärbro Tingstäde, Burgsvik och Katthammarsvik5.
1.2
Syfte
Strategin syftar till att utgöra ett underlag för en koordinerad och koncerngenomgripande
förändringsprocess som rör den offentliga service och verksamhet där Region Gotland bär
ansvaret som leverantör, med avseende på den geografiska strukturen.
De bakomliggande motiven för detta är att:
• Som en del i den regionala utvecklingen säkerställa en grund för en långsiktig hållbar utveckling där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
• Som en del i hanteringen av de rådande och förväntade ekonomiska utmaningarna
och de krav på utbudsminskning som dessa förväntas leda till, planera och förbereda förändringarna på ett strukturerat och konsekvensbaserat sätt.
Syftet med strategin är också att bidra till en transparant process och skapa en insikt till
motiven bakom de åtgärder som kommer att vidtas för att få de effekter som önskas, ekonomiskt, kvalitets- och tillgänglighetsmässigt.
Strategin ska efter antagande i regionfullmäktige utgöra underlag för berörda nämnders
beredning och beslut rörande verksamheternas utveckling och placering. Den ska också tas
med vid arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.
1.3
Mål
Målet är att strategin ska leda till en etablering av en långsiktig hållbar struktur för ett offentligt serviceutbud såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, med fokus på att hela
Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
1.4
Metod och upplägg
Arbetet har drivits som ett projekt, i enlighet med den projektmodell som regionen beslutat
ska gälla. Både styrgrupp och referensgrupp har kopplingar till koncernledningsgruppen.
Arbetsgrupper med förankring i verksamheterna har bidragit med fakta.
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Underlag till denna rapport kommer bland annat från tidigare genomförda förstudier, analyser och rapporter, vilka ligger inom ramen för detta område, se bilaga 1.
Valet har gjorts på att se på fyra större serviceutbudsområden som Region Gotland ansvarar för. Dessa är:
•
•
•
•

Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
Äldreboende (samt boende för funktionsnedsatta)
Vårdcentral och trygghetspunkt
Ungdomsgård, bibliotek, ishall och badhus
5.

Visby, Hemse, Slite och de övriga (serviceortsutredning) av Göran Hallin 2008
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Dessa områden analyseras utifrån nuläget och utmaningarna som utbuden står inför. Även
skälig tillgänglighet utifrån befolkningsprognosen, vilken roll en kommande förändring av
kollektivtrafiken (inklusive sjukresor och färdtjänst) har samt hur utvecklingen av digitala
tjänster kan påverka dessa serviceutbud framöver tas med i analys och slutsatser.
1.4.1 Referenskommuner
Jämförelser har gjorts med olika kommungrupper som bas. Det är dels de kommuner som
enligt verktyg i statistikdatabasen KOLADA, definieras som liknande kommuner utifrån
variabler som befolkningsstruktur och standardkostnad. Det innebär att det inte är samma
jämförelsekommuner för alla områden.
Jämförelse görs också med andra valda kommuner, vars verksamhet mest liknar regionens.
Det är dock viktigt att ha med i slutsatserna att dessa inte har det unika ö-läget, vilket för
regionens del kan minska möjligheten till samarbete över kommun-/länsgränser och därmed leda till ökade kostnader.
Det finns även en grupp med kommuner som används i vissa jämförelser. Dessa klassas
liksom Gotland som turism- och besöksnäringskommuner,. Det kan dock nämnas att
medelvärdet av antalet invånare i dessa kommuner är 14 582 jämfört med Gotlands cirka
57 400. Norrtälje är större än Gotland med cirka 59 000 invånare medan övriga kommuner
ligger mellan cirka 2 800 och 21 600 invånare.
1.4.2 Centralort, serviceort och serviceområden
Den teoretiska ansatsen i strategin när det gäller serviceorter kommer från Walter Christallers centralortsteori. I denna används ett antal begrepp, varav centralort är ett, vilket används som definitionen av Visby. I begreppet centralort finns alla delar i serviceutbudet.
I rapporten benämns vissa delar av ön både som serviceområden och serviceort. Syftet
med detta är att inte alltid låsa serviceutbudet till en viss ort, utan att det kan finnas kompletterande utbud inom det aktuella området.
1.4.3 Demografiska utvecklingen
Den gotländska demografin med dess prognostiserade utveckling och struktur med de
framtida behoven av offentlig service gäller som en central utgångspunkt för arbetet. Mot
bakgrund av detta har de samlade analyserna gjorts av såväl det befintliga behovet av offentlig service samt det prognostiserade behovet 2025.
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Tabell 2: Visar den förväntade befolkningsutvecklingen på Gotland6.

6.

Serviceutbudet på Gotland 2016 av SWECO samt Statisticons Delområdesprognos 2015-2025
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1.4.3.1
Val av boende – tätort kontra glesbygd
Valet av bostadsort kan påverkas av flera olika faktorer och vad som är avgörande kan variera mellan olika individer. En attraktiv boendemiljö för en person kan vara oattraktiv för
en annan. Medan exempelvis vissa värderar ett aktivt kultur- och nattliv, kan lugnet och
avskildheten attrahera andra7.
Beroende på om man väljer att bosätta sig i eller utanför en tätort inom en kommun har
detta stor betydelse för kommunens möjlighet att tillhandahålla service med hög effektivitet
och kvalitet8. SCB:s rapport kring förändring i tätorterna över de senaste fem åren (20102015) visar att i de flesta län ökade befolkningen i tätort mer än länets totala befolkningsökning. Störst var skillnaden på Gotland, där ökningen i tätort var nästan sju gånger större
än ökningen i hela länet. Totalt bor 62 procent av gotlänningarna i någon av tätorterna9.
Enligt den undersökning som genomfördes av Inspiration Gotland 2014, med syftet att få
inflyttarens bild kring motiv till Gotlandsflytten, visar att över hälften av inflyttarna bor i
Visby med omnejd.
De flesta av de tillfrågade är nöjda med var på ön de bor idag. Den grupp som skiljer sig
något är de som bor i Visby med omnejd. Något fler i denna grupp önskar flytta in till Visby istället för att bo i omnejden10.
Diagram över var inflyttaren bor idag

Diagram över vart inflyttaren vill bo

Målsättningen med det kommande serviceutbudet är att sätta attraktiviteten (tillgänglighet
och kvalitet) i relation till kostnad med hänsyn taget till miljön utifrån att minimera antalet
resta kilometer. Det innebär att serviceutbudet ska finnas där flest gotlänningarna väljer att
bosätta sig. Utifrån befolkningsstatistiken så bor 42 procent av gotlänningarna i Visby idag.
Inkluderas angränsande socknar stiger denna andel till 51 procent av samtliga gotlänningar.
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1.5

Befintlig struktur
1.5.1 Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
På Gotland finns ett 60-tal förskolor, varav ett 20-tal är fristående verksamheter. På ön
finns 35 grundskolor i en geografiskt decentraliserad struktur. Av dessa är fem friskolor.
Den kommunala gymnasieskolan på Gotland består av ett gymnasium, med placering i
Visby (ett program ges på Grönt Centrum i Roma). Det finns även en fristående gymnasieskola med verksamhet i Visby.
7.
8.
9.
10.

Svenskt näringslivs rapport ”Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper”
Serviceutbud på Gotland – SWECO 2016
Tätorter 2015 – SCB-rapport MI 38 SM 1601
Inflyttarens bild av Gotland 2014

8 (49)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

1.5.2 Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Särskilt boende i regional regi finns beläget i Fårösund, Slite, Bro, Visby, Roma, Klintehamn och Hemse. Särskilt boende i extern regi finns i Visby, Katthammarsvik, Burgsvik
samt i När. Totalt finns det femton boenden. Boenden för personer med funktionsnedsättning finns i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.
1.5.3 Vårdcentral och trygghetspunkt
Av de fyra vårdcentralerna som finns i Visby är två i regional regi, en vårdcentral finns i
Slite och en i Hemse med filial i Klintehamn. Trygghetspunkter finns sedan ett par år tillbaka på särskilda boenden i Fårösund, Roma, Katthammarsvik och Burgsvik. I Visby finns
ett akutsjukhus.
1.5.4 Bibliotek, ishall, badhus och ungdomsgård,
Biblioteken är elva till antalet och finns i Fårösund, Slite, Roma. Östergarn, Klintehamn,
Hemse, Burgsvik, via bokbussen samt fyra i Visby. Ishall finns i Slite, Visby och Hemse,
badhus i Fårösund, Visby och Hemse. En ishall och ett badhus drivs av extern part men
finansieras till stor del av regionen. Ungdomsgårdar finns i Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och två i Visby.
1.6
Boende och tillgänglighet på Gotland
I översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 (reviderad 2014) är tillgänglighet en
viktig del, en attraktiv boendemiljö ska vara tillgänglig och trygg för alla. Översiktsplanens
ambition om en mer samlad bebyggelse samt en förtätning av Visbyområdet och utpekade
serviceorter ökar möjligheten att nå målet11.
Andelen som når Visby med bil utifrån dagens befolkning.
Gotland har idag en spridd bebyggelse, vilket är en
utmaning i samhällsplaneringen. Utgångspunkten är
därför att försöka styra bebyggelse till redan bebyggda områden, särskilt till tätorterna (även utanför Visby).
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Det finns begränsningar i hur mycket Visby kan
växa, vilket innebär att övriga tätorters attraktivitet
är viktig att bevaka för att klara framtida behov av
främst bostäder, men även möjlighet att arbeta
utanför Visby.

Fördjupade översiktsplaner ska även göras för Fårö, Sudret, Burgsvik och Östergarnslandet
med Katthammarsvik.
11.

Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
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I den övergripande översiktsplanen (ÖP Bygg Gotland) konstateras att det har blivit alltmer
kostsamt att upprätthålla en god kommunal service i ett så spritt boendelandskap som vi har på Gotland.
Trenden för de kommunala förvaltningarna går därför mot en mer koncentrerad modell för våra serviceinrättningar. Det handlar bland annat om att förbättra kvaliteten och här spelar exempel möjligheten till
framtida rekrytering av personal en viktig roll. Även sambandet mellan arbetsplats och bostadsort är av
stor betydelse. Vision Gotland 2025 understryker att ett aktivt näringsliv förstärker serviceorternas attraktionskraft. Tätorterna inklusive Visby är beroende av sitt omlands utveckling. Boende på landsbygden
är avgörande för att bibehålla privat och offentlig service i tätorterna.
Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla12.
I analysen har hänsyn tagits till att alla boende på Gotland inte har tillgång till egen bil. Det
är då viktigt att alternativa lösningar, i form av framtida planering av kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst tas med i diskussionen. Men också platsoberoende digitala lösningar.
Frågan är vad som är skälig tid till kommunala serviceutbud. Inga nationella riktlinjer finns
för vad som anses som skälig tillgänglighet för kommunalt/regionalt serviceutbud. Det är
endast skolan som har riktlinjer för hur lång restid ett barn inom skolans verksamhet ska ha
till sin hemskola13. Det anges i riktlinjer för skolskjutsverksamhet14 och sammanfattas med:
Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min för elever i förskoleklass till årskurs
9. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Målsättningen är att väntetiden före hemfärd från skolan efter skoldagens slut inte ska vara längre än 60 minuter. Som skoldagens slut räknas den
sluttid som skolan angivit i sina ramtider.
Det finns också beskrivet i riktlinjerna hur långt från hemskolan man ska ha för att vara
berättigad skolskjuts. Så även avståndet från hemmet till där bussen stannar. Dessa riktlinjer är satta utifrån diskussion och jämförelse med andra kommuners bedömning av tid för
skolskjuts.
1.7
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet som antogs i RF den 16 juni 2016 har tre målområden
varit vägledande i arbetet. Dessa är:
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Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Inom målområde Ekonomisk hållbarhet finns bland annat mål kopplade till en god ekonomisk hushållning samt vårdande av de fastigheter som ägs av regionen.
12.
13.
14.

Värmlänningar i rörelse, en rapport om vardagsmobilitet – Gottfridsson och Möller
Med hemskola menas den skola som finns i närområdet sett från bostaden och på vilken barnet är berättigat plats utifrån boendeprincipen. Det är också till hemskolan som barnet är berättigat skolskjuts.
Riktlinjer för skolskjutsverksamhet beslutade i BUN (se BUN 2009/186). Senast reviderade i mars 2016
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1.8
Små enheters begränsning och möjligheter
Erfarenhet och undersökningar visar att för små enheter/verksamheter som inte är integrerade utan drivs självständigt oftast har svårare att lösa ekonomin och bemanningen. Leverenskvalitet kan minska om en verksamhet är beroende av ett fåtal personer. Möjlighet att
lösa eventuell oplanerad frånvaro försvåras, vilket kan riskera försämrad kvalitet på den
service som ska ges genom att exempelvis obehörig personal får inkallas som vikarie. Ett
annat scenario kan vara att verksamheten behöver stänga under en eller flera dagar.
Små enheter kan också begränsa det kollegiala lärandet och den kreativa processen som blir
i en större arbetsgrupp. Det kan också påverka säkerheten för de medarbetare som arbetar
ensamma i en verksamhet.
Viktigt att särskilja små enheter med små avdelningar/grupper. En liten enhet kan bestå av
exempelvis små barngrupper, precis som en stor enhet kan göra. Det är storleken på avdelningen/gruppen som påverkar, inte storleken på enheten
1.9
Avgränsningar
Viss avgränsning i framförallt underlaget för befolkningsprognosen har gjorts. Hänsyn tas
inte till de troliga effekterna av försvarets satsning på Gotland inom de närmaste åren.
Uppfattningen är att det handlar om mellan 150 till 300 personer, som sätts i relation till de
cirka 2 500 personer som årligen väljer att flytta till Gotland.
Hänsyn är inte heller tagen till Uppsala Universitet Campus Gotlands satsning på att locka
fler studenter till ön. Inte heller till eventuella effekter av det fortsatta arbetet inom asylverksamheten.
Ytterligare en avgränsning är gjord och det är handlar om den påverkan en eventuell broförbindelse mellan Fårö och Fårösund kommer att ha för den framtida utveckling.
Projektet är inte heller bundet av den serviceortsstruktur som är redovisad i Vision Gotland
2025 och som antogs 2008.
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Strategin ska ta in möjligheterna till såväl digitalisering av tjänster som en utvecklad kollektivtrafik som en del i helhetslösningen. Rapporten ska därmed också kunna utgöra ett underlag för framtagande av en framtida kollektivtrafikplan.

15.

Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling - SKL
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2. Nuläge inom utvalda serviceområdena
Tabellen nedan visar kostnadsjämförelse17 med de kommuner som enligt KOLADA är
mest lika i strukturen inom det givna verksamhetsområdet. Det innebär att det är olika
kommuner/landsting som jämförs inom olika verksamheter, se vilka i nedre tabellen.
16

Tabell 3: Kostnadsjämförelse per barn/elev mellan Region Gotland och liknande kommuner
Gotland (kostnad, kr)

Verksamhet
Förskola kr/barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/barn
Gymnasium kr/elev
DELSUMMA
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
DELSUMMA
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
DELSUMMA
TOTALSUMMA
Jämförelse kommuner förskola:
Jämförelse kommuner grundskola:
Jämförelse kommuner fritidshem:
Jämförelse kommuner gymnasium:
Jämförelse kommuner äldreomsorg:
Jämförelse kommuner LSS:
Jämförelse kommuner IFO:
Jämförelse landsting:

151
118
36
132

336
228
372
277

Kostnad hos strukturellt liknande kommuner/ landsting
137
99
25
113

935
720
601
859

Avvikelse
(kr)
13
18
10
18

Avvikelse
(%)

401
508
771
418

10%
19%
42%
16%

Merkostnad
Gotland
2015, mkr
34,7
94,7
26,5
31,7
187,6

55 369
6 546

59 439
6 820

-4 070
-274

-7%
-4%

-57,2
-15,7

4 332

3 721

611

16%

35,1

15 856
3 816
2 265
627

14 604
4 330
2 065
638

1 252
-514
200
-11

9%
-12%
10%
-2%

-37,8
71,8
-29,5
11,5
-0,6
53,2
203,0
Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall, Karlskoga, Sandviken, Motala
Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg, Sandviken, Piteå, Ängelholm Västervik
Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde, Allingsås, Norrtälje, Trelleborg
Hässleholm, Nyköping, Örnsköldsvik, Falkenberg, Ängelholm, Varberg, Uddevalla
Falun, Norrtälje, Trollhättan, Nyköping, Lidingö, Landskrona, Mölndal
Hässleholm, Mölndal, Östersund, Kalmar, Norrtälje, Sollentuna, Nyköping
Jämtland, Blekinge, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Gävleborg

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Utifrån tabellen ovan kan följande slutsats dras:
• Kostnadsläget för verksamheter inom utbildning och arbetslivsförvaltningen är vid
jämförelse med liknande kommuner 187,6 miljoner kronor högre.
• Kostnadsläget för verksamheter inom socialförvaltningen är vid jämförelse med
liknande kommuner 37,8 miljoner kronor lägre.
• Kostnadsläget för verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är vid jämförelse med liknande landsting 53,2 miljoner kronor högre.
2.1
Utbildning
När Region Gotlands kostnader 2015, inom för- och grundskola, fritidshem samt gymnasium, jämförs med liknande kommuners faktiska kostnader visar jämförelsen att regionen
har en merkostnad på drygt 185 miljoner kronor, se tabell ovan. Det innebär en kostnad på
cirka 3 200 kr mer per invånare jämfört med liknande kommuner, där exempelvis Norrtälje
återfinns i alla fyra verksamhetsområden inom utbildning.

16.
17.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
S trukturella kostnader bygger, till skillnad från standardkostnad på verkliga kostnader för de utvalda kommunerna.
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Jämförs regionens faktiska kostnader med standardkostnaderna, det vill säga vad denna
verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland borde kosta, visar
det sig att skillnaden är ännu större.
Tabell 4: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasium

Totalt

6 191

1 482

11 001

4 057

22 731

4 818

1 061

9 212

3 487

18 578

1 373

421

1 789

570

4 153

78,8

24,2

102,7

32,7

28,5

39,7

19,4

16,3

Nettokostnad,
kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,
mnkr
Avvikelse %

22,4

Skillnaden är drygt 4 100 kr per invånare, vilket betyder att den gotländska verksamheten
kostar 235 miljoner kronor mer än vad beräkningsmodellen visar att det borde kosta. Skillnaden är alltså 22 procent högre än standardkostnadsberäkningen.
2.1.1 Kostnad, antal och kvalitet
2.1.1.1
Förskola och fritidshem
Kostnaden för förskolan på Gotland är 28,5 procent högre jämfört med standardkostnaden (vad det borde kosta) och 9,7 procent högre än kostnaden hos liknande kommuner (deras faktiska kostnader). Motsvarande för fritidshem är 39,7 procent högre än
standardkostnaden och 42,1 procent högre vid jämförelse med liknande kommuner.
Tabell 5: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Förskola

Netto-

Standard-

Skillnad,

Skillnad i

Netto-

Kostnad

Skillnad

Skillnad i

kostnad,

kostnad,

kr/

procent

kostnad,

liknande

(i parantes

procent

kr/invånare

kr/invånare

invånare

kr/barn

kommun

kr/invånare)

6 191

4 818

1 373

151 336

137 935

13 401

28,5

9,7

(605 )
Fritidshem

1 482

1 061

421

39,7

36 372

25 601

10 771

Totalt

7 673

5 879

1 794

30,5

187 708

174 307

24 172

42,1

(462)
13,9

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

(1 067)

Sett utifrån standardkostnaden är den sammanlagda kostnaden för barnomsorg och fritidshem 103 miljoner kronor högre än standardkostnaden vilket motsvarar 1 794 kronor per
invånare18.
Merkostnaden för den gotländska verksamheten vid jämförelse med liknande kommuner är
61,2 miljoner kronor, vilket är cirka 1 067 kronor per invånare dyrare per invånare19.
18.
19.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.1.1 Kvalitet i förskola och fritidshem
Förskolans verksamhet ska vara utformad med utgångspunkt i barns rättigheter och de
erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för.
Skolverket anger att: för att förskolor ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet med
syftet att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg, krävs en
stor andel utbildade förskollärare med hög kompetens i en fungerande arbetsmiljö. Det är
viktigt att system för uppföljning finns och anpassning görs när förutsättningarna ändras.
Det finns inga belägg för att det skulle finnas någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp
och från tid till annan.
Inne- och utemiljön ska ge barnen möjligheter att pröva, undersöka, utforska, leka, skapa,
experimentera och konstruera. Miljön behöver också kunna förändras och anpassas över
tid, eftersom barngruppen hela tiden förändras och behoven därmed skiftar.
Inom barnomsorgen på Gotland har det under de senaste åren varit förhållandevis små
barngrupper om jämförelse görs med genomsnittet för riket. Detta är en förklaring till det
höga kostnadsläget sett per inskrivet barn. Det nationella snittet för antal barn per årsarbetare har dock sakta sjunkit under de senaste fem åren enligt skolinspektionens statistik.
Skolverket anger att fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan
samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen ska ta vara elevernas lust att lära. Den ska ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.
Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling,
utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.
Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Fritidshemmens verksamhet regleras i skollagen.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

2.1.1.1.2 Tätortsgrad
En jämförelse har gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om tätortsgrad spelar någon roll för kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Det verkar inte finnas något samband.
Även för fritidshem har denna jämförelse gjorts för att se om det finns något samband
mellan tätortsgrad och kostnad för fritidshem. Det finns indikatorer som visar att det faktiskt finns ett samband om än svagt. Ju högre tätortsgrad desto lägre skolbarnomsorgskostnader18.
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2.1.1.1.3

Jämförelser med andra

Tabell 6: Olika jämförelsetal inom förskola och fritidshem
Kostnads-

Antal barn/

Kostnads-

Antal barn/ årsar-

jämförelse

årsarbetare i

jämförelse för

betare i fritidshem

för förskola

förskola (-14)

fritidshem

(-14)

Gotland

151 336

4,82

36 372

17,7

Turist/besökskommuner

146 433

5,02

36 776

23,0

Liknande kommuner

137 935

5,50

25 601

22,5

Hela riket

137 935

5,40

34 010

22,2

Jämförelsen visar att Gotland har färre barn per årsarbetare både i förskola och i fritidshem, vilket troligen bidrar till de högre totalkostnaderna. Orsaken kan vara ett medvetet val
att ha en bra personaltäthet eller så är förklaringen många små enheter.
2.1.1.2
Grundskola
Om man jämför den faktiska nettokostnaden för grundskolan med standardkostnaden så
visar det sig att Gotland ligger 19,4 procent högre, vilket motsvarar 102,7 miljoner kronor20.
Görs jämförelsen med liknande kommuner är skillnaden 18,6 procent, vilket motsvarar en
kostnad på 94,7 miljoner kronor mer än snittet i denna jämförelsegrupp.
Tabell 7: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad
Netto-

Grund-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

11 001

9 212

Skillnad

1 789

Skillnad i

Netto-

procent

kostnad,

liknande

kr/barn

kommun

118 228

99 720

19,4

Kostnad

Skillnad

Skillnad i
procent

18 508

18,6

skola*
* I kostnaderna för grundskola ingår även kostnadskompensation/elevpeng som betalas till friskolan

Den högre nettokostnaden innebär att gotlänningarna betalar 1 789 kronor mer per invånare än vad standardberäkningen anser som rimlig. Det är endast 12 av totalt 290 kommuner
i Sverige, som har en större avvikelse jämfört med standardkostnad än Gotland när det
gäller grundskola.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Jämförs nettokostnaden per invånare med kostnaden för liknande kommuner är det 1 650
kronor mer som grundskolan kostar per invånare på Gotland än för invånare i liknande
kommuner.
2.1.1.2.1 Kvalitet i grundskola
SKL lyfter i rapporten Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner21 fram
ett antal områden som gör en kommun framgångsrik när det gäller grundskoleuppdraget.
Det handlar bland annat om ett tydligt ledarskap, enighet om skolutvecklingens förutsättningar, samt övergripande mål och strategier, vilka ska hålla över lång tid.

20.
21.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner – rapport från SKL 2009
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Kompetenta lärare som i arbetslag kan stimulera varandra, höga förväntningar på alla inom
organisationen, kunskapsuppföljning, värdegrundsarbete och tydlig ansvarsfördelning är
andra viktiga områden. Ett annat viktigt område är möjligheten att följa upp elever med
svårigheter, samt att ha kompetenser och insatser att sätta in för de elever som behöver.
Enligt skolinspektionens definition mäts en skolas kvalitet utifrån hur väl en skola uppnår
målen för verksamheten. Målen definieras i författningar, kursplaner, läroplaner och annat
som är styrande för verksamheten.
Trots högre kostnader för grundskolan på Gotland står resultaten inte i paritet med kostnaden, vilket visar sig vid exempelvis jämförelse av i de resultat som elever i årskurs 9 har
presterat under de senaste åren, se tabellen nedan.
2.1.1.2.2 Antal barn per enhet
Det finns inget formellt riktmått kring hur många elever en grundskola ska ha. Minimum
för att elevpengen ska räcka till garanterade undervisningstid, vilket är en lagstadgad rättighet för alla elever, är 56 elever i årskurs 1-6 och 170 elever i årskurs 7-9. Då ingår ingen
extra resurs för till exempel specialpedagoger eller andra nödvändiga kompetenser. Skolor
med färre elever får ekonomiskt stöd, vilket för 2016 uppgår till 10,2 miljoner kronor.
Av de 35 grundskolorna är det fem skolor med klasserna F-6 som får ekonomiskt stöd.
Dessa är Eskelhems skola, Kräklingbo skola, Vänge skola, Öja skola samt Athene Fardhem
(friskola). För klasserna 7-9 får samtliga högstadium utanför Visby ekonomiskt stöd, eftersom högstadierna i Fårösund, Slite, Klintehamn, Roma och Hemse har för få elever. Elevantal i Gotlands grundskolor i september 2016 presenteras i bilaga 2.
Mindre skolenheter har oftast få barn i varje årskull. För vissa elever är detta en bra och
lugn miljö, men nackdelen är att barnens umgängeskrets begränsas. En intern utredning
efter sammanslagningen 2007 av Gothems skola med Fole skola visar att barnen upplevde
det positivt att komma till en större skola med fler barn och fler kamrater.
2.1.1.2.3 Tätortsgrad
Det ser ut att finnas ett samband med tätortsgrad även inom grundskolan. Ju högre tätortsgrad desto lägre kostnad per elev i grundskolan.
2.1.1.2.4 Jämförelse med andra
Tabell 8: Kostnad sett utifrån antalet barn per skolenhet och resultat.
Kostnads-

Antal barn/

Elever/ lärare

Kostnad i

Andel elever i

Meritvärden i

Andel elever i

jämförelse

skolenhet

(årsarbetare)

jämförelse

åk 6 med lägst

åk 9, genom-

åk 9 med minst

(-14)

med riket

betyg E i kärn-

snitt (-15)

godkänt i kärn-

(-15)

ämnen (-15)

grundskola

(-14)

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

(-15)

ämnen (-15)

Gotland

118 228

145

10,6

1,19

95

227,5

87,5 %

Turist/besökskommuner

115 955

127

10,8

1,16

93

214,7

84,1 %

Liknande kommuner

102 974

175

11,5

1,03

94

228,0

88,5 %

99 720

195

11,7

1,0

93

219,1

85,2 %

Hela riket
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Tabell 9: Antal grundskolor sett utifrån befolkning och yta.
Antal

Befolkning

Yta i kommunen

grundskolor

Befolkning/ grund-

Yta/ grund-

Antal grund-

skola

skola

skolor/
100 000 pers

Gotland

35

57 400

3 200 km2

1 640

91 km2

Norrtälje

38

59 100

2 100 km2

1 555

55 km2

61 st
64 st

Östersund

39

61 300

2 500 km2

1 571

64 km2

63 st

Västervik

24

36 270

2 030 km2

1 511

84 km2

66 st

Luleå

49

76 100

2 250 km2

1 553

45 km2

64 st

Kalmar

29

65 780

960 km2

2 268

33 km2

44 st

2.1.1.3
Gymnasieskola
Antalet elever inom gymnasieverksamheten har minskat med 983 unga från 2006 till 2015.
Det har naturligtvis ställt stora krav på organisationen att ställa om. Nettokostnaden per
invånare på Gotland ligger 16,3 procent över standardkostnaden för gymnasieskola, vilket
motsvarar en merkostnad på 33 miljoner kronor22. För gymnasieutbudet kan Gotlands öläge spela en stor roll, då det inte finns några andra kommuner att gå samman med för att
utöka upptagningsområdet, vilket många mindre kommuner på fastlandet kan göra.
I den här jämförelsen finns alla utbildningsanordnare med, även friskolorna. Det är alltså
Region Gotlands kostnad för gotländska ungdomars gymnasieutbildning, oavsett om de går
i kommunal gymnasieskola, i friskola på Gotland eller i någon annan kommun.
Tabell 10: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Gymnasie-

Netto-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

4 057

3 487

Skillnad

570

Skillnad i

Netto-

Kostnad

procent

kostnad,

liknande

kr/elev

kommun

132 277

113 859

16,3

Skillnad

Skillnad i
procent

18 418

16,2

skolan

Den högre nettokostnaden för det gotländska gymnasiet innebär en merkostnad för gotlänningarna på cirka 550 kronor per invånare vid jämförelse med både standardkostnad och
kostnaderna i liknande kommuner.
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2.1.1.3.1 Kvalitet i gymnasieskolan
Ett sätt att mäta kvalitet är att se på betygspoängen efter avslutad utbildning. Snittet för de
gotländska gymnasieeleverna, som tar examen i sin hemkommun, ligger något över rikssnittet, men något under jämförbara kommuner.

22.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.3.2
Tabell 11: Jämförelse med andra kommuner

Jämförelse med andra

Kostnads-

Betygspoäng efter

Andel med examens-

Andel med högskole-

jämförelse

avslutad gymnasie-

bevis inom 4 år

behörighet, yrkespro-

gymnasium

utbildning

(i procent)

gram, inom 4 år
(i procent)

Gotland

132 277

13,97

67,4

Turist/besökskommuner

113 859

13,96

68,3

35,1
29,3

Liknande kommuner

113 859

14,19

72,0

32,0

Hela riket

122 856

13,98

70,3

31,0

2.1.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.1.2.1
Förskola
23
Tillgänglighetsanalysen som presenterades våren 2016 visar
att 97,8 procent av befolkningen på Gotland har tillgång till en
förskola inom 15 minuters restid med bil.
Inom 30 minuters restid når 98,8 procent av befolkningen och
inom 45 minuter når 99,2 procent av befolkningen en förskola.
För befolkningsprognosen 2025 är tillgängligheten likartad.
För serviceutbudet förskolor har tillgänglighet med buss inte
tagits fram. Anledningen är att kollektivtrafik, och då i synnerhet landsbygdstrafik, är ett ”svårt” färdmedel för småbarnsföräldrar, eftersom det generellt sett är svårt att använda kollektivtrafiken i denna resenärsgrupp och för deras behov.
2.1.2.2
Grundskola
Även på Gotland är tillgängligheten till grundskolor hög.
Grundskolorna finns i en geografiskt decentraliserad struktur,
vilken innebär att 99,1 procent (i praktiken alla) av befolkningen når en grundskola inom 45 minuter och 99,4 procent
når inom 60 minuter med bil.
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Grundskolor är en del av den kommunala servicen som konsumeras i människors närområde, i klartext är grundskolorna
många och geografiskt utspridda. Detta gäller för hela riket,
även om skolneddragningar i landsbygd och glesbygd under
ett antal år inneburit längre restider för en del elever.
Andra kommuners undersökningar24 visar att det inte enbart
är på Gotland som fler elever i friskolorna har längre resväg
än elever i de kommunala skolorna. En viktig aspekt i sammanhanget är att elever i friskolorna inte är berättigade till
skolskjutsar.
23.
24.

Serviceutbudet på Gotland – SWECO 2016
Närheten till skolan i Umeå kommun– Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 13 2015
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Fritidshem är placerade i anslutning till skolan för årsklasserna F-6, därför bedöms inte
tillgängligheten för denna verksamhet specifikt utan ingår i grundskolan.
2.1.2.3
Gymnasium
Inom 90 minuter når 99,4 procent av befolkningen ett av öns
gymnasium. Det högre tidsintervallet 120 minuter bidrar inte
till att fler når ett gymnasium, eftersom det lägre tidsintervallet
täcker in hela Gotland. Med kollektivtrafik har 75,7 procent av
befolkningen tillgång till gymnasieskolan inom 60 minuters
restid. Även sett utifrån befolkningsprognosen är siffrorna
likartade.
På kartan syns att de mer perifera områdena Fårö och Storsudret helt saknar tillgänglighet.
Tillgänglighetsanalyserna ovan är baserade på yttäckning, inte
på var befolkningen i aktuell åldersgrupp bor25.
2.1.3 Kompetensförsörjning
Inom förskola och grundskolan påverkar nationella beslut till viss del kompetensförsörjningen. Ett beslut som verkställdes i slutet av 2013 är kravet på grundskolan att rekrytera
legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i respektive ämne. Detta är i många fall en
utmaning för de gotländska skolorna, främst på landsbygden och för högstadieskolorna.
Inom förskolan och fritidshemmen finns samma krav på att ansvariga förskollärare och
fritidspedagoger ska ha legitimation. För Gotlands del finns ett stort rekryteringsbehov av
legitimerade förskollärare och fritidspedagoger, likväl som legitimerade lärare.
2.1.4 Prognos
För befolkningen som enligt prognosen ska bo på Gotland år 2025 är tillgängligheten
mycket likartad jämfört med hur det ser ut nu. En reflektion här är dock att urbanisering
kan medföra att tillgängligheten förbättras för fler, eftersom fler väljer att bosätta sig i Visby eller någon av de större tätorterna.
Tabell 12: Prognos för befolkningstillväxten i specifika grupper till 2025
Upptagningsområde
Visby*
Hemse/Sudret

6-15 år

16 -19 år

Totalt

203

472

197

872
-12

19

7

-38

+/-0

-4

13

9

9

28

16

53

Roma

23

23

32

78

Klintehamn

-7

30

10

33

Slite
Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

0-5 år

Fårösund

* Ökningen totalt för Visbyområdet innebär 43,6 barn per årskull
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Den prognostiserade ökningen av gotlänningar mellan 0-5 år tros bli närmare 250 barn, 82
procent av dessa beräknas bo i Visbys omtagningsområde. Samma utveckling sker även
bland barn i grundskoleåldern och i gymnasieåldern. Totalt förväntas det finnas drygt 870
fler barn i åldern 0-19 år i Visby år 2025.
Ökningen i Visbyområdet kan översättas med behovet av 10 nya avdelningar inom förskolan och 20 fler klassrum för grundskolan. Eftersom skolans uppdrag är att ansvara för en
likvärdig utbildning enligt skollagen, inte regional utveckling, kommer utökat behov av
platser inom förskola och grundskola behöva tillgodoses främst i Visby. Resterande delar
av ön klarar den troliga ökningen utifrån dagens förutsättningar, även om någon eller några
enheter slås samman.
Vid en analys av befolkningsutvecklingen mellan 2008 och 2015 i åldersgrupperna 0-5 år
och i gruppen 6-15 år märks ingen direkt koppling mellan den skolsammanslagning som
skedde under åren 2007 och 2009 och antalet barn i socknen per år 2015. Inte heller vad
gäller den totala förändringen i de jämförda socknarna.
Tabell 13: Ett urval av socknar och deras befolkningstillväxt i gruppen 0-15 år mellan 2008 och 2015
Antal barn i

Antal barn i

Förändring i

Grundskola

Socken

Antal barn 2015

åldern 0-5 år

åldern 6-15 år

procent totalt

lades ned 07-09

Gothem

15

-7

+1 %

Ja

Othem

16

-40

-3 %

Nej

Bunge

3

-28

-4 %

Nej

Fårö

4

-19

-4 %

Ja

Lärbro

4

-8

-5 %

Nej

-4

-6

-7 %

Ja (friskola tog över)

1

-15

-7 %

Ja

Fardhem
Hörsne inkl Bara
Kräklingbo

-4

2

-7 %

Nej

Tingstäde

-8

-13

-8 %

Ja

Eksta

4

-15

-9 %

Ja

När

5

-3

-10 %

Ja

Garda

-4

-11

-19 %

Nej

Rone

-5

-16

-20 %

Ja

•
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•

•
•

2.1.5 Utmaningar för utbildningsområdet
Svårighet att rekrytera legitimerade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger, lärare och utbildade barnskötare, samt specialpedagogisk kompetens, främst till
mindre enheter och enheter placerade på landsbygden.
Små enheter har inte ekonomisk bärkraft. Leder till resurser som specialpedagogisk
kompetens, skolhälsovård och skolbibliotek inte kan erbjudas. Detta gör att det blir
svårt att uppfylla skollagens lagkrav samt erbjuda en likvärdig utbildning.
Små enheter kan också ha svårighet att erhålla och utveckla det kollegiala lärandet.
Små enheter har svårighet att hålla pedagogisk kvalitet och därmed ge möjlighet att
erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.
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•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
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•

•

2.1.6 Slutsatser
Utbildningskostnader på Gotland är högre vid jämförelse med liknande kommuner
och med standardkostnad, utan att detta står i paritet med elevernas resultat.
Svårigheterna att rekrytera legitimerad personal samt resurser inom skolhälsan leder
till att vissa skolenheter inte uppfyller lagkraven. Delar flera enheter på en resurs,
exempelvis skolsköterska, kan det innebära att vissa enheter blir utan under en tid
om något inträffar.
Fem grundskolor (F-6)och fem högstadier får ekonomiskt stöd, till en summa av
drygt 10 miljoner årligen, för att klara uppdraget. Slås enheter samman försvinner
hela eller delar av detta stöd.
Tillgängligheten utifrån befolkningsprognosen påverkas inte i någon större grad om
en eller flera grundskolor går samman.
Utredning visar att de sammanslagningar som gjorts har tagits emot väl och fungerar ibland bättre än tidigare. De lokaler som lämnas har i flera fall använts till annan
verksamhet som exempelvis galleri, lokal för utvecklingsbolag och som företagshus,
vilket är positivt för socknen.
Utvecklingen under de senaste åren i de socknar där skolan slogs samman med en
grundskola i grannsocknen har varken haft en bättre eller sämre tillväxt än socknar
där skolan är kvar.
Storleken på enheten är av mindre betydelse. Det viktigaste är att en grupp kan delas upp i mindre grupper utifrån de olika barnens behov, att det finns tillräckligt
med resurser för att kunna dela gruppen.
Ur ett socialt perspektiv kan en mindre enhet innebära ett utanförskap om barnet/
eleven inte passar in med de barn som finns i gruppen.
Många små spridda enheter kostar mer i lokaler/hyra, transporter av måltider och
material samt i resurser.
Vid sammanslagningar görs inga större besparingar om den eller de enheter som tar
emot barn/elever måste byggas ut. Det som ger mest effekt är om barnen kan placeras i redan befintliga grupper.
Färre skolenheter ökar möjligheten att rekrytera behörig personal oavsett om det är
i de lägre klasserna eller inom högstadiet. Den största ekonomiska genomslagskraften har sammanslagning av högstadieskolor.
Viktigt att kraftsamla resurser där det finns flest barn. Prognosen säger att det är
Visby med omnejd som växer, övriga delar av ön klarar att hantera den ökning som
förutspås.
Samordning av skolskjutsar och kollektivtrafik förespås ge en effektivare skolskjuts.
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2.2
Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Andelen äldre, det vill säga människor som är 65 år eller äldre, har under de senaste åren
ökat. Andelen personer i dessa åldersgrupper fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som
regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Av alla som är 65 år eller äldre är det 10,7 procent som är beviljade hemtjänst eller plats i
särskilt boende. Motsvarande andel sett utifrån ett nationellt perspektiv är 11,4 procent av
hela Sveriges befolkning. Kostnaderna för den gotländska verksamheten är lägre än nationellt, vilket skulle kunna indikera en kostnadseffektiv verksamhet26.
Ambitionen är att den som önskar ska kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt
det är möjligt få sina behov tillgodosedda i hemmet. Ibland krävs dock ett särskilt boende
för äldre som inte klarar av att bo i sitt eget hem med hemtjänst. I dessa boenden finns
sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.
2.2.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det ett femtontal enheter med särskilt boenden fördelat på tio orter med
totalt 568 platser, varav cirka 250 platser är särskilt boende med inriktning mot dementa.
Förutom dessa ingår även kostnader för hemtjänst, korttidsplatser och dagverksamhet för
personer med demens i totalkostnaderna för den gotländska äldreomsorgen.
I de fortsatta kostnadsjämförelserna har dock inte hänsyn tagits för hemtjänst Inte heller
har hänsyn tagits till eventuella behov av placering kopplat till hemtjänst, eftersom verksam-heten anpassar sig till var på Gotland brukaren bor. Det som tas hänsyn till är svårigheten att rekrytera personal till hemtjänst nu och framöver samt att fler äldre bor hemma,
vilket bidrar till ett ökat behov av personal.
Jämförs de faktiska kostnaderna med standardkostnaderna, det vill säga vad denna verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland borde kosta, är den
gotländska verksamheten billigare. Kostnaden för äldreomsorgen på Gotland är 11 799
kronor per invånare, standardkostnaden per invånare är 11 980 kronor, vilket betyder att
den gotländska verksamheten är 181 kronor billigare per invånare. Det motsvarar en kostnad som är 1,5 procent lägre.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Görs jämförelsen med liknande kommuners faktiska kostnad utifrån KOLADA är den
gotländska verksamheten 12,5 procent billigare, se tabellen nedan.

26.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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Tabell 14: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
(siffror inom parantes är avvikelse
jämfört med Gotland)

Gotland

Turism- och
besöksnäringskommuner

Liknande
kommuner

Riket

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

24 800

26 303
(+1 503)

24 075
(-725)

24 382
(-418)

Varav kostnad för hemtjänst
kr/inv 65+

18 497

20 687
(+2 190)

18 726
(+229)

19 020
(+523)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

30 363

38 273
(+7 910)

34 685
(+4 322)

33 955
(+3 592)

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad totalt för äldreomsorg,
kr/inv 65+

206

340
(+134)

680
(+474)

734
(+528)

55 369

64 916

59 439

59 071
11 980
(-181)

11 799

Kostnad, kr/invånare

Standardkostnader,
kr/invånare

2.2.1.1
Kvalitet inom äldreomsorgen
Äldreomsorgen styrs utifrån socialtjänstlagen som ställer krav på att verksamhetens insatser
ska vara av god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet, samt
att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har även
utfärdat föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvaliteten mäts bland annat genom en nationell brukarundersökning, Så tycker de äldre om
äldreomsorgen. Resultatet från den senaste mätningen som gjordes under 2016 visar att den
gotländska äldreomsorgen får följande bedömning (inom parantes resultat för riket):
• 85 procent av de boende är mycket eller ganska nöjda (83 procent).
• 70 procent tycker att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de kan få hjälp
(61 procent).
• 83 procent tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (79 procent).
• 94 procent tycker att det mycket eller ganska tryggt att bo på sitt äldreboende
(89 procent).
2.2.1.2
Jämförelse med andra
Även i KOLADA finns det frågeområden som bedömer den kvalitativa delen av särskilt
boende. De frågor som valts ut för att skapa en jämförelse återges i tabellen nedan.
Tabell 15: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Leva o bo
självständigt

Trygga
förhållanden

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning vardagar

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning helger

Gotland (*2014 för utbildning)

83

38

90*

89*

Norrtälje

87

48

70

69

Östersund

78

31

81

72

Västervik
Luleå
Kalmar

83
82
79

38
35
31

89
87
94

90
85
96
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Tabell 16: Antal platser/boenden för särskilt boende sett utifrån befolkning.
Antal boenden*

Befolkning

Befolkning/ boende

Antal boenden*/
100 000 pers

Gotland

15

57 400

3 827

26 st

Norrtälje

17

59 100

3 476

29 st

Östersund

21

61 300

2 919

34 st

Västervik

14

36 270

2 591

39 st

Luleå

21

76 100

3 624

28 st

Kalmar

19

65 780

3 462

29 st

* Boenden kan ha olika antal platser, totalt på Gotland finns 566 platser fördelat på 15 boenden.

2.2.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

De särskilda boenden är placerade runt hela Gotland, vilket
innebär att en mycket stor del av befolkningen har god tillgänglighet, 99,1-99,4 procent (i praktiken alla) har tillgång till
särskilt boende inom 45-60 minuter med bil.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är också förhållandevis
hög. 78,5 procent av befolkningen når ett äldreboende inom
45 minuter med buss. Det enda särskilda boendet, som inte
nås med buss eftersom orten saknar bussförbindelse, är Hattstugan i När. Ett demensboende där regionen ha ramavtal för
enstaka platser.
För LSS-boenden är närheten till service, både kommunal/regional och kommersiell, viktig eftersom deras möjlighet
att själv transportera sig är begränsad.
I ansökningar och utredningar märks det att de flesta önskemålen om boendets placering
handlar om särskilt boende i framför allt Visby, men även i Hemse och till viss del också i
Slite. Orsaken tros vara att många äldre har anhöriga som bor eller arbetar i någon av dessa
orter eller så bor de anhöriga på fastlandet, vilket också påverkar deras val.
2.2.3

Kompetensförsörjning

Utifrån erfarenheten med att få flera sökanden till de utannonserade tjänsterna kan slutsatserna dras att ju närmare Visby, desto lättare är det att få ansökningar. Inom hemtjänsten är
prognosen ett ökat behov av bemanning, vilket kan bli en utmaning för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

2.2.4

Prognos

Befolkningsprognosen visar att år 2025 är lär den största ökningen av medborgare, både
procentuellt och antalsmässigt, ske i Visby. Detta sammantaget att fler anhöriga troligen
också bor i Visby med omnejd, alternativt önskar närhet till kommunikationsmöjligheterna
från fastlandet, är det största behovet på sikt att skapa boendemöjligheter i Visby.
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Tabell 17: Befolkningstillväxten i åldersgrupperna från 65 år
Upptagningsområde

65-75 år

76 år-

Totalt antal i

Ökning från

Procentuell ök-

(år 2025)

(år 2025)

ålder >65 år

2015

ning från 2015

Visby

3 933

3 916

7 849

+1 494

23,5

Hemse/Sudret

1 269

1 328

2 597

+362

16,2

Slite

732

684

1 416

+236

20,0

Fårösund

618

553

1 171

+165

16,4

Roma

836

838

1 674

+254

17,9

Klintehamn

615

575

1 190

+210

21,4

8 003

7 894

15 897

2 721

20,7

- ökning

Totalt

Enligt prognosen behövs drygt ytterligare 200 platser/lägenheter för att klara behovet till år 2025.

2.2.5
•
•
•
•
•

Ökade antalet äldre, framförallt i Visbyområdet.
Fler äldre har mer stora behov av hälso- och sjukvårdinsatser.
Stort behov av personal inom de kommande åren, eftersom prognosen förutspår
fler äldre som har mer behov av äldreomsorg.
Svårighet att uppfylla önskemål om boende när flertalet brukare och deras anhöriga
önskar boende i Visby.
Svårighet att rekrytera kompetent och behörig personal, speciellt utanför Visby.
2.2.6

•

•
•
•

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

•
•

Utmaningar för äldreomsorgen

Slutsatser

Fler äldre både i antal och i livslängd. Dessa kräver mer personal. Andelen äldre
(över 76 år) förväntas öka fram till år 2025 med 2 500 personer jämfört med 2015,
vilket är en större ökning än resten av riket.
Kvaliteten inom särskilt boende på Gotland ligger i nivå med riket, trots en lägre
kostnad för verksamheten.
Mindre enheter har större svårighet att få ekonomin att gå ihop. Det krävs minst
trettio platser för att få ekonomisk bärighet i den kommunala verksamheten.
Svårighet att rekrytera både personal och boende (trots boendeanvisning) till särskilt boende utanför Visby. Slutsatsen är att särskilda boenden önskas av de boende
och deras anhöriga främst i Visby.
Äldre väljer inte vilken placering de får, risken är att man känner sig ensam om det
är långt (och svårt för) anhöriga att ta sig till boendet.
Tillgängligheten är viktig för anhöriga (maka/make/barn) och boende på LSS, eftersom det kan vara begränsad möjlighet att själv transportera sig. Då är kollektivtrafiken eller färdtjänst det enda möjliga transportmedlet. Saknas kollektivtrafikanslutning är det färdtjänst som är alternativet, vilket kan innebära ökade kostnader.
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2.3
Vårdcentral och trygghetspunkt
I november 2013 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att med patientperspektivet som utgångspunkten ta fram den framtida organisationsstrukturen för hälsooch sjukvården på Gotland. En struktur där det ska uppnås långsiktig balans mellan verksamhet och ekonomi. Denna kallas nedan Struktur 2015.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är som så många andra serviceslag en viktig förutsättning för möjligheterna till att bo och verka i alla delar av landet. Såväl lokalisering av
vårdcentraler som vårdens innehåll och kvalitet, påverkas dock av den ekonomiska situationen i många kommuner och landsting. God geografisk tillgänglighet till ett sjukhus eller
en vårdcentral innebär därför inte med automatik att en person kan få all den vård som
efterfrågas vid den tidpunkt den efterfrågas. Detta resonemang har tagits hänsyn till i Struktur 2015.
Ett av ledorden i strukturutredningen var trygghet. En del i trygghet för befolkningen är att
ha nära till den vård man ofta behöver. Medborgarnas önskan om att ha tillgång till vård
nära uttrycktes på olika sätt under strukturutredningen.
Nationella analyser har under de senaste åren dragit följande slutsatser27:
• Ökad åldrande befolkning kräver mer vårdinsatser.
• Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar inom både finansieringen och
rekrytering.
2.3.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det sex vårdcentraler, varav två i privat regi. Dessa finns i Visby, Hemse
och Slite. Klintehamn vårdcentral är inte en egen verksamhet utan är en filial kopplad till
Hemse. Det är politiska beslut som har lett till att vårdcentraler utanför centralorten Visby
ska vara placerade i Hemse och i Slite.
Totalt är 90 procent av alla gotlänningar listade på någon vårdcentral. Knappt 65 procent
har valt/är listade till någon av de fyra vårdcentralerna i Visby. Antal listade per vårdcentral bör vara mellan 7 - 9 000 personer för att enheten ska kunna bära sina kostnader28.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Vid jämförelse med standardkostnaden, det vill säga vad hälso- och sjukvården borde kosta
på Gotland utifrån de gotländska förutsättningarna, kostar den gotländska vården, exklusive tandvård, 2 086 kronor mer per invånare än vad standardkostnaden anger. En bidragande orsak är ö-läget som gör det omöjligt att fördela patienter inom exempelvis akutsjukvård
och förlossning till andra lasarett.
Jämförs nettokostnaden för den gotländska vården, dels totalt inklusive tandvård, dels utifrån tre specifika områden är vården dyrare på Gotland, förutom när det gäller primärvården29.

27.
28.
29.

Den ljusnande framtiden är vård – utredning från regeringskansliet 2010
Struktur 2015 – strukturutredning kring Gotlands hälso- och sjukvård
Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall
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Tabell 18: Jämförelse med nettokostnader mellan olika landsting
Hälso- o sjuk-

Specialiserad soma-

vård totalt, inkl

tisk vård exkl läke-

psykiatrisk

läkemedel

medel

vård

Region Gotland

28 280 (1,15)

15 856 (1,20)

3 816 (0,92)

2 265 (1,05)

Liknande landsting

26 155 (1,06)

14 604 (1,10)

4 330 (1,04)

2 065 (0,96)

Alla landsting, vägt medel

24 563 (1,00)

13 239 (1,00)

4 150 (1,00)

2 162 (1,00)

Nettokostnad, kr/inv
(parantes visar relationen

Primärvård

Specialiserad

till vägt medel)

En förklaring till de lägre kostnaderna för primärvården kan vara hur vården på Gotland är
organiserad, då delar av uppdraget som i andra landsting ligger på primärvården på grund
av Gotlands litenhet är organiserat närmare specialistvården exempelvis akutmottagning
under kvällar, nätter och helger.
2.3.1.1
Kvalitet inom vårdcentral och trygghetspunkt
Enligt socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
skall vårdgivaren ansvara för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska också vara ett stöd till att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt ange hur uppgifterna i arbetet med
kvalitetsarbetet är fördelade i verksamheten.
Områden som lyfts fram som viktiga förutsättningar för god vård är:
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
• säker hälso- och sjukvård
• individanpassad hälso- och sjukvård
• effektiv hälso- och sjukvård
• jämlik hälso- och sjukvård
• hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Dessa delar mäts via olika mätningar, ett av dessa är Vårdbarometern som är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till
hälso- och sjukvårdsfrågor.
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Tabell 19: Resultat från den årliga Vårdbarometern30

Fråga

Svarsalternativ

2013

2014

2015

Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver.

Instämmer helt eller delvis

80%

82%

83%

I mitt landsting/region är väntetider till besök på
vårdcentral/motsvarande rimliga.

Instämmer helt eller delvis

73%

70%

70%

I mitt landsting är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga.

Instämmer helt eller delvis

56%

58%

54%

Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

64%

69%

67%

Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i
ditt landsting/region?
Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och
sjukvården i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

75%

79%

78%

Mycket stort eller ganska stort

60%

66%

64%

Resultatet visar att det är en förhållandevis jämn kvalitet i medborgarnas bedömning av den
gotländska vården sett utifrån de tre senaste årens mätning.
30.

Årsrapport 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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2.3.1.2
Jämförelse med andra
Tabell 20: Jämförelse med olika landstings resultat kring tillgänglighet och patientkvalitet (KOLADA)
Kvalitet i hälso-

Tillgänglighet-

Tillgänglighet-

Stort förtroen-

Stort förtro-

Patientupplevd

och sjukvården

medborgare

primärvården

de för vård-

ende för sjuk-

kvalitet i pri-

central

huset

(i procent)

märvården
(helhetsintryck)

Region Gotland

83

82

67

78

Västernorrland

73

84

59

60

80
79

Jämtland

70

80

59

69

79

Kalmar

83

88

70

81

86

Blekinge

78

84

63

69

83

Gotland ligger i nivå med de valda jämförelselandstingen/länen när det gäller upplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården.
Tabell 21: Antal vårdbesök hos läkare alternativt andra personalkategorier10
Antal per 1 000

Summa lä-

Summa övri-

Totalt antal

karbesök

ga besök

besök

Region Gotland

2 958

3 955

6 913

Kalmar

2 693

3 738

6 431

Blekinge

2 509

3 900

6 409

Västernorrland

2 282

3 682

5 964

Dalarna

2 377

3 502

5 879

Jämtland

2 179

3 389

5 568

2 873

4 040

6 913

invånare 2015

Riket

Enligt sammanställningen ovan visar siffrorna att gotlänningarna har fler besök hos läkare
eller annan vårdgivande personalkategori än vad de valda jämförelselänen
Tabell 22: Jämförelse avstånd till närmaste vårdcentral med bil32
Antal vårdMellan

Mellan

Antal vård-

Befolknings-

Procent av

<5

5 och 10

10 och

> 30

centraler i

mängd

centraler per
100 000

befolkningen

min

min

30 min

min

länet

(2015)

invånare

Region Gotland*

57,4

18,3

23,3

1,0

7/6

57 400

12/10

Jämtland

64,8

13,3

19,1

2,9

25

127 400

20

Dalarna

65,3

21,2

13,0

0,6

28

281 000

10

Kalmar

68,3

17,0

14,7

0,0

38

237 700

16

Riket

66,0

20,6

12,8

0,5

1 150

9 851 00

12
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* På Gotland finns det sex vårdcentraler, varav två är i privat regi. Det finns också en vårdcentral i Klintehamn som är en filial till Hemse vårdcentral, därav antalet 7 i tabellen ovan.

På Gotland har en större andel av befolkningen något längre till en vårdcentral än vad som
gäller för de valda landstingen/länen. Det är dock fler procentuellt sett i Jämtlands län som
har längre än 30 minuter till en vårdcentral. I denna sammanställning har inte hänsyn tagits
till, de på Gotland inrättade, trygghetspunkterna, vilka bidrar till att fler når en enklare vårdinrättning snabbare.
31.

32.

Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 – SKL
Enligt regionfakta.com som baseras på Tillväxtverkets befolkningsmängd 2014 samt Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 - SKL
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Sett utifrån antalet vårdcentraler så har Gotland förhållandevis få, även om filialen i Klintehamn tas med. Beräknat på 100 000 invånare skulle Gotland ha 12 (eller 10,5 om inte vårdcentralen i Klintehamn räknas). Det är jämförbart med både riket och flera av de valda
landstingen.
2.3.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
Till följd av den relativt decentraliserade strukturen är tillgängligheten hög. 96,7 procent av befolkningen når en eller flera
vårdcentraler inom 30 minuter med bil33. Inom 45 minuter är
tillgängligheten hela 98,6 procent.
Vårdcentraler är ett serviceutbud där tillgängligheten med kollektivtrafik kan sägas vara särskilt viktig. Här visar analysen att
tillgängligheten med buss är ungefär i nivå som de andra serviceslagen. 73,2 procent av befolkningen når en eller flera vårdcentraler inom 30 minuter och 76,9 procent inom 45 minuter.
Snittet för riket är att 99,5 procent av alla svenskar når en vårdcentral inom 30 minuter med bil32. På Gotland är motsvarande
andel cirka 99 procent (om Klintehamn räknas med).
På Fårö, Östergarnslandet och Storsudret, där avståndet är
längre och tillgänglighet med buss sämre finns däremot trygghetspunkter att tillgå. Målet med trygghetspunkterna är bland
annat att öka tryggheten för patienterna på landsbygden så att
man slipper långa resor för enklare åtgärder.
En alternativ lösning för transport för de som uppsöker vårdscentralerna är sjukresor eller
färdtjänst. Dessa färdsätt jämställs med att använda bil som transportmedel i tillgänglighetsanalysen.
2.3.3 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning och nationella krav är viktiga faktorer för att bygga en hållbar verksamhet för framtiden. Gotland kan inte alltid besluta om vad som ska erbjuda lokalt eller
inte. Under de senaste åren har stora svårigheter uppstått, på Gotland liksom nationellt, att
rekrytera vissa yrkesgrupper, exempelvis allmänläkare. Generellt gäller extra svårigheter att
rekrytera till små enheter.
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2.3.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att år 2025 lär den största ökningen av medborgare över 65 år
ske i mellersta delen av ön, då främst i Visby.

33.

Serviceutbud på Gotland – SWECO
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Tabell: 23: Befolkningsökning enligt prognosen för år 2025
Upptagningsområde

0-5 år

6-18 år

19-64 år

- ökning 2025 (med år 2015)
Visby, inkl Roma
Slite, inkl Fårösund
Sudret, inkl Hemse och Klintehamn
Totalt

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

•
•
•
•

65 år och

Ökning från

äldre

2015

2 509

5 834

21 759

9 970

+2 646

(2 341)

(5 137)

(21 651)

(8 297)

+7,0 %

452

1 040

4 194

2 779

+224

(439)

(997)

(4 459)

(2 346)

+2,7 %

640

1 460

5 798

3 957

+132

(627)

(1 390)

(6 309)

(3 398)

+1,1 %

3 601

8 334

31 751

16 706

60 392

+5,7 %

+10,8 %

-2,1 %

+19,0 %

+5,2 %

2.3.5 Utmaningar för sjukvården
Den demografiska utvecklingen med alltfler äldre samtidigt med den medicinsktekniska utvecklingen, vilket driver på kostnadsutvecklingen.
Kompetensförsörjning generellt.
Kompetensförsörjning kopplat till ökat behov av specialisering inom flera yrkeskategorier.
Demografin och den medicinska utvecklingen, där digitaliseringen kan vara ett sätt
att lösa utmaningen.
En primärvård med nationellt uppdrag som första linjens hälso- och sjukvård samt
ett utökat uppdrag att vara patientens sammanhållande länk i alltmer specialiserad
sjukvård.
Följa med i den nationella utvecklingen av digitala tjänster.
Utarbeta digitala lösningar lokalt och i samarbete med andra vårdgivare för att tillhandahålla en god vård till god kvalitet på Gotland.
2.3.6 Slutsatser
Demografisk och medicinskteknisk utveckling innebar att både själva uppdraget
och uppdragets förutsättningar håller på att förändras för hälso- och sjukvården,
det görs allt mer för allt fler.
Framtiden kommer att ställa krav på nya arbetssätt/lösningar inom sjukvården exempelvis genom digitalisering.
Ö -läget begränsar samarbetsmöjligheterna inom exempelvis akutvård och förlossning.
För små enheter är utmaningarna ännu större, det gäller olika nivåer det vill säga
såväl landsting som vårdcentraler.
Tillgänglighet till en vårdinrättning på Gotland är jämförbart med de nationella, och
tillgängligheten ökar ännu mer om trygghetspunkterna inkluderas.
Det är en bra patientupplevd kvalitet på Gotland.
Gotlänningarna är lite mer benägna att söka vård än vissa av de jämförda landstingen, och visbybon är lite mer benägen att söka sig till akutvården än gotlänningarna i
gemen.
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2.4
Kultur och fritid
Merparten av verksamheten inom det som kallas kultur och fritid är inte lagstadgat, vilket
gör det svårt att jämföra kommuner med varandra inom området då ambitionsnivån är
olika med hänsyn till det frivilliga åtagandet.
En annan faktor som gör jämförelser svåra är att kulturverksamhet även finns inom landstingen och inom regioner, vilket inte redovisas av kommunerna. Gotland är unikt som kan
samla både landstingsuppdraget och det kommunala uppdraget i samma organisation. Exempel på det är Almedalsbiblioteket, som är det enda i sitt slag med tre ansvarsområden:
•
•
•

Universitetsbibliotek
Länsbibliotek
Folkbibliotek

2.4.1 Kostnad och antal
Kostnaderna i landstingen avser bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek samt
länsmuseer och bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trots detta
finns ett värde i att veta hur kostnaderna inom området ändå ser ut jämfört med övriga
kommuner.
Tabell 24: Nettokostnad för kultur- och fritidsverksamhet
Gotland

Turism- och besöksnäringskommuner

Riket, inkl
landsting för kultur

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv

1 384

1 119

1 464

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv

1 272

1 335

1 388

Gotland har över tid följt rikets genomsnitt när det gäller kulturverksamhet. Ö-läget kan
spela in vad gäller kostnadsnivån inom kulturverksamheten, eftersom det innebär svårigheter i samarbete över gränserna. Andra kommuner och län kan samarbeta kring delar inom
länskultur och biblioteksverksamhet, vilket Gotland inte kan. Ett exempel på detta är Gotlandsmusiken.
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Delar av kulturkostnaderna ersätts av årliga statliga och regionala bidrag34. För Gotlands del
innebär detta ett statligt bidrag på 391 kronor per invånare för 2014, vilket nationellt sett är
det högsta. Snittet för riket 2014 är drygt 150 kronor per invånare. Det regionala stödet för
kulturen ligger vid samma period på 328 kronor per invånare, jämfört med snittet för riket
som är knappt 240 kronor.
När det gäller fritidsverksamhet ligger nettokostnaden per invånare något under genomsnittet, men med en relativt stor ökning för 2015. Det beror troligen på den nya arenahallen. Trots denna satsning är nettokostnaden för fritidsverksamhet något lägre än riksgenomsnittet.

34.

Kulturverksamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
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2.4.1.1

Jämförelse med andra

Tabell 25: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Bibliotek
Antal bib-

Antal invå-

Km2/

Andel

Fysiska

Netto-

Kostnad i

liotek*

nare*/

bibliotek

boende i

besök*/

kostnad per

förhållande

centralort

invånare

invånare*

till riket

bibliotek**
Gotland

12

4 785

267

40 %

7,8

632

1,51

Norrtälje

11

5 375

191

30 %

5,7

399

0,95

Östersund

4

15 270

625

72 %

5,3

420

1,00

Västervik

5

7 255

406

58 %

3,8

405

0,97

Luleå

8

9 510

281

61 %

5,4

485

1,16

11

5 975

87

60 %

5,9

437

1,04

1 281

7 690

349

6,7

419

1,00

Kalmar
Hela riket

* Antal invånare/bibliotek har en avrundningsdifferens på ett par invånare.
** Inklusive bokbussar

Både Gotland och Norrtälje ligger över riksgenomsnittet när det gäller antal km2/bibliotek
och även antal invånare per bibliotek. Norrtälje driver dock sin verksamhet 14 procent
billigare än riksgenomsnittet, jämfört med Gotland som har en verksamhet som kostar 51
procent mer än rikets35.
Tabell 24: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Ungdomsgårdar
Antal ung-

Folkmängd

Personer/

Km2/ung-

Nettokostnad/

Nettokostnad/

doms-

(13 – 19 år)

ungdoms

domsgård

öppen timme

invånare

gårdar

Gotland
Nackanätverket*

-gård

(13-19 år)

6

3 998

666

533

2 238

3 770

38

34 973

920

184

2 091

2 418

* Nackanätverket består av ungdomsgårdsverksamhet i följande kommuner: Gotland, Nacka, Tyresö, Haninge, Mjölby och Jönköping
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Nackanätverket definierar vad en ungdomsgård är för något. För att få räknas som en ungdomsgård så ska bland annat antalet öppna timmar överstiga en viss nivå och målgruppen
också vara definierad. Det betyder att på Gotland är det sex gårdar av de åtta som finns,
som uppfyller de nationella kraven och därmed tas med i analysen.
På Gotland är det endast 666 ungdomar i åldern 13-19 år per ungdomsgård i förhållande till
snittet i Nackanätverket, som har 920 ungdomar per gård. Avstånden till ungdomsgårdarna
på Gotland är mycket längre än de som finns i nätverket, vilket till största del beror på de
geografiska förutsättningarna. Nettokostnaden per öppen timme är 7 procent högre på
Gotland än i nätverket och kostnaden per invånare i åldern 13-19 år är 56 procent högre på
Gotland.

35.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall. Samt från Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik 2015
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Tabell 25: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet - Badhus och simhall
Antal

Invåna-

badhus*

re/ bad

Km2/bad

Boende i

Antal is-

Invånare/

centralort

hallar

ishall

Km2/ishall

Gotland

3

19 133

1 067

40 %

3

19 133

1 067

Norrtälje

3

19 700

700

30 %

3

19 700

700

Luleå

3

25 367

750

61 %

2

38 050

1 125

Östersund**

4

15 325

625

72 %

2

30 650

1 250

Västervik**

1

36 270

2 030

58 %

1

36 270

2 030

Kalmar**

1

65 780

960

60 %

1

65 780

960

470

20 739

957

358

27 227

1 257

Riket

* Endast kommunala/kommunalt finansierade badhus med inomhusbad
** Kommunal/kommunalt finansierade äventyrsbad. Kalmar kommun är på gång att bygga ytterligare en badanläggning.

Med tre bad, varav ett som regionen hyr av en privat aktör under terminerna, och lika
många ishallar ligger Gotland klart över snittet vad gäller antalet invånare per anläggning,
framför allt vad gäller tillgång till ishallar per invånare. Skulle samma nivå gälla för antal
invånare per ishall som för riket i sin helhet så skulle det vara lämpligt med två ishallar. Vid
jämförelse med andra kommuner gällande badhus är inte skillnaden så stor, däremot har
flera kommuner valt att satsa på större äventyrsbad.
Sätts den gotländska tillgången på ishallar och badhus i relation med placering, innebär det
att drygt 50 procent av gotlänningarna, vilka bor i Visby med omnejd, delar på ett badhus
och en ishall. Resterande 49 procent delar på två ishallar och två bad.
Tabell 26: Tillgång till serviceutbud utifrån antal invånare per enhet
Även om det endast skulle finnas två ishallar på Gotland, skulle andelen invånare per
ishall ändå vara i stort sett i nivå med riket
- 28 700 personer per ishall jämfört med
27 227 personer som är snittet för riket.
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2.4.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.4.2.1
Bibliotek
Tillgängligheten med bil till de tolv biblioteken är mycket god. 98,6
procent av befolkningen har tillgång till ett/flera bibliotek inom 30
minuter och 99,4 procent inom 45 minuter. Även tillgänglighet med
kollektivtrafik är förhållandevis hög. 76,7 procent av befolkningen når
ett/flera bibliotek inom 30 minuter, 78,3 procent inom 45 minuter.
Av kartan för kollektivtrafik kan konstateras att betydande delar av
Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar tillgänglighet till bibliotek med buss. I dessa områden erbjuds i stället
service genom Bokbussen, som besöker hållplatser, skolor, förskolor,
andra institutioner och dagbarnvårdare på tidtabell. Skulle även detta
utbud ha räknats med i analysen, hade tillgängligheten med busstrafik
varit ännu högre på öns mer perifera delar.
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2.4.2.2
Ishallar
Den geografiskt goda spridningen av de nuvarande tre ishallarna gör
att befolkningens tillgänglighet är mycket hög. 98,3 procent når en
ishall inom 45 minuter och 99,3 procent inom 60 minuter med bil.
Sett till yttäckningen så når nästan hela ön en hall inom 45 minuter,
bortsett från Fårö som till följd av färjerestiden har något lägre tillgänglighet (dock inom 60 minuter med bil).
Med kollektivtrafik har 74,6 procent av befolkningen tillgång till ishall
inom 45 minuter. Inom 60 minuters restid når 78,1 procent av befolkningen. Tillgängligheten är således god, även om delar av Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar reguljär
trafik.
2.4.2.3
Badhus
Kartan till höger visar att tillgängligheten med buss och bil är i storleksordningen lika hög som till flera andra serviceutbud. Med bil når
99 procent av befolkningen ett badhus inom 45 minuter och inom 60
minuter är andelen 99,4 procent.
Med kollektivtrafik når 76,9 procent av befolkningen ett badhus inom
45 minuter. Inom 60 minuter är motsvarande siffra 78,3 procent av
befolkningen. Här kan noteras att Östergarnslandet fått något lägre
tillgänglighet (45-60 minuter) med buss, till följd av stängningen av
Roma badhus.
2.4.2.4
Ungdomsgårdar
För ungdomsgårdar har tillgängligheten med cykel (det primära färdsättet) valts att analysera samt med buss. Kartan visar att 56,9 procent
av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 70,3 procent inom 30 minuter med cykel.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten högre, 66,3 procent av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 75,4 procent inom
30 minuter.
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I detta sammanhang är yttäckningen i kartorna särskilt intressanta, för
även om merparten av befolkningen har tillgänglighet inom 30 minuter med cykel alternativt buss, finns på Gotland mycket stora områden
(merparten av ön faktiskt) där de ungdomar som där bor, helt saknar
tillgång till ungdomsgårdar i regional regi.
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2.4.3 Kompetensförsörjning
Svårighet finns att rekrytera utbildad personal till såväl ungdomsgårdarna som
till baden och biblioteken. För den första gruppen är utmaningen att behålla utbildad personal då det finns andra verksamheter som denna grupp kan söka sig till inom den regionala världen (exempelvis Haimaboende). Inom baden och biblioteken är utmaningen att hitta
personal med rätt kompetens.
2.4.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att de upptagningsområdena som är i Visby (norr och söder)
kommer andelen ungdomar att öka mest, därefter är det Roma som beräknas stå för den
största ökningen i gruppen med personer, som kan besöka ungdomsgårdarna.
I gruppen 19-24 år, som främst ses som idrottsutövare visar prognosen att det blir en
minskning över hela Gotland. Det som dock kan påverka behovet av utbud för denna
grupp är att antalet studenter vid Uppsala Universitet Campus Gotland förväntas öka med
närmare 500 personer under denna tidsperiod, vilka högst troligen kommer att bo i Visby
med omnejd.
Även gruppen med äldre, främst yngre äldre, det vill säga personer i åldersgruppen 65 till
75 år kommer också att öka. Dessa ses som viktiga besökare till främst badhus, men också
bibliotek, och då den största ökningen blir i Visby blir troligen behovet av tider i badhus
mest markant där.
Tabell 27: Befolkningsprognos i åldrarna 13-18 år och 19-24 år.
Upptagnings-

13-18 år

13 -18 år

område

2015

2025

Visby

19-24 år

19-24 år

2015

2025

Förändring

1 924

2 194

+270

2 544

2 471

-73

Hemse/Sudret

416

438

+22

550

445

-105

Slite

294

299

+5

302

273

-29

Fårösund

167

192

+25

208

170

-38

Roma

393

473

+80

467

412

-55

Klintehamn

231

248

+17

253

210

-43

•

•
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Förändring

•

2.4.5 Utmaningar för kultur och fritidsverksamheten
Merparten av verksamheten är inte lagstadgade och samtidigt politisk, vilket kräver
en god kunskap om verksamhetens betydelse för helheten inom regionen, för samhällsbyggandet, tilliten/demokratiprocessen, folkhälsan, med mera.
Biblioteksbesökaren kräver mer än bara ut/inlåning, vilket inneburit att uppdraget
som utförs av biblioteken är i ständig förändring. Uppdraget liknar mer en digital
lots som hjälper besökaren, men även som turistinformation under delar av året.
Användandet av bibliotek har också förändrats. Det går mer mot att vara en central
mötesplats. Detta kräver utveckling av både resurser och lokaler.
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•
•

Brukarna av exempelvis hallar/anläggningar vill lösa bokningarna själv, helst direkt
via nätet, vilket kräver nya digitala lösningar .
Många, men små och slitna anläggningar både i Visby och på landet. Undermålig
investering/renovering av vissa anläggningar kommer att kräva åtgärder inom kort
(exempelvis Solbergabadet).
Fåtal unika besökare/användare av vissa anläggningar, främst utanför Visby. För de
hallar och planer som finns i Visby räcker inte tiderna till för det behov som finns.
Solbergabadet är bokat av förenings- och skolbad, vilket minskar tillgängligheten
för allmänheten, enligt senaste brukarenkät. Detta är en utmaning för verksamheten
utifrån möjligheten att styra över till de andra baden.
Svårighet för besökare på ungdomsgårdarna att ta sig från hemskolan till närmaste
ungdomsgård. Finns inte tillräckligt med kollektivtrafik, bussarna går inte i ”rätt”
riktning under kvällstid.
Svårighet att rekrytera utbildad personal inom verksamheterna bad, bibliotek och
ungdomsgård, utifrån utbud, löneläge och attraktivitet i yrket.
2.4.6 Slutsatser
Anläggningarna i Visby är för små för de önskemål/behov som finns. Finns också
brister i anläggningarna utifrån ålder, slitage och ej genomförda/bortprioriterade
investeringar. Behov av nytt bad i Visby som är dimensionerat/tillräckligt stort och
som kan utvecklas på sikt. Måste välja mellan kvalitet eller kvantitet – våga prioritera och välja bort eftersom de ekonomiska medlen inte räcker till.
Sett nationellt är det gott om bad, fotbollsplaner och ishallar, även om dessa inte är
placerade inom de områden som användarna finns och önskar.
Föreningar utanför Visby har svårare att fylla lag än vad de föreningar som finns i
Visby med omnejd har.
Andelen unga personer (6 till 19 år) kommer främst att öka i Visby med omnejd,
det innebär ännu högre tryck på de anläggningar som finns idag.
Uppdragen förändras över tid, framför allt för biblioteksverksamheten.
Kollektivtrafik som transportmedel är viktig både för målgruppen unga, men även
för äldre (både idrott och kultur inklusive bibliotek).
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3. Befolkningsprognos
Gotland står inför samma utmaning som så många andra kommuner, med en åldrande
befolkning enligt den prognos som Statisticon tar fram för kommande 10-årsperiod.
Det är dock en ökning även i barn i förskola, skola och gymnasium. Samt i den (vanligtvis)
familjebildande åldern 26 till 35 år. I Visby spås samtliga åldersgrupper öka. I de övriga
områdena (utifrån skolans upptagningsområde) är det främst i de högre åldrarna som andelen boende kommer att öka. Störst tapp antalsmässigt bland yrkesverksamma i åldern 20
till 64 år förutspås bli på Sudret.
Tabell 28: Befolkningsprognos per upptagningsområde och åldersgrupp36.
Upptagnings-

0-5 år

6-15 år

16 -19 år

20-64 år

65-75 år

76 år-

Totalt

203

472

19

7

197

389

233

1261

2 755

-38

-506

50

312

+/-

-4

-156

13

-169

0

236

76

område
Visby
Hemse/Sudret
Slite
Fårösund
Roma
Klintehamn
Totalt

9

28

16

-111

-34

199

107

23

23

32

-170

-38

289

159

-7

30

10

-78

5

202

162

247

556

230

-645

216

2 499

3 103

Tabell 29: Befolkningsprognos fördelat på kön och åldersgrupp36.
Ålder

0-5

6-9

10-12

13-15

16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

år

år

år

år

år

år

år

år

år

100 år

Kvinna

1 750

1 209

869

987

942

1 894

6 210

7 709

5 929

2 826

Man

1 850

1 323

1 016

988

999

2 087

6 464

7 387

5 756

2 196

Kön

Utifrån prognosen är det en övervikt av pojkar/män upp till åldersgruppen 25-44 år, därefter är det större andel kvinnor bland gotlänningarna. Mest märkbart är detta i den äldsta
åldersgruppen.
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4. Tillgänglighet
En centralortsteori utvecklad av Walter Christaller 1933 utgår från att varor och tjänster har
en viss räckvidd och olika stort kundunderlag, vilket påverkar orters storlek och distribution. Centralorter är de orter som har ett stort utbud av varor och tjänster och på så sätt
kan försörja ett stort kundunderlag. När räckvidden är nådd för en centralort tar ett annan vid. Mellan centralorterna finns mindre lokala centrum med ett mindre utbud av varor
och tjänster med en kortare räckvidd. Denna teori är en utgångspunkt för strategin.
Sverige är det land inom EU som har haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005.
Urbaniseringsprocessen pågår i hela landet. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter
och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen.
36.

Prognos 2016-2025 Region Gotland - Statisticon
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Gränsen mellan stad och land var tidigare skarp. Där staden slutade, började landsbygden.
Nu har städernas inflytande trängt ut i den omgivande landsbygden, främst genom bilismens utveckling och möjligheterna att resa allt längre mellan bostad och arbete. Man talar
om landsbygdens urbanisering. Människor kan bo på landet men arbeta i staden.
En del urbana verksamheter flyttar ut på landet. Många nya småorter har bildats nära större
städer men också i äldre bebyggelsemiljöer. Byar omvandlas till småorter och tidigare fritidshusområden nära större städer omvandlas till permanentboende, i synnerhet sådana
som har tillgång till kollektivtrafik.
4.1
Tillgänglighet i dag
Tillgängligheten för gotlänningarna idag analyseras utifrån tre olika perspektiv. Första analysen utgår från Gotlands centralort – Visby. Den andra utgår från de orter som klassificeras som serviceorter nivå 2 i Vision Gotland 2025. I den tredje tillgänglighetsanalysen ingår
de orter som har en befolkning över 750 personer, vilket baseras på en geografisk teori om
centralorter.
4.1.1 Till och från Visby
Tillgänglighetsanalys utifrån förutsättningarna att befolkningen har tillgång till bil har gjorts
och den visar att ingen boende på Gotland har längre än max 80 minuters bilresa för att
komma till eller från Visby, räknat från Öster Centrum.
Visby är definierad som Gotlands primära centralort, det är i
Visby som det idag finns det bredaste utbudet av kommunal/regional service. Så även av privata aktörer som bedriver
service utifrån detta uppdrag, exempelvis vårdscentral och skola, tidigare även omsorg.
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I Visby finns det minst en utbudspunkt av de serviceområden
som studerats i denna rapport, inklusive ett fullt utrustat sjukhus med kapacitet att ta emot de besökare som årligen besöker
ön.

38 (49)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

4.1.2

Till och från Visby, Hemse och Slite

Vision Gotland 2025 graderas serviceorterna i olika nivåer där centralorten Visby med all
tänkbar service ligger i nivå 1. Hemse och Slite i nivå 2 och resten i nivå 3. Därför utvidgas
denna analys även med Hemse och Slite.
Med dessa tre tätorter som utgångspunkter så visar tillgänglighetsanalysen att 98,3 procent av alla som bor på Gotland når en av dessa
orter inom 30 minuter med bil.
Om även närområdena till Slite och Hemse räknas med så har dessa
två orter i stort sett samma serviceutbud som i Visby. De stora skillnaderna är att i Visby finns gymnasieutbud och akutsjukhus.
Det finns i dessa orter förskola, grundskola och fritidshem, bibliotek,
äldreboende, vårdcentral, ungdomsgård, ishall och simhall. I Slite är
det en restid på knappt 30 minuter för att ta sig till Fårösund.

4.1.3

Till och från Visby, Hemse, Slite, Fårösund, Roma och
Klintehamn
Utvidgas antal orter ytterligare med de orter som har fler än 750 invånare så har i stort sett
alla som bor på Gotland (utom de sydligaste delarna av Storsudret) mindre än 30 minuter
till någon av dessa orter.
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I de områden som inte når någon av orterna inom 20 minuter eller mer finns det regional/kommunal service, men
med andra lösningar. Exempel på detta är trygghetspunkterna i samband med äldreboende i Katthammarsvik och
Burgsvik, samt bokbuss för områden som har långt till bibliotek.
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Slutsatser som kan dras är:
• Inom 60 minuter med bil når 56 900 personer, vilket är närmare 99 procent av
samtliga gotlänningar Visby centrum.
• Inom 30 minuter med bil når nästan lika många gotlänningar (56 700 personer) någon av de tre orterna, Visby, Slite eller Hemse . Det betyder drygt 98 procent.
• Även om flertalet av de större orterna är placerade på västra sidan, är inte avstånden i relation med många andra kommuner i Sverige speciellt långa.
• Gotland är en av de kommuner som har förhållandevis många boende utanför tätort.
4.2
Tillgänglighet och behov 2025
Utifrån den tillgänglighetsanalys som presenterades under våren 2015 dras följande slutsatser gällande tillgänglighet och behov 202536.
Barnen i åldersgrupperna 0-5 år respektive 6-15 år ökar
under prognosperioden, vilket innebär ett ökat behov av förskoleplatser och platser i grundskolan. Den höga tillgängligheten både sett till befolkningsantal och till yttäckning innebär att
även framtida befolkning kommer att ha tillgång till förskola
och skola inom en rimlig restid.
Däremot kommer ytterligare platser i både grundskola och
förskola att krävas, antingen i befintliga skolor eller i nybyggda,
framförallt i Visby, eftersom det är där ökningen av barn fram
till år 2025 är störst, vilket innebär ökat behovet av platser.
Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-19 år väntas också öka. Även om i stort sett hela
befolkningen idag, liksom sannolikt även framöver, har tillgänglighet till gymnasieskola
med bil, kan det finnas anledning att ytterligare belysa det på landsbygden primära färdmedlet för gymnasieelever, nämligen buss. Eftersom ökningen av ungdomar i denna ålder
antalsmässigt sett förväntas bli störst i Visbys och Romas upptagningsområden är det viktigt att framtidens busslinjenät täcker behovet. Annars blir den troliga effekten att en hel
del elever från de perifera områdena är hänvisade till inackordering under veckorna.
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Enligt prognosen kommer andelen unga i åldern 19-25 år att minska, men eftersom Uppsala universitet planerar att utöka antalet studenter som studerar på plats med närmare 500
till utifrån dagens antal, så lär detta påverka antalet personer i detta åldersintervall som faktiskt befinner sig på ön vid 2025. Även om inte alla är skrivna på Gotland och därmed ingår i statistiken, så kommer det att finnas behov av både bostäder, tillgängligt bibliotek och
andra serviceutbud.
Befolkningen i åldern 26-35 år, som förväntats vara i ”bygga-bo-åldern”, beräknas öka
med nära 12 procent till år 2025. I denna ålder, där många människor bildar familj, efterfrågas i högre grad större bostäder (särskilt småhus). Detta i sin tur ställer krav på en fungerande bostadsmarknad i allmänhet, och fungerande flyttkedja i synnerhet.
37.

Utdrag från SWECO:s rapport ”Serviceutbudet på Gotland”
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De äldre ökar kraftigt i antal, de mellan 76-85 år ökar med 54,5 procent och de allra äldsta, äldre än 85 år, med 24,5 procent. Även ”yngre äldre” i åldern 66-75 år ökar något. Här
ligger den kanske största utmaningen i förändringen av Gotlands åldersstruktur. Ökningen
märks på hela ön, men är mest påtaglig i Visby. Sett nationellt så väntas Gotland ha en större ökning i dessa åldersgrupper procentuellt sett än vad resten av landet kommer att ha.
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Den äldre befolkningen är vanligtvis hänvisad till kollektivtrafik för att nå olika typer av
samhällsservice i större utsträckning än övriga vuxna. Det ligger en utmaning i att säkerställa tillgång till grundläggande samhällsservice med kollektiva färdmedel. Fler äldre i kombination med ett kollektivtrafiknät som i framtiden inte svarar upp i tillräcklig grad, kan i sin
tur innebära ökade färdtjänstkostnader.
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5. Övergripande konklusioner och förutsättningar
5.1
Kostnad
Dagens kostnad är klart högre än både standardkostnad och faktiska kostnader hos jämförbara kommuner i de flesta serviceområden. Gotland har många små enheter som inte är
kostnadseffektiva. Detta är särskilt markant inom utbildningsområdet, där en sammanslagning av skolor skulle ge en betydande ekonomisk effekt och då särskilt vid en sammanslagning av högstadier.
5.2
Kvalitet
Större enheter visar sig ha lättare att locka till medarbetare utifrån de krav som tjänsterna
ställer och bidrar även till en bättre kollegialt lärande och bättre arbetsmiljö. Större enheter
kan också erbjuda bättre kringresurser. Genom detta blir sårbarheten mindre och leveranskvalitet gentemot brukare och kund säkras.
Placeringen av ett serviceutbud har också visat sig ha betydelse på möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare, likväl som brukare. Utmaningarna finns inom framför allt
utbildningsområdet, äldreomsorg samt inom sjukvården och är mest märkbara för tjänster
utanför Visby.
5.3
Antal utbudspunkter
Antalet utbudspunkter är inom en del serviceområden fler än vad likvärdiga kommuner
erbjuder, tydligast märks detta inom fritids- och kulturområdet. Fler kommuner har under
de senaste åren beslutat lägga ned mindre skolenheter för att få dels ekonomi i verksamheten, dels kvalitet. Exempel på detta är Luleå, Norrtälje och Västervik, vilka alla tre ingår
som jämförelsekommuner i denna rapport.
5.4
Var gotlänningarna bor
Utifrån hur gotlänningarna valt att bosätta sig i dagsläget går det att identifiera ett antal större kluster, som kan antas bero på orsaker som definieras i
Christallers teori, men också urbaniseringsteorin om hur tätorter växer
samman. Det finns ett tydligt kluster runt Visby, dels norrut, men framförallt söder- och österut.
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Även runt Hemse finns det mindre orter som ligger inom en mils avstånd.
Bilden är inte lika klar på norra delen av ön, där finns ett par likvärdiga
områden, med viss övervikt för Slite med omnejd.
5.5
Skälig tillgänglighet i tid
Det finns inga nationella riktlinjer för tillgänglighet i avstånd eller i tid. Vidare kan konstateras att olika serviceslag kräver olika tillgänglighet. Tid, tillgänglighet och avstånd är också
beroende på var i landet man befinner. Exempelvis är det regionala och kommersiella serviceutbudet större i en storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket borde innebära att det är närmare och mer tillgängligt, men för många tar det ändå längre tid att ta sig
dit med tanke på trafik.
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Ett förslag till definition på skälig tid till något av de mer frekvent använda serviceutbuden
helst inte ska vara mer än 20 minuter med bil och 45 minuter med kollektivtrafiken, dock
maximalt 30 minuter med bil och 60 minuter med kollektivtrafik.
Utifrån denna definition att nå ett serviceutbud inom 20 minuter med bil respektive 45
minuter med buss, så når 97,1 procent av alla gotlänningar någon av tätorterna med mer än
750 invånare via bil och uppskattningsvis drygt 78 procent med kollektivtrafik.
Ett liknande resonemang utifrån denna definition ger att 90,5 procent av alla gotlänningar
når någon av tätorterna Visby, Slite eller Hemse med bil inom 20 minuter och cirka 75 procent med kollektivtrafik inom 45 minuter.
Detta kan sättas i relation till den övre gräns på 60 minuter som är satt för hur länge ett
barn från förskoleklass till nionde klass ska åka skolskjuts. Används detta riktmärke kan
98,6 procent av alla gotlänningar nå Visby med bil och närmare 75 procent med kollektivtrafik.
Det finns områden där tillgängligheten inte är lika god som för majoriteten av gotlänningarna. De områden som måste beaktas särskild med tanke på tillgängligheten är Fårö, Östergarnslandet och södra delen av Sudret.
5.6
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet har tre målområden (två under perspektivet Samhälle
och ett under perspektivet Verksamhet) varit vägledande i arbetet. Dessa är:
Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Med hänsyn till dagens ekonomiska situation och den framtida bistra prognosen måste
åtgärder vidtas i serviceutbudet. Placering av framtida serviceutbud ska ta hänsyn till det
faktum att flertalet väljer att bosätta sig i och kring Visby. Detta stärks även av befolkningsprognosen, som förutspår att de största ökningarna kommer att ske i Visby med omnejd.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Med samma resonemang som ovan, plus det faktum att hitflyttande nya gotlänningar helst
vill bo i Visby, måste Visbys attraktionskraft behållas. Ett levande och attraktivt Visby skapar möjligheter för resten av ön. Lika viktigt är det att upprätthålla en servicenivå på landsbygden för att hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
Inom målområde Ekonomisk hållbarhet finns målen:
• Alla elever fullföljer gymnasiet (Samhälle)
• Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag (Verksamhet)
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas (Verksamhet)
De ekonomiska förutsättningar bidrar till att se över verksamheterna och hur de bedrivs
idag för att inom en nära framtid effektivare använda skattekronan.

43 (49)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Inom målområde Kvalitet finns målen:
• God kvalitet i omsorgen
• God kvalitet i skolan
• God kvalitet i vården
Det går idag inte att påvisa att den högre kostnaden i den gotländska skolverksamheten
leder till en högre kvalitet. Inte heller det motsatta förhållandet kan hittas, eftersom den
gotländska omsorgen är lika med eller bättre än andra kommuner, trots en lägre kostnad.
Målet med framtida serviceutbud är att behålla och eventuellt lyfta kvalitet så att denna är i
nivå med riket. Ett sätt är att skapa effektivare enheter med högre andel behörig personal.
5.7
Förutsättningar
För att behålla tillgängligheten i förslagen ovan finns det ett par förutsättningar som bidrar
till att skapa möjligheter för alla gotlänningar, oavsett om man har tillgång till egen bil eller
inte. Dessa är effektivare kollektivtrafik och användandet av digitala lösningar. Utifrån det
faktum att Gotland ligger i topp vad gäller möjlighet till att ansluta sig till fiber framförallt
på landsbygden är digitala lösningar inget som utesluter utan snarare inkluderar och därmed
ökar tillgängligheten.
5.7.1 Effektivare kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafiken på Gotland har legat på en relativt stabil nivå, detta trots en
produktionsminskning på 16 % under perioden 2007-2010. Som jämförelsetal brukar
ibland påstigande/boende, år användas. Denna siffra uppgår för Gotland, baserat på befolkningen 57 000 invånare och 1 165 000 årliga resor år 2010, till drygt 20. Detta en låg
siffra jämfört med riket i övrigt38.
Utifrån analyser kring var gotlänningen bor och arbetar finns det
tydliga mönster som visar att flertalet pendlar från socknarna in till
främst Visby, men även till de större tätorterna. Resandet med kollektivtrafiken enligt Trivecos rapport från 2012, är främst med de
linjer som trafikerar norra delen av ön med start i Fårösund, mellersta delen med Roma och Hemse samt södra delen med start i Klintehamn. 70 procent av alla resenärer inom kollektivtrafiken reser på
någon av dessa sträckor. Ett förslag är att se dessa sträckor som
grunden i stomnätet.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

I den kommande upphandlingen av kollektivtrafik och skolskjuts finns en inriktning mot
att använda detta stomnät mellan de större tätorterna och Visby för att på så sätt underlätta
och samordna både den vanliga kollektivtrafiken, men också skolskjuts och färdtjänst/sjukresor i den mån det går.
Det finns utmaningar men även stor potential i samordning av trafik. Samordningen kan
avse både själva trafikutbudet, där en linje kan lösa flera uppgifter, men också genom att
påverka efterfrågan i form av anpassade skoltider. Speciellt gäller detta för gymnasiet och
friskolor där det idag inte skett någon anpassning. Att anpassa den vanliga kollektivtrafikens tidtabeller till skolorna bedöms också kunna minska behovet av särskilda skolskjutsar.
38.

Siffror hämtade från Triveco Traffics rapport ”Gotlands samordnade skolskjuts”
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Närtrafik, som anropsstyrd kollektivtrafik kallas, kör idag två dagar i veckan till närmaste
tätort och är öppen för alla. Gotland än indelad i tre områden; norra, mellersta och södra
Gotland. Denna kan också samordnas mer för att lösa transportbehovet för de som inte
kan eller vill använda egen bil.
En samordning av färdtjänst, sjukresor och särskoleresor bedöms svårare då dessa resenärer ofta har speciella behov och färdtjänst- och sjukresorna ofta är mer spridda i tid och
rum. Däremot kan begränsningar införas gällande val av transportmedel för framför allt
sjukresor. Om det finns en möjlighet att åka kollektivt är det endast detta transportsätt som
ger ersättning.
5.7.2 Digitaliseringens möjligheter
Välfärdsteknologi ska ses som ett verktyg för att öka graden av trygghet, delaktighet och
självständighet i den offentliga verksamheten. Att använda teknologin inom exempelvis
äldreomsorg och sjukvärd kan öka tillgängligheten och stärka vårdtagarens hälsa och välmående.
En grundläggande förutsättning för välfärdsteknologi är en god infrastruktur. Gotland har
under ett par år varit i täten vad gäller antalet gotlänningar som kan ansluta sig till fiber,
vilket skapar stora möjligheter till att lösa flertalet tjänster på digital väg.
Därför bör den infrastruktur som finns på ön beaktas vid nybyggnation av exempelvis skolor, äldreboende och i andra offentliga fastigheter för att välfärdsteknologi ska kunna ingå
som en naturlig del i verksamheten.
I den gotländska regionala digitala agendan som antogs under 2015 finns sju strategiska
områden, dessa är:
1. Digitalt stött företagande
2. e-tjänster
3. Bredbandsutbyggnad
4. Ökad IT-användning
5. e-hälsa
6. Digitalt stödd samhällsplanering
7. Digitalt stödd utbildning

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Huvudmålet under punkt 5 är:
Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassad och tillgänglig för alla.
Och under punkten 7 är målet:
Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.
Den regionala digitala agendan är också en av utgångspunkterna i det fortsatta arbetet.
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6. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
DETTA KAPITEL SKALL FÄRDIGSTÄLLAS EFTER REMISS OCH DIALOG.
6.1
Inriktning för serviceutbudet
Region Gotlands serviceutbud ska:
•

•

•
•
•

vara anpassat till befintligt befolkningsunderlag och utvecklas mot prognostiserat befolkningsökning samt tillkommande servicebehov utifrån delårsboende och
besökare,
ha kundfokus och vara attraktivt för boende, presumtiva inflyttare, delårsboende
och besökare genom att tillhandahålla service med en god kvalitet och säkerställa en skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland,
hålla nere miljöbelastningen genom att bedrivas så nära invånarna som möjligt,
bedrivas effektivt i en ekonomiskt rationell struktur samt
utnyttja möjligheter till synergieffekter mellan olika serviceslag.
6.2

Geografisk struktur

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

En eller flera kartor…

6.3

Kollektivtrafik

6.4

Digitalisering

46 (49)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Bilaga 1:

Dokumentation

Fakta hämtad från:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnadsjämförelser 2015 (oktober 2016) – författare Ulrika Jansson
Serviceutbudet på Gotland – SWECO
Kartor, avstånd och demografi – GIS
Samordning kollektivtrafik och skolskjuts- Trivector traffic 2013
Grundskolekvalitet.se
Revidering av plan för särskilt boende inom Region Gotland
Revidering av plan för personer med funktionsnedsättning inom Region Gotland
Struktur 2015, strukturutredning av Gotlands hälso- och sjukvård – Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Uppföljning av arbetet med ”Struktur 2015” – Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inflyttarens bild av Gotland 2014 – rapport av Per Ekman Tendenser
Befolkningsprognos 2016-2025 Region Gotland – Statisticon
Tätorter 2015 SCB - rapport av Karin Hedeklint MI 38 SM 1601
Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik 2015
Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner - SKL
2009
Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
Visby, Hemse, Slite och de övriga (serviceortsutredning), författare Göran Hallin
Kultursamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
Regionfakta.com - Avstånd till vårdcentraler i Sverige, Tillväxtverkets databas
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 – SKL
Regional Digital Agenda - Gotland

Inspiration hämtad från:

•
•
•
•
•

Jordbruksverkets hemsida
Skolinspektionens hemsida
Walter Christallers teori om centralort och dess kluster
Värmlänningarna i rörelse, en studie i värmlänningarnas vardagsmobilitet – Möller
och Gottfridsson
Ana Gil Sóla, genusforskare vid Göteborgs univeristet

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Arbetsgrupper och informationsgivare:

•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsnätverket
Kommunikationsnätverket
Ekonominätverket
HR-nätverket
Nämndordförandegruppen
Koncernledningsgruppen
Arbetsgrupper inom/representanter från UAF, KFF, SOF, LK, TKF och HSF
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Bilaga 2:

Underlag för valda kommuner/landsting

Jämförelse/referenskommuner förslag (politiskt styre 2014-2018):

(S+MP)

Luleå
Östersund (S+MP+V)
Norrtälje (S+C+MP)
Västervik (S+C+MP)
Kalmar (S+C+V)
Gotland (S+MP+V)

Befolkning

Centralort

Andel i %

Yta

57 500

22 600

40%

3 200 km2

76 100
61 300
59 100
36 270
65 780

46 600
44 300
17 675
21 140
39 400

61%
72%
30%
58%
60%

2 250 km2
2 500 km2
2 100 km2
2 030 km2
960 km2

Bakomliggande orsak till val av referenskommun/region/landsting

Luleå

Har tagit beslut om en skolreform som innebär färre och större
skolor, ska genomföras inom kort. Årets tillväxtkommun 2015

Östersund

Har en del likheter med Gotland, främst utifrån turism.

Norrtälje

Stora likheter med Gotland utifrån både befolkningsmängd,
turism, deltidsboende och närheten till större städer.

Västervik

Har genomfört en lyckad skolnedläggning/förändring. Använde en bra och uppskattad dialogmetod (KO, KD och tjänstemän) inför beslut. Finns erfarenhet från denna i vår egen organisation.

Kalmar

Östersjöregion, turism

I KOLADA återfinns vissa av de valda kommunerna med i gruppen med strukturellt liknande kommer. Följande kommun ingår i gruppen med liknande kommuner för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Luleå:
Östersund:
Norrtälje:
Västervik:
Kalmar:

Grundskola
Grundskola
Förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium
Fritidshem, grundskola
Grundskola

I gruppen med liknande landsting som jämförs med den regionala hälso- och sjukvården
återfinns Kalmar län.
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Elevantal vid de gotländska skolorna i september 2016

Skola
Alléskolan
Dalhem skola
Endre skola
Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan
Garda skola
Gråboskolan
Havdhem skola
Humlegårdsskolan
Högbyskolan
Klinteskolan
Kräklingbo skola
Lyckåkerskolan
Lärbro skola
Norrbackaskolan
Romaskolan
Sanda skola
Solbergaskolan
Solklintsskolan
S:t Hansskolan
Stenkyrka skola
Stånga skola
Södervärnsskolan
Terra Novaskolan
Tjelvarskolan
Vänge skola
Väskinde skola
Västerhejde skola
Öja skola

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-19

Fristående grundskolor

Athene Fardhem
Atheneskolan
Guteskolan, grundskola
Montessori Friskola Gotland
Orionskolan, grundskola

Årskurs F-6
168
90
94
29
119
98
100
207
69
73
144
166
36
313
105
192
170
92
148
102
179
93
84

Årskurs 7-9

Får ekonomiskt
stöd 2016/2017

Ja
83

Ja

182
105

Ja
Ja
Ja

139

Ja

531
102

Ja

410
181
176
55
194
242
34

Ja

Ja

61

Ja
311
163
80
99
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/705
8 november 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om att utnyttja eget kapital
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden får utnyttja 300 000 kronor
av eget kapital.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden fick i samband med beslut om överföring av resultat från
2015 flytta med 810 tkr till eget kapital, Rf §59 2016-04-25. Detta beslut togs med
anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och den särskilda
situation nämnden var i. Överföringen skulle enligt beslutet användas för att täcka
behovet av en tidsbegränsad tjänst.
Enligt samma beslut ska nämnderna begära medgivande från regionstyrelsen för att
få utnyttja eget kapital under året.
Överförmyndarnämnden begär att få ta i anspråk 300 tkr av eget kapital för att täcka
2016 års kostnader för den tidsbegränsade tjänsten. Man informerar också om att
tjänsten även bedöms behövas under 2017.
Bedömning

Ledningskontoret anser att överförmyndarnämnden ska få ta i anspråk del av eget
kapital enligt tidigare beslut och planering.
Beslutsunderlag

ÖFN § 129, 2016-10-11
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden
Serviceförvaltningen
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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
Överförmyndarnämnden 2016-10-11

Protokoll

Of n § 129
Begäran om att utnyttja eget kapital
- Överförmyndarnämndens förvaltningsberättelse 2015, ÖFN § 15
- Fullmäktiges beslut 2016-04-25, Rf § 59
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-30

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden begär av regionstyrelsen att få utnyttja 300 000 kronor av eget
kapital.

Överförmyndarnämnden har tidigare, enligt gällande regelverk, beslutat att använda eget
kapital till finansiering av en tillfällig personalförstärkning. Detta för att klara den
ökande ärendemängd som uppkommit till följd av ett ökat flyktingmottagande av
ensamkommande barn. Behovet har tidigare rapporterats i samband med månads- och
delårsrapporter. Förstärkningen kommer även att behövas under 2017 men beräknas
sedan avta. För 2016 uppgår behovet till 300 000 kr.
Regionfullmäktige har samtidigt beslutat (§ 59, 2016-04-25) om att nämnderna ska
begära medgivande från regionstyrelsen för att få nyttja eget kapital under 2016 vilket
nämnden härmed gör.
Expedieras: Regionstyrelsen

l Justerare:

n

i Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

Region

Sammanträdesdag
Överförmyndarnämnden

Plats och tid

2016-10-11

Storfjaun, kl. 13.00-16.10
Beslutande
Lennart Petersson, ordf. (s)
Magnus Jönsson, vice ordf (m)
Boeljormer (s)

Övriga närvarande
Ylva Andersson (c)
Elin Ax
Annelie Thomsson

Utsedd att justera

Boel Jormer

Justeringens tid

Justeringen äger rum 2016-10-17 kl. 11.00.
Överförmyndarnämndens kansli, Visborgsallén 19, Visby.

00 p a s

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande.

vyn
Bipfel Jormer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdag

2016-10-11

Dag för justering

2016-10-17

Datum för anslags
Uppsättande

2016-10-17

Förvaringsplats
för protokollet

Överförmyndarnämndens kansli

Datum för anslags
nedtagande
2016-11-07

Underskrift
Elin Ax

ÖverfÖrmyndarnämnden

Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-09-30

lo

Begäran om att utnyttja eget kapital.
Förslag till beslut
ÖverfÖrmyndarnämnden begär av regionstyrelsen att få utnyttja 300 000 kronor av eget kapital.
Handlingar i ärendet
Överförmyndarnämndens förvaltningsberättelse 2015, ÖFN § 15
Fullmäktiges beslut 2016-04-25, Rf § 59
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-30

Bakgrund
ÖverfÖrmyndarnämnden har tidigare, enligt gällande regelverk, beslutat (ÖFN § 15) att använda
eget kapital till finansiering av en tillfällig personalförstärkning. Detta för att klara den ökande
ärendemängd som uppkommit till följd av ett ökat flyktingmottagande av ensamkommande barn.
Behovet har tidigare rapporterats i samband med månads- och delårsrapporter. Förstärkningen
kommer även att behövas under 2017 men beräknas sedan avta. För 2016 uppgår behovet till
300 000 kr.
Regionfullmäktige har samtidigt beslutat (§ 59, 2016-04-25) om att nämnderna ska begära
medgivande från regionstyrelsen för att få nyttja eget kapital under 2016 vilket nämnden härmed
gör.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI

Elin Ax
Jurist

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-ofn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon 0498-26 99 20

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/740
14 november 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avskrivning omsättningstillgångar 2016
Förslag till beslut

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 17 493 kr och
belastar 2016 års resultat.
Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

Sammanfattning

Enligt regionstyrelsens beslut (§441/92) skall respektive nämnd fr o m 1993 besluta
om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som
kundförlust hos nämnderna 2016, uppgår till 3 619 161 kr, varav konkurser 92 046
kr. Kundförluster fördelade per nämnd framgår av bilaga.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
17 493 kr 2016.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen

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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förslag till avskrivningar av kundfordringar
per nämnd 2016
Regionstyrelsen
-varav serviceförvaltningen

Tekniska nämnden
- varav avgifter vatten- och renhållning
- varav hyror
- övrigt teknikförvaltningen
-övrigt samhälsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
- varav avgifter barnomsorg
- varav avgifter kulturskolan
-varav övrigt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskola
Flyktingmottagningen

Socialnämnden
- varav avgifter äldreomsorg
- varav individ- och familjeomsorg
-varav övrigt

17 493,00

320 754,00
149 019,00
27 539,00
68 096,00
76 100,00
27 150,00
50 506,00
4 190,00
512 618,00
499 043,00
7 850,00
5 725,00
70 772,00
63 501,00
7 271,00

495 847,00
340 871,00
152 904,00
2 072,00

Hälso- och sjukvårdsnämnden
- varav patientavgifter öppen- och slutenvård
- varav utomlänsvård
-varav utländska medborgare
- varav avgifter tandvård

2 119 861,00
1 510 083,00
31 198,00
397 001,00
181 579,00

Summa avskrivningar kundfordringar Region Gotland

3 619 191,00

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/666
20 oktober 2016

Jan Broman

Regionstyrelsen

Mellanlagring och e-arkivering i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen av ett gemensamt digitalt
mellanlager och slutarkiv (e-arkiv) för Region Gotland med ett planerat införande
under 2017/2018.

•

Hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av e-arkiv hanteras då eventuellt
beslut om regionsammanslagning är fattat. Till dess fortsätter hälso- och
sjukvårdsnämnden att vara en del i Region Gotlands arkivmyndighet och blir
därmed en del i ovan beskrivna införande.

Sammanfattning

Beslutet från HSN går i samma riktning som ledningskontorets arbete vilket syftar till
att införa ett e-arkiv bestående av mellanlager och slutarkiv. Snarare förstärker HSN
beslut nödvändigheten med fortsätt planering för ett införande av e-arkiv, eftersom
det visar på både problemställningar att hantera informationsmängder som inte
längre har en aktiv status (?) och att kunna slutarkivera digital information.
Ärendebeskrivning

HSN har beslutat, protokoll daterat 2016-09-21 §267, att:
-

Medel motsvarande 500 000 kronor avsätts årligen 2017-2019 för avveckling
av Medidoc.
Informationen från Medidoc förs över till Stockholms läns landstings
mellanlagringstjänst
Regionstyrelsen tillskrivs med begäran att en långsiktig lösning för e-arkiv
inom Region Gotland tas fram och att samarbete med Länsarkivet i
Stockholms län avseende hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av
e-arkiv vid genomförande av regionalisering utreds.

Beslutet från HSN har en direkt koppling till det arbete som ledningskontorets driver
för att etablera en e-arkiv lösning för Region Gotland. En e-arkivlösning är inte ett
fysiskt system, utan en hantering av information som säkerställer hållbar lagring och
åtkomst till handlingar – både i ett kort (hur kort) och långt tidsperspektiv. I
regionens arbete med e-arkiv definieras själva e-arkivet som ett eller flera datalager
med information (dokument) i format som är anpassade och standardiserade i
enlighet med riktlinjer och definitioner som är fastställda av Riksarkivet.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/666

Gemensamt för samtliga förvaltningar är ett behov av att förenkla själva
avställningen av digital information till regionarkivet. Denna hantering är idag helt
manuell. I vissa fall är digital överföring möjlig – men eftersom ett IT-system för
mottagandet saknas så förblir hanteringen pappersburen. Långsiktig
informationsförsörjning och e-arkiv handlar om att tillgängliggöra och få nytta av
information
Bedömning

Som grund för bedömningen ligger att IT-system som inte längre används skall
avvecklas. I en avvecklingsprocess ligger ansvaret att omhänderta informationen
genom att antingen överföra det till ett nytt IT-system eller att arkivera den. Det två
vanligaste sätten är att mellanlagra informationen eller att informationen går till
slutarkivering, det sistnämnda styrs av nämndens dokumentplan.. En grundläggande
skillnad mellan mellanlager och slutarkivering är att informationsägande kvarstår vid
nämnden vid mellanlagring medan den övergår till arkivmyndigheten vid
slutarkivering.
Utifrån detta så instämmer ledningskontoret med HSN om att avsätta medel för en
avveckling av Medidoc. Kostnaden för en avveckling varierar mellan IT-system så
ledningskontoret förutsätter att en adekvat bedömning gjorts.
Vidare ser ledningskontoret inget hinder i att HSN använder sig av det mellanlager
som finns hos Stockholms läns landstings. I det förarbetet som genomförts inför ett
införande av mellanlager och slutarkiv i Region Gotland så har det slagits fast att det
kan finns flera mellanlager, dock är rekommendationen att det endast skall finns ett
slutarkiv.
Som tangerats ovan så har ledningskontoret genomfört ett förarbete vad avser
införanden av mellanlager och slutarkiv. Under hösten 2016 genomförs
förberedelserna för att starta ett införande projekt. Om ekonomiska förutsättningar
kan skapas så planeras ett införande att ske under 2017-18.
Hur den slutliga regionsammanslagningen kommer att se ut eller tidpunkt för ett
genomförande är fortfarande en osäkerhetsfaktor för regionen. Tills ett beslut i
frågan kommer så hanteras HSN:s behov av slutarkiv av Region Gotlands
arkivmyndighet.
Beslutsunderlag

Protokoll HSN 2016-09-21, HSN § 267 Mellanlagring och e-arkivering av
journalsystem
HSN 2016/408 Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 267 Mellanlagring och e-arkivering av
journalsystem
HSN 2016/408 Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Medel motsvarande 500 000 kronor avsätts årligen 2017-2019 för avveckling
av Medidoc.
• Informationen från Medidoc förs över till Stockholms läns landstings
mellanlagringstjänst.
• Regionstyrelsen tillskrivs med begäran att en långsiktig lösning för e-arkiv
inom Region Gotland tas fram och att samarbete med Länsarkivet i
Stockholms län avseende hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av earkiv vid genomförande av regionalisering utreds.

Bakgrund AU § 262

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Bedömningen är att
avveckling av Medidoc kommer att kosta 1-1,5 miljoner kronor. I dagsläget är det
svårt att säga exakt hur lång tid som behövs för avvecklingen men en försiktig
bedömning är omkring tre år.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 mars 2016 (§ 197) att:
”Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som
beskriver nuvarande och framtida behov av digital mellanlagring och slutarkivering
och detta redovisas på nämndens sammanträde i september 2016.”
Förvaltningen har därför arbetat fram ett underlag till nämnden gällande avveckling
av Medidoc inklusive mellanlagring av dess information. Förvaltningen föreslår att en
långsiktig lösning för e-arkiv för Region Gotland tas fram samt att framtida behov av
e-arkiv vid genomförande av regionalisering behöver utredas.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Medel motsvarande 500 000 kronor avsätts årligen 2017-2019 för avveckling
av Medidoc.
• Informationen från Medidoc förs över till Stockholms läns landstings
mellanlagringstjänst.
• Regionstyrelsen tillskrivs med begäran att en långsiktig lösning för e-arkiv
inom Region Gotland tas fram och att samarbete med Länsarkivet i
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

Stockholms län avseende hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av earkiv vid genomförande av regionalisering utreds.

Expedieras:
Jeanette Chressman Hoas, enhetschef eHälsa/MIT
Gunnar Ramstedt, chefläkare/it-strateg
Registrator-RS

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Gunnar Ramstedt, chefläkare/it-strateg

Ärendenr HSN 2016/408
Handlingstyp Beslutsärende
Datum 26 augusti 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att

•
•
•

medel motsvarande xx avsätts under 2017 för avveckling av Medidoc
informationen från Medidoc förs över till Stockholms läns landstings
mellanlagringstjänst
regionstyrelsen tillskrivs med begäran att en långsiktig lösning för e-arkiv
inom Region Gotland tas fram och att samarbete med Länsarkivet i
Stockholms län avseende hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov
av e-arkiv vid genomförande av regionalisering utreds.

Sammanfattning

Äldre digitala journalsystem behöver tas omhand så att informationen kan säkras
och systemen stängas ner. Detta är ett kostsamt och tidskrävande arbete, som
hastar. Risken är annars stor att informationen i systemen går om intet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-03-23 (§ 197) att:
”Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som
beskriver nuvarande och framtida behov av digital mellanlagring och
slutarkivering och detta redovisas på nämndens sammanträde i september
2016.”

Arkivering av journalsystem görs i två steg, mellanlagring och e-arkiv.
Det sätt som informationen struktureras inför mellanlagring behöver stämma
överens med det sätt som e-arkiv kan ta emot informationen. Hela processen bör
därför vara klarlagd innan mellanlagring av informationen påbörjas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver dessutom en långsiktig plan för
organisation och kostnadsansvar när det är klarlagt var informationen ska lagras.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/408

Region Gotland

Bakgrund

HSF har och har haft ett antal olika digitala journalsystem. Några system har
avvecklats helt utan att ha kunnat arkiveras digitalt. Vissa system tillförs inte ny
data, men används fortfarande för att söka efter historisk data. Ett sådant exempel
är Medidoc (primärvård). System som används fullt ut idag behöver kontinuerligt
avlastas avseende lagrad information. Det gäller TakeCare (huvudjournalsystem i
hälso- och sjukvården), Obstetrix (förlossningsvård och Opus (folktandvården),
samt andra system inom laboratorie- och bilddiagnostiken bl.a.
System kommer allteftersom att behöva ställas av, till förmån för nya system.
Informationen i avställda systemen måste tas omhand och under en period göras
sökbar för verksamheten på ett enkelt sätt (mellanlagring), helst via aktuellt
huvudjournalsystem, innan det så småningom kan arkiveras.
Gamla system som inte tillförs ny information kostar pengar i form av drift,
underhåll och licenskostnader. Om den information de rymmer inte tas om hand
för mellanlagring och arkivering blir informationen med tiden inte tillgänglig. Det
journalsystem som idag är aktuellt för att ställas av inom hälso- och
sjukvårdsnämnden är Medidoc.
Att avsluta gamla system och lagra informationen elektroniskt är ett tidskrävande,
resurskrävande och kostnadsmässigt dyrt arbete. De har inte förberetts för arkiv
eller mellanlagring från början. När tidiga system skapades fanns inte e-arkiv som
en teknisk möjlighet. När sedan tekniska standarder för e-arkiv tagits fram måste
information i befintliga system ”översättas” till dessa standards.
Den kompetens, i form av systemleverantörer, tekniska specialister och
systemförvaltare, som har kännedom om de gamla systemen försvinner snabbt.
Tekniken utvecklas och det finns ibland varken operativsystem eller hårdvara som
kan hantera dessa gamla system.
E-arkiveringen sker i två steg, mellanlagring och arkivering. En skillnad mellan de
båda stegen berör juridisk tillgång till innehållet, där villkoren regleras i skilda
lagstiftningar.
Elektronisk mellanlagring

Vid mellanlagring äger verksamheten fortfarande informationen och har direkt
tillgång till den. Det är en lämplig lagringsform när ett äldre journalsystem ska
avvecklas och vården fortfarande behöver tillgång till uppgifterna i det gamla
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systemet. Verksamheten har direktåtkomst till ”sina” uppgifter i mellanarkivet och
slipper logga in i de äldre, avvecklade, systemen för att komma åt informationen.
Elektroniskt arkiv (e-arkiv)

När journalsystem övergår till arkiv äger arkivmyndigheten informationen och ett
utlämningsförfarande med menprövning äger rum innan utlämnande kan ske.
Handlingar som inte längre behövs inom verksamheten ska slutarkiveras. Oftast
gäller det personer som är utflyttade från landet eller som är avlidna.
Mellanlagring och e-arkiv i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har en mellanlagringstjänst som nås via TakeCare.
Patientens personnummer i TakeCare leder över till de äldre journalhandlingar
som finns förvarade.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland kan via TakeCare-samarbetet
med Stockholm också utnyttja mellanlagringstjänsten.
Informationen i Stockholms läns landstings mellanlagringstjänst flyttas efterhand
till e-arkiv i deras landstingsarkiv. Det kan, än så länge, inte hälso- och
sjukvårdsnämnden Region Gotland göra. Region Gotland har inte heller något
eget e-arkiv. Detta gör att Hälso- och sjukvårdsförvaltningens information i
nuläget inte kan överföras till digital slutarkivering.
Ledningskontoret Region Gotland har gjort en förstudie om e-arkiv. Förstudien
har inte lett vidare till något införandeprojekt.
Samarbete mellan andra landsting

De sju landsting som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har gått samman
kring e-arkiv. ”R7e-arkiv” var till en början ett internt samarbete, men sedan har
andra landsting och organisationer anslutit. R7e-arkiv är en lösning som innehåller
både mellanlagring och arkiv.
För att utröna om R7e-arkiv kan vara en möjlig lösning för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Region Gotland skulle en särskild utredning behöva göras
som belyser behörighetsstyrningens påverkan, eftersom HSF är anslutet till hälsooch sjukvårdens adressregister (HSA) via Stockholms läns landstings elektroniska
katalog (”EK”).
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Ansvar och kostnader

Flera verksamheter blir involverade i avvecklingen av ett system, men någon måste
äga processen. Eftersom de flesta system har använts av flera verksamheter inom
förvaltningen bör processen ägas centralt, förslagsvis av verksamhetschef på
eHälsa/MIT.
Följande kompetenser behövs vid en avveckling:
• Projektledare
• Systemförvaltare
• Teknisk kompetens
• Leverantör
• Verksamhetsföreträdare
• Chefläkare
• Arkivansvarig
• Person från regionarkivet
Budgetering av kostnader för digital mellanlagring och e-arkivering av gamla
journalsystem saknas idag. De indikationer på kostnader som andra landsting ger
är ca 1-1,5 miljoner kronor/system.
Nuvarande kostnad för mellanlagring av inskannade journaldokument i
pappersform baseras på den informationsmängd som lagras. Kostnaden har ökat
varje år.
Regionarkivet tar inte ut någon kostnad för arkivering av de pappersjournaler som
hälso- och sjukvårdsförvaltningen överlämnar. Inte heller debiteras vården vid
utlämnande av arkivkopior. Hur en finansiering och utveckling av e-arkiv ska lösas
finns än så länge inte beskrivet.
Medidoc

Medidoc användes 1997-2011 inom primärvården, rehabenhetens sjukgymnastik
och arbetsterapi med inriktning mot primärvård, uroterapimottagningen samt den
sjukvårdsrådgivning som bedrevs i egenregi. Medidoc består av 8 databaser.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som bedriver primärvård och
psykiatrisk vård, har mellanlagrat sina journaler från Medidoc. Arbetet tog 7 år, till
en kostnad av 1,5 miljoner kronor. För oss kan arbetet eventuellt gå fortare, om vi
kan dra nytta av de erfarenheter Stockholm har.
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Kostnader idag för Medidoc

Licenser
Driftskostnad till ITT

84 840 kr/år
25 000 kr/år

Framtida journalsystem

Avveckling av system är egentligen att betrakta som en driftskostnad. Planering
för avveckling behöver ingå som en naturlig del för varje nytt system som köps in

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/582
16 november 2016

Jonas Nilsson

Remiss – reviderade riksintressen för friluftsliv – områdena
Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen på Gotland inlämna upprättat
förslag till yttrande.

Sammanfattning

Som beskrivits nyligen i ärende RS 2016/572 fick samtliga länsstyrelser i landet 2012
ett uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för
riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013
lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt
förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden.
Den föreliggande remissen från Länsstyrelsen på Gotland, rör endast två av
riksintresseområdena – ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och
skärgård”.
I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till
nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, faller det sig naturligt att
ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade
riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län.

Ärendebeskrivning

Som beskrivits nyligen i ärende RS 2016/572 fick samtliga länsstyrelser i landet 2012
ett uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för
riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013
lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt
förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden (se RS 2016/572).
Naturvårdsverket lämnade 2 september 2016 möjlighet för bland annat samtliga
kommuner att inkomma med synpunkter på förslaget. Mot bakgrund av den korta tid
som ställdes till förfogande för kommunerna för beredning, i kombination med att
hela riksintressesystemet nyligen utretts och med stor sannolikhet därför kan komma
att förändras, avstyrkte Region Gotland förslaget i sin helhet (RS 2016 §240).
Regionstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde 2016-10-27 hur styrelsen skulle
förhålla sig till den föreliggande, separata remissen från Länsstyrelsen på Gotland,
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/582

rörande två av de föreslagna riksintresseområdena – ”Gotlandskusten” (revidering)
respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård” (nytt område). Enligt
länsstyrelsen var anledningen till att just dessa två områden skickats på remiss – och
inte de övriga tolv – att de innehöll betydande geografiska justeringar jämfört med
det äldre förslaget, som låg till grund för Naturvårdsverkets förslag.
Ledningskontoret har med regionstyrelsens diskussion som grund skrivit ett förslag
till yttrande.
Bedömning

I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till
nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, och eftersom inga nya skäl till
annorlunda ställningstagande tillkommit, faller det sig naturligt att ledningskontoret
föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län, däribland den aktuella remissen två
områden, ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård”.

Beslutsunderlag

Remiss. Reviderade riksintressen för friluftsliv – områdena Gotlandskusten och
Nordöstra Gotlands kust och skärgård. Länsstyrelsen på Gotland, dnr 408-923-16
Tjänsteskrivelse RS 2016/582 Remiss – reviderade riksintressen för friluftsliv –
områdena Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och skärgård.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/582
14 december 2016

Ert ärendenr

Länsstyrelsen på Gotland

408-923-16

621 85 Visby

Reviderade riksintressen för friluftsliv – områdena
Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.
Regionstyrelsen avstyrkte tidigare i höstas Naturvårdsverkets nationella förslag
till nya riksintresseområden för friluftsliv och följaktligen också den del av
förslaget som gällde Gotlands län.
Utpekandet av riksintresse för friluftsliv är en viktig komponent att ta hänsyn
till i bygglovsprövande och planläggning enligt plan- och bygglagen. Inte minst
mot bakgrund av att regionen både har ett högt exploateringstryck och en stor
och viktig besöksnäring.
Som myndighet med ansvar för regional utveckling uttryckte regionstyrelsen i
yttrandet till Naturvårdsverket sin oro för att staten utpekar riksintressen, men
i praktiken – varken under beredning eller när ett förslag finns framtaget – ger
tid för en dialog med den lokalt högsta politiska beslutsnivån, en dialog som
dessutom föreskrivs i lagen. Speciellt mot bakgrund av att förslaget för
Gotlands del är omfattande.
Regionstyrelsen är också – i likhet med Sveriges Kommuner och Landsting –
av den uppfattningen att det är olämpligt att utse nya områden av riksintresse
samtidigt som hela systemet med riksintressen nyligen utretts av regeringen och
sannolikt kommer leda till en förändring av systemet.
Regionstyrelsen avstyrker därför förslaget till nya och reviderade
riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län, däribland den aktuella
remissen två områden, ”Gotlandskusten” (revidering) respektive ”Nordöstra
Gotlands kust och skärgård”.
Region Gotland
Regionstyrelsen

Björn Jansson
ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Peter Lindvall
regiondirektör

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson 2014-02-19. Reviderad av Mattias Vejlens 2016-09-06.
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 04 Gotlandskusten, uppdelat i 5 delområden. FI04A. Slite-Östergarnslandet, FI04B.
Ljugarn- Storsudret, FI04C. Näs-Klintehamn, FI04D. Klintehamn-Visby, FI04E.
Visby-Kappelshamn.
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Uppgiften tas fram när GIS-skiktet är klart
Huvudkriterier:
 Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
 intresseväckande naturvärden
 intresseväckande kulturvärden
 orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
 stillhet/tystnad/låg ljudnivå
 tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
 omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
 särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
 att området har sällsynta växter och djur
 artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
 bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
 lämplig terräng med variationsrik topografi
 terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
 förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
 berg/klippor lämpligt för klättring

3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
 naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
 tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
 förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
 att det finns markerade leder och informationsskyltar
 förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
 frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, bad, båtliv, kanot, naturupplevelser, kulturupplevelser,
fritidsfiske, klippklättring, ridning.
Beskrivning av områdets värden:
Gotlandskusten utgörs till stora delar av orörd och omväxlande natur med mycket goda
möjligheter till ett varierat friluftsliv. Här finns bland annat många områden med en rik och
varierad flora och fauna och fina badstränder. Gotlandskusten lämpar sig mycket väl för
vandring, strövande och promenader och vattenområdet för kanotpaddling och fritidsfiske.
I beskrivningar av vandringstips på Gotland framhävs framför allt kustens fina stigar och
vägar med storslagna vyer och klintar. Ett flertal kuststräckor finns beskrivna i olika
vandringsböcker. Vandring bedrivs i både organiserad form i grupper längs kusten men också
genom kompisgäng eller ensamma vandrare som lockas av den storslagna utsikten. Jämfört
med många andra kuststräckor är Gotlands kust mycket tillgänglig tack vare de många vägar
som går ner till stranden men också som löper längs stranden. Strandnära bebyggelse finns på
många håll men stora delar av stranden är inte exploaterad vilket är mycket värdefullt ur
friluftssynpunkt. Många matställen och övernattningsmöjligheter ligger också utspridda längs
kusten vilket gör kusten attraktiv för dagsvandrare.
Kajaking är populärt och Gotlandskusten är speciell eftersom skärgård saknas (med undantag
av området utanför Slite). Även om kusten är exponerad för vind och vågor på grund av
avsaknaden av skyddande öar, finns alltid lä att hitta längs någon kuststräcka eftersom
Gotland har kust i alla vädersträck. Paddling längs orörd klintkust i solnedgång kan vara en av
sommarens absoluta höjdpunkter för friluftsintresserade.
Det finns ett 20-tal gästhamnar Gotlands kust; Fårösund, Slite, Herrvik, Ljugarn, Djupvik,
Klintehamn, Visby.m.fl.
Många fina fågellokaler finns längs kusten som också är kända nationellt bland ornitologer.
Fritidsfisket på Gotland är populärt. Turister från många olika länder kommer för att prova
havsöringsfiske längs den gotländska kusten.
Längs Gotlandskusten finns också många gamla och välbevarade fiskelägen med ett högt
kulturhistoriskt besöksvärde.
På ett flertal platser längs kusten kan man boka långa eller korta turer till häst eller till fots.

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Största hoten mot friluftsintressena är alltför hård exploatering på och i anslutning till
stränderna. Bebyggelse alltför nära stranden med risk för privatiseringar av stränderna i
form av staket och andra anordningar hämmar framför allt det rörliga friluftslivet längs
kuststräckorna. Stigar som ofta löper längs med stränderna måste få behålla sin
”småskalighet” för att friluftslivet inte ska hämmas. Detta gäller även de obebyggda
partier (”gröna” stråk) som löper ner mot stränderna och som gör att stränderna är
lättåtkomliga. Många vägar som går ner mot och längs med stränderna är i dagsläget
öppna, skulle många vägar förses med bom eller vägarna sluta att underhållas skulle
stränderna bli mindre lättåtkomliga.
Området påverkas negativt av ytterligare täktverksamhet, kalhuggning, terrängkörning
samt av om fågellivet störs under framförallt häckningstid i känsliga områdena. Mindre
täktverksamhet finns strandnära i form av husbehovstäkter. Så länge täkterna är i mindre
omfattning hotas inte friluftslivet men om större mängder grus tas ut påverkar detta lokalt
friluftslivsupplevelsen märkbart.
Mycket av de natur- och upplevelsevärden som finns längs kusten är beroende av att
ängarna hålls i hävd genom traditionell ängsskötsel. Det är därför viktigt med fortsatt
jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement,
restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena och därigenom även
friluftsvärdena.
Gotlands kust har stor utvecklingspotential ur friluftssynpunkt. I dagsläget finns få
”officiella” vandringsleder som är uppmärkta längs kusten. Beskrivningar av vandringar
finns i broschyrer och böcker framtagna genom privata initiativ. Genom markerade leder,
gärna sammanhållna, byggande av vindskydd och iordningsställda lägerplatser skulle
kusten kunna bli ett välbesökt friluftsmål som skulle locka vandrare från både Sverige och
andra länder, även under höst och vår.
Planering och säkerställande:
I området finns 22 naturreservat; Gotlandskusten, Storsund, Mojner, Närsholmen, Ålarve,
Grötlingboholme, Pankar, Ekstakusten, Vivesholm, Kronholmen, Högklint, Södra Hällarna,
Galgberget, Brucebo, Själsöån, Lummelundagrottan, Björkume, Törrvesklint, Jungfrun,
Grausne källmyr, Ireån och Hall-Hangvar.
24 områden är utpekade enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Storsund, Mojner, ListeHammars, Lausvik, Pavals, Närsholmen, Hummelbosholm, Ålarve, GrötlingbouddYtterholmen, Södra Grötlingboudd, Pankar, Näsudden, Petesvik, Ugnen, Gannarveviken,
Kronholmen, Högklint, Brucebo, Törvesklint, Björkume, Grausne källmyr, Klinthagen, HallHangvar och Blautmyrskogen.
11områden är utpekade enligt Natura 2000 Fågeldirektivet; Lausvik, Närsholmen,
Hummelbosholm, Ålarve, Grötlingboudd-Ytterholmen, Södra Grötlingboudd, Näsudden,
Petesvik, Ugnen, Gannarveviken och Kronhomen.

Ugnen och Näsrevet är djur- och växtskyddsområden med tillträdesförbud 15 mars-30 juni
och Hummelbosholm med tillträdesförbud 15 mars-15 juli. Närsholmen, Hummelbosholm
och Grötlingboudd är RAMSAR-område (3SE008).
Kusten omfattas av strandskydd på 100-300 meter. Ett stort antal fornlämningar är skyddade
enligt kulturmiljölagen.
Mellan 1 oktober och 31 december är allt fiske förbjudet i Kohlenskvarnsån, Själsöån,
Lummelundaån, Lickershamnsån, Ihreån, Vikeån, Gothemsån, Storsundsån, Djupån,
Nygårdsån, Lavasån, Svajdeån, Tutenån, Närkån, Snoderån, Robbjänsån och Varbosån,
Västergarnsån och inom fredningsområdet utanför åarnas mynning. Gädda och abborre är
fredade i kustvattenområdet under perioden 1mars till 31 maj. För gädda gäller dessutom att
vid fiske med handredskap under övrig tid, får högst tre gäddor per fiskare och dygn och
endast gäddor med storlek mellan 40 och 75 cm behållas. Sik är fredad runt hela Gotlands
kust under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda mellan 15 februari och
15 maj. Ålen är fredad året runt.
Områdets huvuddrag:
Den gotländska kusten är ca 70 mil. Besökaren som nalkas ön västerifrån möts av den
mäktiga klintkusten, som sträcker sig obruten från Tofta i söder till Hallshuk i norr. Klinten
fortsätter under vattnet i plana kalkstensytor – pallar – vilka upphör efter några tiotal meter.
Havsöring fiskas ofta ståendes i vadarbyxor på pallen. På vissa sträckor går klinten en bit från
strandlinjen inne på land. Ofta finns lättvandrade stigar uppe på klinten. Även nere på
stranden går det att gå även om vissa stenpartier kan vara lite svårforcerade.
Grus- eller klapperstranden är den vanligaste gotländska strandtypen. På några platser
finns vidsträckta fält av klapperstensvallar.
Många fina sandstränder finns spridda längs kusten och lockar till bad och strandliv, Tofta
strand är tillsammans med Sudersand på Fårö den mest välbesökta badstranden på Gotland.
Det finns även andra kilometerlånga sandstränder, bl.a. Åminne, Ardre och Ireviken.
Delområde FI04 A. Slite-Östergarnslandet
Längst i norr är området ganska otillgängligt men med möjlighet till ett ostört friluftsliv.
Åminne är en välbesökt sandstrand med stugby och camping. Norr om Åminne ligger Vike
Minnesgård, en gammal välbevarad gård med flera byggnader från 1700-talet. Gården är
numera ett museum. Strax söder om Åminne ligger Gothemhammar, ett vackert område
med klappersten, strandvallar och en låg kustklint med rika fossilförekomster.
Utanför fiskeläget Botvaldevik ligger ön Sildungen dit man kan paddla. Eftersom det inte finns
så många öar runt Gotland är alla småöar runt kusten naturliga mål för exempelvis
kajakpaddlare.
Storsund är en grund näringsrik sjö med ett mycket rikt fågelliv. För att göra det lättare att se
sjöns fåglar har ett fågeltorn uppförts vid den sydvästra stranden.. Österut från Storsund ligger
Kyrkebingegrunn som är ett annat område med ett mycket rikt fågelliv.
Som andra besöksvärda platser kan bland annat strandängarna vid Liste och Hammars

fiskeläge nämnas.
Delområde FI04 B. Ljugarn-Storsudret
Lausvik är en stor öppen havsvik med stora arealer grundvattenmiljöer. Hela viken har en
flack ängsstrand som under långa tider använts som slåttermark. Lausvik är en mycket rik
fågellokal som räknas till en av de främsta fågelstränderna i Norden och lockar mängder med
fågelskådare.
Utanför Lausviken ligger Laus holmar som är populära paddelmål från det lilla fiskeläget
Nabben.
Närsholmen är en låglänt, flack, ca 170 hektar stor halvö som till stora delar är uppbyggd av
vallar av strandgrus. Området erbjuder fina vyer. Växtligheten är starkt präglad av att
området under lång tid nyttjats som betesmark, och stora delar av Närsholmen har karaktären
av en "en-savann" med höga, glest stående enar. Närsholmens välbetade strandängar hyser
under en stor del av året ett rikt fågelliv. För delar av land- och vattenområdet gäller
tillträdesförbud 15 mars-15 juli.
Hummelbosholm utgörs av en flack udde med betade, fågelrika strandängar. De högre
belägna delarna av udden utgörs av torrängar. Den norra stranden av Hummelbosholm är
flack och här finns väl utvecklad strandängsvegetation. Några få låga enbuskar växer i de
centrala delarna men stränderna är helt öppna. På strandängen finns ett rikt växt- och
fågelliv.
Tomtbod utgör ett av Gotlands bäst bevarade storfiskelägen och är ett representativt exempel
på hur ett fiskeläge såg ut på öns östkust. Det är naturskönt beläget vid den flacka kusten
mellan Burs och Rone socknar. Fiskeläget hyser 31 stycken bodar, flera ålderdomliga i sten
eller bulteknik.
Kusten vid Ålarve naturreservat är ovanligt flikig, och närmast havet utbreder sig flacka,
låglänta och fårbetade strandängar. Den sydvästra delen av reservatet är bevuxen med en
lågvuxen strandtallskog. Ålarve har tillgänglighetsanpassats med gångbana och en
utsiktsplats med ramp.
Grötlingbo utgör ett fint exempel på ett småskaligt jordbrukslandskap med stora arealer
naturliga fodermarker och ett flertal ängen. Här finns också den medeltida museigården
Kattlunds. I området finns ett flertal mindre vägar som lämpar sig väl för cykling.
Grötlingboudd och Grötlingboholme hyser under en stor del av året ett rikt fågelliv. För att
besökare skall kunna studera områdets fågelliv utan att störa fåglarna, finns en
observationsplats med ett skärmgömsle i form av långt "plank" med tittgluggar. Gömslet
står ca 150 m utanför den västra reservatsgränsen, och en markerad stig leder ut till
gömslet. Denna stig får användas även under den tid på året (15 mars-15 juli och 1 oktober15 november) då det i övrigt är förbjudet att beträda området.
Naturreservatet Pankar består till största delen av mark som en gång i tiden använts som
slåtter- eller betesmark. Numera är dock området nästan helt igenväxt och på god väg att
övergå till sluten lövskog. En mindre del av Pankar naturreservat – Prästänget – hävdas än
idag på traditionellt sätt med fagning, slåtter och efterbete. Änget består av öppna gläntor –
braidsräum – inramade av vastar (träd- och buskridåer) av främst ek, ask och hassel.

Lövskogen i Pankar är frodig och rik på hålträd, vilket också avspeglar sig i fågelfaunan.
Längs kuststräckan finns ett flertal småbåts-och/eller gästhamnar; Ljugarn, Djaupdy,
Närshamn, Hörte, Ronehamn,
Delområde FI04 C. Näs-Klintehamn
Näsudden kännetecknas av den stora vindkraftsparken där men strandängarna hyser också en
rik flora och ett mycket rikt fågelliv och är välbesökt av fågelskådare.
Petesviken-Kvarnåkershamn-Ugnen. Området omfattar en kuststräcka på ca 15 kilometer.
Mellan Djupvik i norra delen av området och Hammarudd utgörs kusten av en låg klint som
kantas av strandvallar av grus och sten. Marken närmast stranden är karg och fattig på
växtlighet. Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och
granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken. Mellan
Hammarudd och Borum finns vidsträckta betade strandängar.
Strandvåtmarkerna som sträcker sig mellan Hammar-udd i Eksta och sommarstugeområdet
vid Snoderviken i Sproge tillhör en av de mäktigaste på Gotland. Området omfattar en mängd
vikar och uddar samt den lilla sjön Fuldye. De delar som betas är välhävdade.
Fröjelkusten omfattar småbrutet odlingslandskap med åker, betesmark och skog. Stranden
upptas av Gannarveviken som är en grund havsvik med mäktiga sandavlagringar. Här finns
fina strandmarker som varit i hävd under lång tid.
Vid Djupvik finns gäst-/småbåtshamn.
Även om hela sträckan är relativt glest bebyggd, förutom vid Kvarnåkershamn och DjupvikSandhamn, finns vägar som går ner till stranden och även mindre vägar/stigar längs
stränderna som gör området åtkomligt.
Delområde FI04 D. Klintehamn-Visby
Varvsholm-Vivesholm-Kovik. Kuststräckan är av mycket stort geologiskt vetenskapligt
intresse. Lokal för flera sällsynta växtarter. Flackt och blockbestrött kustparti, som
geologiskt kännetecknas av ovanligt utbildade och ständigt föränderliga uddar. Dessa utgörs
sannolikt ursprungligen av isälvsbildningar, som starkt svallats och erhållit ett mycket flikigt
utseende med förekomst av strandsporrar. Floran är också intressant. Här finns ett
koncentrat av viktiga häckfåglar utan motsvarighet på en så liten plats i länet. Vid
Björkhage S Varbos, finns campingplats, badplats m.m. På Sandbovikens västsida har
uppförts ett fågeltorn. Vivesholm består av en betad havsstrandäng.
Tofta strand är en den mest kända och populäraste av Gotlands sandstränder. Från Visby går
det att ta sig med cykel på cykelbana hela vägen. I området finns omfattande service så som
butik, fik, camping osv.
Kuststräckan från Gnisvärd till Högklint går via Tofta Skjutfält. Området är av riksintresse för
Totalförsvaret och används aktivt. Vid övning råder tillträdesförbud för allmänheten.
Längs kuststräckan finns ett flertal småbåts-och/eller gästhamnar; Klintehamn, Gnisvärd,

Västergarn.
Hällarna-Nyrevsudd. Klintkusten vid Högklint är mycket imponerandemed jätterauken
vid Rövar Liljas håla, stora Ancylusgrottor och i övrigt andra intressanta och storslagna
geologiska företeelser. Reservatet omfattar ett ca 1,3 km långt avsnitt av den höga och
branta kustklinten söder om Visby. Klinten når sin högsta höjd, 48 m över havet, vid
själva Högklint i områdets norra del. Härifrån har man en storslagen utsikt ut över havet i
väster och mot Visby i nordost. Utsiktsplatsen är välbesökt och en vandringsled uppe på
klinten söderut bjuder på dramatiska stup och närhet till havet.
Södra hällarna är ett naturskönt område i anslutning till Visby. Området är ett kommunalt
reservat. Tidigare har området varit ett militärt övningsområde och detta har gett upphov till
en speciell och artrik flora och fauna. Det tätortsnära läget gör Södra hällarna till ett mycket
välbesökt strövområde i anslutning till Visby.
Delområde FI04 E. Visby till Kappelshamn
Kuststräckan mellan Visby och Kappelshamn är kanske den sträcka som har störst
utvecklingspotential på hela Gotland vad gäller vandring och friluftsupplevelser. Längs hela
vägen finns stigar eller små vägar som gör att man kan vandra oavbrutet antingen nere på
stranden eller uppe på klinten. Uppe på klinten har man storslagen utsikt utåt havet och
längs med kusten. Går man nere på stranden får man en känsla av litenhet med klinten
hängande över sig. På många ställen kan man studera den gotländska silurberggrundens
olika lagerföljder. Även på de ställen där klinten går en bit in på land finns mycket att
upptäcka. Längs sträckan finns också övernattningsmöjligheter, matställen och sevärdheter
som man kan bryta av vandringen med, bl a fornborgar, fiskelägen, Lummelundagrottorna
och ett flertal naturreservat. Flera vikar med sandstränder med utmärkta badmöjligheter
finns längs sträckan. Det går även att cykla längs med väg 149 och på flera strandnära vägar
längs sträckan.
Galgberget är kommunalt naturreservat och ett populärt strövområde beläget omedelbart norr
om Visby. Galgberget är en vacker utsiktsplats med en intressant kulturhistoria. Galgberget
är också en av Gotlands mest besökta klätterklippor.
Nordergravar - Kohlens kvarn. Hög klintkust där klinten ofta är utbildad i avsatser med
hyllor på olika nivåer. Långa serier av strandvallar finns bl.a. S Kohlens kvarn och SSV
Snäckgärdsbaden. Murgrönarik kalktallskog utbreder sig på flera ställen. Åhsbergska hagen
är ett populärt område för picknick. Strandpromenaden från Visby hamn till Snäck är
troligtvis den mest frekventerade gå-cykel-vandringsleden på Gotland. Här finns även
iordningsställda grillplatser för allmänheten och tillgänglighetsanpassat bad vid Gustavsvik.
Naturreservatet Brucebo uppvisar ett koncentrat av gotländska naturtyper. Reservatet och
konstnärshemmet med samma namn är ett välbesökt utflyktsmål inom cykelavstånd från
Visby. En naturstig finns anlagd inom reservatet och en tryckt guide redovisar områdets natur.
Stigen leder runt i de olika naturtyperna, från storslagna vyer uppe på klinten till den betade
strandängen nere vid stranden.
Irevik-Själsö. Kuststräckan får sin karaktär av den mäktiga kustklinten, som når en höjd av upp
till 40 meter. Naturreservatet Jungfrun har länets största rauk. Klapperfält med väl utbildade
strandvallar finns nedanför klinten norr om Garde, längs kusten vid Lickershamnsviken och

Irevik samt slutligen vid Allstädar, där ett av länets vackraste strandvallskomplex ligger.
Vegetationen kännetecknas i stort av olika typer av tallskogar med rikligt inslag av våtmarker.
Sandstranden vid Ireviken är en välbesökt badplats. Området kring Ireån är naturreservat. Här
kan besökare studera bäckens växt- och djurliv.
Gardestugans motionsområde i norra delen av Stenkyrka finns motionsspår med varierande
längder, skidspår vid snö, uthyrning av skidutrustning, dusch och bastu, grusplan för fotboll,
boulebanor, grillplats och belyst backe för pulkaåkning.
Hall-Hangvar. Området norr om Ireviken har Gotlands mest välutbildade klintkustpartier med
milsvida utsikter.. Det är ett vildmarksområde och är förhållandevis lite exploaterat och har
stora skönhets- och friluftsvärden. I klintarna finns ofta grottor. Raukar förekommer i
klintbranten sydväst om Halls fiskeläge, vid Sigsarvestrand och i Klinthagen.
Längs hela kuststräckan finns ett flertal småbåts-och/eller gästhamnar; Visby, Flundreviken,
Själsö, Brissund, Lickershamn, Hallshuk, Kappelshamn.
Områdets avgränsning:
Avgränsingen på land går ca 500 m från strandlinjen längs hela Gotlands kust utom för de
delar där naturreservat och i vissa fall annat riksintresseområde ansluter till strandområdet. Vissa
aktiviteter som t.ex. fritidsfiske, kajakpaddling och bad sker ute i vattnet och det är viktigt att
vattenområdena innefattas i riksintresset. Avgränsning ut i havet är densamma som
strandskyddet (100-300 m ut från land) med undantag för vissa vikar där avgränsning har
skett så att hela viken innefattas (Lickershamn, Ireviken, Nisseviken, Austerviken,
Närshamn, Hörte, Västergarn, Gustavsvik, Snäck).
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 090929, NRO 09030, NRO 09045,NRO
09059, NRO 09060, NRO 09061, NRO 09062, NRO 09064, NRO 09077, NRO 09092, NRO
09096, NRO 09097, riksintresse kulturmiljövård; 0919, 0923, 0924, 0926, 0927, 0936, 0937,
0938, 0939, 0940, 0950, 0960B, 0960C, 0960D,0960F, 0960I, 0960J, riksintresse för
yrkesfiske (Östersjön), Riksintresse energiproduktion (vindkraft). Enligt MB kap. 4.
Riksintresse rörligt friluftsliv (hela Gotland), Riksintresse kust- och skärgård.
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda längs Gotlandskusten, några som rör höga
naturvärden är SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI,
SJV Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering
1990-1996 och Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i
Gotlands län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006

Klippklättring: www.sverigeforaren.se
http://www.upplevgotland.se/
http://www.hovleden.se/index.asp

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14, reviderad av Mattias Vejlens 2016-09-06.
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 08 Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 15 500 ha varav ca 11 800 ha vatten (ungefärlig uppgift, mer precis anges när GISskiktet är klart).
Huvudkriterier:
 Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
 intresseväckande naturvärden
 intresseväckande kulturvärden
 stillhet/tystnad/låg ljudnivå
 tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
 omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
 särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
 att området har sällsynta växter och djur
 artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
 bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
 lämplig terräng med variationsrik topografi
 terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
 förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
 berg/klippor lämpligt för klättring
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:








naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, cykling, bad, båtliv, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser, fritidsfiske, klippklättring, ridning, dykning (planer finns bland annat för
snorkling längs leder).
Beskrivning av områdets värden:
Tack vare områdets omväxlande karaktär finns här stora möjligheter till berikande upplevelser
både när det gäller natur- och kulturvärden. I området finns Gotlands enda skärgård som
lämpar sig väl för vattenanknutna friluftslivsaktiviteter.
Det finns många vackra strövområden och småvägar lämpliga för cykling och turridning.
Vandring bedrivs i både organiserad form i grupper längs kusten men också genom
kompisgäng eller ensamma vandrare. Jämfört med många andra kuststräckor är Gotlands kust
mycket tillgänglig tack vare de många vägar som går ner till stranden men också som löper
längs stranden. Strandnära bebyggelse finns på många håll men stora delar av stranden är inte
exploaterad vilket är mycket värdefullt ur friluftssynpunkt.
Här finns också stora ornitologiska värden framförallt på strandängarna med många sorters
vadare och änder. Både kungsörn och havsörn är vanliga i området. Vid Hideviken, Husken
och Asunden finns klintar lämpliga för klippklättring i form av s.k. bouldering. Många av
stränderna och en del av kalkbrotten inbjuder till bad. Vid alla reservat finns
informationsskyltar. Parkeringar, bordbänkar, grillplatser och TC finns vid en del reservat,
besöksplatser och badstränder. Många lämningar från äldre tiders kalkbrytning i form av
stenbrott och kalkugnar tillsammans med talrika fornlämningar ger möjlighet till stora
kulturupplevelser. Stora delar av kusten lämpar sig för fritidsfiske. Antingen med vadarbyxor
eller med båt. När man är ute med båt träffar man ofta på gråsälar som plötsligt sticker upp
huvudet och nyfiket betraktar en.
Slite skärgård har stor potential att utvecklas som friluftslivsområde och det finns flera
engagerade föreningar och företag som jobbar med detta. Det finns bland annat
kajakuthyrning och seglarskola (optimistjollar). En snorkelled planeras där man följer en lina
mellan olika stationer. Här finns redan viss båttrafik till ön Enholmen.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Största hoten mot friluftsintressena är alltför hård exploatering på och i anslutning till
stränderna. Bebyggelse alltför nära stranden med risk för privatiseringar av stränderna i
form av staket och andra anordningar hämmar framför allt det rörliga friluftslivet längs
kuststräckorna. Stigar som ofta löper längs med stränderna måste få behålla sin
”småskalighet” för att friluftslivet inte ska hämmas. Detta gäller även de obebyggda
partier (”gröna” stråk) som löper ner mot stränderna och som gör att stränderna är
lättåtkomliga. Många vägar som går ner mot och längs med stränderna är i dagsläget

öppna, skulle många vägar förses med bom eller vägarna sluta att underhållas skulle
stränderna bli mindre lättåtkomliga.
Eftersom många av friluftsaktiviteterna i området är knutna till höga natur- och kulturvärden
är det mycket viktigt att dessa bevaras. Det är också mycket viktigt att fågellivet inte störs
under häckningstid liksom att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och
Natura 2000 områden följs.
Områdets värden kan påverkas negativt av: fritidsbebyggelse, exploatering, ytterligare
täktverksamhet, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, vindkraftverk och
telemaster.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement
såsom fortsatt hävd av Hammarsängen är viktiga förutsättningar för bevarande. Liksom
restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker och fortsatt beteshävd av de öar som i
dag betas.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Klintkusten från Nors och Lergravsviken ned till S:t Olofsholm och Hideviken är en vacker
kulturpräglad trakt som i sin helhet bör bevaras intakt.
Planering och säkerställande:
I området finns tretton naturreservat; Gotlandskusten, Asunden, Bungenäs, Dagghagen,
Furilden, Hideviken, Husken, Lergravsviken, Lörgeudd, Malms-Kyllaj, S:t Olofsholm, Sajgs
och Ytterholmen. Sju områden är utpekade enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Asunden,
Bungenäs, Dagghagen, Furilden, Sajgs, Kyllajhajdar och Skenholmen och två områden enligt
Fågeldirektivet; Asunden och Skenholmen. Skenholmen är djur- och växtskyddsområde.
Några byggnadsminnen och ett stort antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Strandskydd på 100 m gäller för hela området. Det finns ett antal detaljplanelagda områden.
Bångån, Hultungsån och Vägumeån är fredningsområde för havsöring mellan 1 oktober och
31 december, även områden runt mynningarna är skyddade. Gädda och abborre är fredade i
kustvattenområdet under perioden 1 mars till 31 maj. Sik är fredad runt hela Gotlands kust
under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda mellan 15 februari och 15
maj. Ålen är fredad året runt.
För delar av Furilden och Skenholmen råder vistelseförbud 15 mars-15 juli.
De tillträdesförbud som finns på delar av området medför visserligen en del inskränkningar i
friluftslivet men eftersom dessa är tidsbegränsade bedöms inte förbuden påverka friluftslivet i
någon större omfattning.
Områdets huvuddrag:
Området präglas av en stor variationsrikedom och här finns också Gotlands enda skärgård
vilket gör området unikt för Gotland. Området sträcker sig från det nordöstra hörnet av

Gotland och söderut till Slite. Många delar av området som till exempel Bungenäs, Furilden
och Asunden har tidigare haft begränsad tillgänglighet på grund av militära verksamheter som
har lämnat tydliga spår i landskapet. Allmänheten har först fått tillträde under senare år.
Strandängar, raukfält, sandstränder och ett av Gotlands största ängen varvas med gamla
värdefulla barrskogar. Här finns en stor artrikedom och många sällsynta och rödlistade arter,
framförallt kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter. Hammarsänget med omgivande
lövskogslundar är en av Gotlands mest värdefulla fladdermuslokaler och här finns bland
annat nordisk fladdermus, vattenfladdermus, trollfladdermus, Brandts fladdermus,
fransfladdermus och långörad fladdermus. Mer detaljerad information om naturvärdena i
området finns i skötsel- och bevarandeplaner för naturreservat, Natura 2000 områden samt i
områdesbeskrivningarna för riksintresse för naturvård.
I området finns talrika lämningar från svunna tiders sten- och kalkindustri i form av stenbrott
och gamla kalkugnar, de äldsta från 1600-talet. I Dagghagens naturreservat finns många
fornlämningar, bland annat gravfält från järnåldern och gamla husgrunder, så kallade
kämpgravar.
Öarna i skärgården har också en omväxlande karaktär och hyser samma mångformighet som
kustområdet. Många olika fågelarter häckar på öarna och här finns också en rik
undervattensflora. Asunden och Furilden har landförbindelse i form av vägbankar. På
Furilden finns gott om mindre vägar som är framkomliga med bil och cykel. För att ta sig till
övriga öar behöver man båt eller kanot/kajak. I dagsläget finns endast båttrafik till ön
Enholmen, turerna bokas via telefon.
I området kan man boka långa eller korta turer till häst. I Slite och Valleviken finns
kajakuthyrning.
Mareld är ett ljusfenomen orsakat av dinoflagellater. I området runt öarna Klasen och Fjaugen
kan ljusfenomenet skådas nattetid under sensommaren. Området är det bästa runt Gotland för
mareld och är mycket sevärt för allmänheten.
I Fårösund, Lärbro och Slite finns bland annat restauranger, livsmedelsaffärer,
vandrarhem/hotell och bensinstationer. Sommartid finns det många typer av boenden,
restauranger och caféer i området. Gästhamnar med varierande service finns i Fårösund, Slite,
S:t Olofsholm och Valleviken. I Slite finns även campingplatser/stugbyar, bangolf, golfbana,
utomhuspool, tennisbanor och ett havsbad.
Kollektiv busstrafik finns i begränsad omfattning. En del områden är avstängda för biltrafik,
till exempel hela Bungenäs, och här får man ta sig fram till fots eller med cykel.
Områdets avgränsning:
Gränsen på land går 500 m från strandlinjen, längre i vissa områden där strandområdet
ansluter till naturreservat eller i ett fall riksintresse för naturvård. Till havs omfattar
området öarna i skärgården och upp till Fårösund (Bunge aur och södra gattet) där
området också ansluter till riksintresseområde Fårö.

Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09007, NRO 09008, NRO 09010 och NRO
09018. Riksintresse för yrkesfiske (Östersjön).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland), Riksintresse kust- och skärgård
(Gotlands kust).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007.
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006.
Klippklättring: www.sverigeforaren.se
http://www.upplevgotland.se/
http://www.hovleden.se/index.asp
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Regionstyrelsen

Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby
innerstad.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar bifogade projektdirektiv för översyn av Region Gotlands
strategiska fastigheter i Visby innerstad.

Sammanfattning

En översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad behöver
utföras för att ge ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras
eller behandlas på annat sätt utifrån bland annat världsarvsperspektiv.
Ärendebeskrivning

Region Gotland äger idag, både direkt och via dotterbolag, ett antal fastigheter i och
omkring Visby innerstad vilka några kan vara mer strategiska och andra mindre
strategiska för regionen ur olika perspektiv. Det finns anledning att ta ett
helhetsgrepp över ägandet av regionens fastigheter i innerstaden, bl.a. den fastighet
som inrymmer kulturskolans lokaler, Björkanderska m.fl.
De uppräknade fastigheterna har varit föremål för diskussioner och bevarande ur ett
världsarvsperspektiv. En del fastigheter uppfyller inte Region Gotlands krav för egna
lokaler och utgör en möjlighet att utnyttja realisationsvärdet för regionens totala
ekonomi. Det finns med andra ord många olika intressen för Regionens
fastighetsinnehav i Visby innerstad.
Utifrån perspektivet världsarv och hållbar stadsutveckling är det viktigt att utvärdera
strategiskt viktiga byggnader i regional ägo. Vilka fastigheter kan tänkas tillföra
kulturella, sociala och ekonomiska mervärden genom offentligt ägande? Hur
påverkar försäljning förvaltningsmålet om en levande mångfunktionell innerstad,
särskilt då detaljplanen för innerstaden inte skyddar stadens funktioner och innehåll.
Bidrar avyttringar till gentrifiering och därigenom sociala förutsättningar för att bo,
leva och verka i innerstaden? På vilket sätt kan regionalt ägande stimulera kreativa
näringar och näringslivsutveckling i världsarvsstaden?
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Näringslivsperspektivet behöver belysas för turismutveckling, handel och övrigt
näringsliv.
De regelverk som påverkar detta ärende är bland annat: Detaljplan med
byggnadsordning - Visby innerstad (KF 2010-02-22 § 2) samt handlingsprogram med
åtgärdsplan för Visby världsarv.
Bedömning

Projektet ska beskriva nuläget för fastighetsägandet inom avgränsat område och
analysera de olika perspektiv som ska ge Region Gotland en helhetsbild för att kunna
fatta beslut om vårt långsiktiga ägande av fastigheter i Visby innerstad.
Den utsedda projektgruppen ska belysa, ta fram fakta, analysera och utvärdera nedan
angivna beslutspunkter för att sedan föreslå ett antal slutsatser som är vägledande för
regionens förhållningssätt till det egna fastighetsinnehavet i Visby innerstad.
1. Identifiering av Region Gotlands fastighetsinnehav i Visby innerstad
2. Identifiering av strategiska perspektiv varav fastigheter av världsarvsbetydelse
samt goda försäljningsobjekt utgör två perspektiv
3. Benchmarking - genomgång andra regioners/städers/områdens
förhållningssätt till speciell stadskärna/motsvarande och dess
fastighetsinnehav
4. Analys
5. Avgränsningar
6. Slutsatser
Ledningskontoret bedömer att slutsatserna i projektet skall ge ett underlag för vilka
fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas på annat sätt.

Bilaga:

Direktiv – översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Per-Eric Edlund, ledningskontoret
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Ledningskontoret

Projekt- / förstudiedirektiv

Per-Eric Edlund

Projekt- / förstudiedirektiv
*Projekt

Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad
*Projektägare

Regiondirektören
*Projektledare

Ledningskontoret - Försörjningschef Per-Eric Edlund
Projektstyrgrupp

Regiondirektör, Samhällsbyggnadsdirektör, Teknisk direktör, Stadsarkitekt,
Intressenter

Ledningskontor, Samhällsbyggnadsförvaltning, Teknikförvaltning, Kultur och
fritidsförvaltning, Gotlandshem, Wisby Strand Congress och Event Gotland AB.
*Bakgrund

Region Gotland äger idag, både direkt och via dotterbolag, ett antal fastigheter i och omkring
Visby innerstad vilka några kan vara mer strategiska och andra mindre strategiska för
regionen ur olika perspektiv. Det finns anledning att ta ett helhetsgrepp över ägandet av
regionens fastigheter i innerstaden, bl.a. den fastighet som inrymmer kulturskolans lokaler,
Björkanderska m.fl.
De uppräknade fastigheterna har varit föremål för diskussioner och bevarande ur ett
världsarvsperspektiv. En del fastigheter uppfyller inte Region Gotlands krav för egna lokaler
och utgör en möjlighet att utnyttja realisationsvärdet för regionens totala ekonomi. Det finns
med andra ord många olika intressen för Regionens fastighetsinnehav i Visby innerstad.
Utifrån perspektivet världsarv och hållbar stadsutveckling är det viktigt att utvärdera
strategiskt viktiga byggnader i regional ägo. Vilka fastigheter kan tänkas tillföra kulturella,
sociala och ekonomiska mervärden genom offentligt ägande? Hur påverkar försäljning
förvaltningsmålet om en levande mångfunktionell innerstad, särskilt då detaljplanen för
innerstaden inte skyddar stadens funktioner och innehåll. Bidrar avyttringar till gentrifiering
och därigenom sociala förutsättningar för att bo, leva och verka i innerstaden? På vilket sätt
kan regionalt ägande stimulera kreativa näringar och näringslivsutveckling i världsarvsstaden?
Näringslivsperspektivet behöver belysas för turismutveckling, handel och övrigt näringsliv.

Per-Eric Edlund
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

*Syfte (varför?)

Projektet ska beskriva nuläget för fastighetsägandet inom avgränsat område och analysera de
olika perspektiv som ska ge oss en helhetsbild för att kunna fatta beslut om vårt långsiktiga
ägande av fastigheter i Visby innerstad.
Projektbeskrivning

Projektgruppen ska belysa, ta fram fakta, analysera och utvärdera beslutspunkter angivna
nedan i dokumentet för att sedan föreslå ett antal slutsatser som är vägledande för regionens
förhållningssätt till det egna fastighetsinnehavet i Visby innerstad.
*Mål för projektet

Ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas på annat sätt.
Beslutspunkter

1. Identifiering av Region Gotlands fastighetsinnehav i Visby innerstad
2. Identifiering av strategiska perspektiv varav fastigheter av världsarvsbetydelse samt
goda försäljningsobjekt utgör två perspektiv
3.
4. Benchmarking - genomgång andra regioners/städers/områdens förhållningssätt till
speciell stadskärna/motsvarande och dess fastighetsinnehav
5. Analys
6. Avgränsningar
7. Slutsatser
*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Till styrgrupp senast 2017-01-31
Kommunikation

Kopplingar till andra projekt/uppdrag

Översyn hamnområdet, pågående fastighetsförsäljningar i Visby innerstad
*Slutdatum

2017-01-31
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Ett definitivt slutdatum är i nuläget svårt att helt avgöra innan projektgrupp delat upp
projektet i deluppdrag.
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Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

Projektorganisation

Försörjningschef (projektledare), Stadsarkitekt, Exploateringsstrateg, Chef
fastighetsförvaltningsavdelning, Världsarvssamordnare, Representant kultur och
fritidsförvaltning. 6 personer
Referensgrupp

Beslutas av styrgrupp utifrån behov
Projektbudget

Inom Region Gotlands ekonomiska ramar
Kodsträng
Ansvar

Objekt

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

*Datum

Klicka här för att ange datum.
*Underskrift

[Namnförtydligande]
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Ärendenr RS 2016/332

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 30 september 2016

Regionstyrelsen

Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region
Gotland.
Bakgrund

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att
Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällen för funktionsnedsatta
Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den
nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter
med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som
sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de
nationella handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att
alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.
Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland
arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att
den på sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta
arbetar Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i
arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer
med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nuläge

Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum)
finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen.
Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli
2013 mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till
att regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till
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
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/332

att ge arbetssökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en
arbetsplats, och genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetssökande med
regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också
personer med olika former av funktionsnedsättningar, dock inte personer som har
daglig verksamhet. På ordinarie arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter
att ta emot personer med omfattande behov av handledning och stöd.
Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar
varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som
har sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade
anställningar för viss tid och tänkta som ”rehabiliteringsanställningar”, i syfte att rusta
personerna till att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Av dem som idag har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för
LSS, och några av dem har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats
till att vara kvar på den arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.
Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar
ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av
personer som varit arbetssökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd.
Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård
och omsorg. Av de arbetssökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften
kända funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta
en modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region
Gotland.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att
ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det
kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och
inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.
I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp
kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a.
inom Region Gotland (ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.
Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från
Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en
daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta
emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland
men att förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.
Ledningskontoret
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion:
Till:

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Regionfullmäktige Gotland

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder enligt LSS
Att ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor betydelse
för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som,
och tillsammans, med andra. Detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning. Region Gotland bedriver i dag tio egna dagliga verksamheter för
personer med funktionsnedsättning enligt LSS. I verksamheten finns cirka 250
personer med varierande grad av funktionsnedsättning samt personal. Antal personer
i daglig verksamhet ökar på Gotland precis som i övriga delar landet.
Ambitionen är att deltagande i den dagliga verksamheten ska leda till arbete på
den öppna arbetsmarknaden. Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden
ska prövas regelbundet. Det privata näringslivet som t.ex. ICA Maxi och Biltema har
redan idag personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Det är viktigt att den offentliga sektorn tar ett större ansvar för att anställa personer
med funktionsnedsättning. Som stor arbetsgivare har, enligt vår uppfattning, Region
Gotland ett särskilt ansvar att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att inom de regionala förvaltningarna få en plats för att kunna vidareutveckla sina
arbets- och sociala förmågor.
Vi har erfarit att det mycket på grund av brist på handledare och arbetsuppgifter
men också kunskap om funktionsnedsättning inom förvaltningarna råder viss
tveksamhet om att ta emot människor med funktionsnedsättning. Enligt vår
uppfattning finns arbetsuppgifter och möjligheter till arbete på en rad områden inom
Region Gotland och dess förvaltningar.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Margareta Benneck (M)
Mats Hedström (M)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/759
16 november 2016

Per Lundin

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige
samt två regionråd
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Region Gotland har förutom det primärkommunala uppdraget även landstingsuppdrag och regionalt utvecklingsansvar. Två funktioner som normalt ligger på
landsting respektive länsstyrelse. Ledningskontoret har bedömt att medborgarförslaget ska avslås.
Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Han har i sitt förslag jämfört Gotland med Malmö där de har 61 ledamöter i sitt
kommunfullmäktige och Gotland har 71 ledamöter. Malmö har fem kommunalråd
och Gotland har sju regionråd. Han har gjort bedömningen att det skulle kunna ge en
besparing på ca 300 000 kronor avseende ledamöter och ca 1,5 miljoner kronor
avseende regionråden, sammanlagt ca 1,8 miljoner kronor. Avslutningsvis anser han
att det även skulle gå att spara in ca fyra miljoner besparing av mellanchefer.
Bedömning

Sedan Gotland blev en kommun med landstingsuppdrag 1970/71 har regionfullmäktige bestått av 71 ledamöter med ca hälften så många ersättare. Fullmäktige
benämndes tidigare kommunfullmäktige och sedan 2012 regionfullmäktige. Detta
skedde genom att Region Gotland fick möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige respektive regionstyrelsen genom ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Gotland är den enda kommunen i Sverige som även har ett landstingsuppdrag. I ett
landstings uppgifter ingår vanligtvis hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik och
1 (2)
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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kulturfrågor. I ett landsting så är landstingsfullmäktige det högsta beslutande organet
med en landstingsstyrelse. Där finns också heltidsarvoderade ledamöter som oftast
kallas landstingsråd.
Som jämförelse så har ex. vis Blekinge, med en folkmängd på ca 152 000 invånare
och till ytan det minsta landstinget), 47 valda ledamöter och en styrelse med 15
ledamöter och tre heltidsanställda landstingsråd. Karlskrona kommun, som finns i
detta landsting, har en folkmängd på drygt 63 000 och 75 ledamöter i sitt
kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen.
Region Gotland har även det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen på Gotland
har tidigare haft ansvaret för den regionala utvecklingen, vilken sedan 1997 är
överförd på Region Gotland
Med detta sagt så är det kanske inte helt enkelt att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting med sedvanliga s.k. primär- och sekundärkommunala
uppdrag.
Angående förslagsställarens önskemål om att ta bort två av regionråden så har fyra av
regionråden endast halvtidstjänster.
Enligt kommunallagen (5 kap 1 §) så är det minsta antal ledamöter bestämt till 61
ledamöter i fullmäktige för en kommun med minst 36 000 röstberättigade invånare.
För landsting ska det utses minst 31 ledamöter med en storlek på 140 000 eller där
under. För Gotlands del skulle detta i så fall innebära med både kommun och
landsting minst 103 ledamöter (antalet måste bestämmas till ett udda tal).
Ledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-11-30
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till (efter att beslut fattats i regionstyrelsen)
Förslagsställaren
Anmäls till regionfullmäktige
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/146
29 november 2016

Cilla Krook

Regionstyrelsen

Integration - en dialog kring framtagandet av
integrationsstrategin
Förslag till beslut

•

Tidplan för framtagande av integrationsstrategi beslutas enligt
ledningskontorets förslag nedan.

Bakgrund

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande
dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella
hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att
etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i samarbete med Länsstyrelsen som
har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Gotland.
Ledningskontoret redovisade den preliminära inriktningen av arbetet kring
integration vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj 2016. Den 5 september 2016
förankrades det gemensamma arbetet i Regsam.
Tidplan

Under december 2016 och januari 2017 genomförs dialogmöten med
referensgrupper av nyanlända och ensamkommande barn samt i kunskapsgrupper
kring utvalda teman.
•
170301 deadline remissversion.
•
170314 beslut AU remissversion.
•
170330 beslut RS remissversion.
•
170401-170531 remisstid.
•
170807 deadline slutlig version.
•
170815 beslut AU slutversion.
•
170831 beslut RS slutversion.
•
170925 beslut RF slutversion.
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Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den gemensamma processen som förankrats i Regsam
tillsammans med en genomtänkt form för delaktighet för nyanlända vuxna och barn
och för berörda intressenter, ger förutsättningar för en integrationsstrategi som är
strategiskt tydlig och väger samman sociala och ekonomiska utvecklingsperspektiv.
Beslutsunderlag

RS §59 Integrationsstrategi, 2016-04-07
Länsstyrelsen, beslut 2016-03-07 om promemoria ”Länsstyrelsens
integrationsuppdrag och förslag till åtgärder”.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/741
15 november 2016

Ulrika Jansson
Björn Linder

Regionstyrelsen

Indikatorer till styrkort 2016-2019
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2016-2019. Samtidigt beslutades också om en ny styrmodell. Den nya
modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga
verksamhetsplaner där nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att
uppfylla målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av
nämndens uppdrag som inte är målsatt i styrkortet.
Till regionfullmäktiges mål har ett antal indikatorer arbetats fram. Ledningskontoret
har haft i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer till varje mål.
I bilaga redovisas samtliga mål med tillhörande indikatorer.
Ärendebeskrivning

I den nya styrmodellen följs regionfullmäktiges mål upp i huvudsak genom att
analysera ett antal indikatorer som är knutna till respektive mål. I analysen av
måluppfyllelse kan även annan kunskap vägas in.
En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter
fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper
utifrån ett medborgar eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs.
resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå.
Indikatorerna anger inte en riktning eller önskat tillstånd och ska därmed inte tolkas
som mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något
om målet är uppfyllt.
Processen att ta fram indikatorer påbörjades direkt efter att regionfullmäktige
beslutade om vilka mål som gäller. Det har i huvudsak varit tjänstemän på
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ledningskontoret som arbetat fram indikatorerna, i några fall har någon förvaltning
involverats.
Under arbetet med implementeringen av den nya styrmodellen och de nya målen
poängteras bland annat att det är målen som är styrande och att man inte ska förväxla
indikatorer och mål.
Att införa en ny styrmodell kräver en hel del arbete vad gäller utbildning och
förankring i hela organisationen, både nämnder och förvaltningar. Fram till mitten av
november har information getts vid två tillfällen på chefsforum. Chefsforum är ett
tillfälle då samtliga Region Gotlands chefer träffas. Koncernledningsgruppen har
arbetat med målen och sin egen verksamhetsplan vid varje möte under hösten. En
fördjupningsutbildning har hållits med ett av Region Gotlands strategiska nätverk,
kvalitetsnätverket. Ekonomichefsnätverket, HR-chef nätverket samt
kommunikationsnätverket har haft en längre informationseftermiddag.
Varje förvaltning ska nu arbeta fram en verksamhetsplan som ska fastställas av
respektive nämnd. En mall för hur en verksamhetsplan ska se ut och vad den ska
innehålla har utarbetats.
I planen fram till årsskiftet ligger även att utveckla den skriftliga informationen.
Bedömning

Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat stora delar av ledningskontoret.
Det finns därmed en bred förankring och en delaktighet som är nödvändig för att
regionfullmäktiges mål ska bli styrande de kommande åren.
Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att det inte ska vara
fler än 5. I något fall har det antalet överskridits av något skäl men i huvudsak finns
4-5 indikatorer per mål. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer och därmed
har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer redovisas i
årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.
I bilaga redovisas en sammanställning av samtliga mål med tillhörande indikatorer.

Beslutsunderlag

RS 2016/140 Styrkort 2016-2019

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ledningskontoret ekonomi, kvalitet och styrning
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Samhälle

RS 2016/741

MålomMål Indikator
Social hållbarhet
God folkhälsa
Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen (%)
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning pga psykisk ohälsa i länet, antal/1000
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa (s.k. F-diagnoser).
Självupplevd hälsa - andel bra och mycket bra hälsa (%)
Upplevelse av trygghet

Gotlänningar känner sig delaktiga
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Ett jämställt och jämlikt Gotland
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret.
Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%)
Självupplevd hälsa - andel bra och mycket bra hälsa (%)
Uttagna dagar med föräldrapenning.

Alla barn har goda uppväxtvillkor
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%).
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år.
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Nöjd Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar-Index – Kultur
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort
Relativ befolkningsutveckling Visby tätort
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Samhälle

RS 2016/741

MålomMål Indikator
Ekonomisk hållbarhet
Ingen bostadsbrist
Utbud av privatbostäder till försäljning i Visby respektive övriga Gotland
Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd respektive övriga Gotland
Andel bosatta av anvisade nyanlända

Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning
Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar
Gymnasieelever som börjat på högskola/universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning
Relativt arbetslöshetstal

God tillgång till vuxenutbildning
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året
Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Antal båtpassagerare per år
Antal flygpassagerare per år
Längdmeter färjegods

Ett gott näringslivsklimat
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Ökad folkmängd
Folkmängd Gotland
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Samhälle

RS 2016/741

MålomMål Indikator
Ekologisk hållbarhet
Utveckla Gotland som ekokommun
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv

Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Installerad effekt biogas
Installerad effekt solceller
Installerad effekt vindkraft

Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Andel mängd råvatten som kommer från skyddade vattentäkter
Antal kommunala vattenskyddsområden
Procentuell andel godkända prov i enskilda vattentäkter

Gotlands klimatavtryck ska minska
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen
Branschvisa klimatutsläpp (stenindustri, turism, jordbruk/livsmedel)
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Areal planlagd industrimark Gotland exkl. Visby tätort
Areal planlagd industrimark Visby tätort
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Verksamhet
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MålomMål Indikator
Kvalitet
God tillgänglighet till Region Gotland
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)
Informationsindex för regionens webbplats – Totalt
Kontakt med primärvården samma dag - telefontillgänglighet (%)

God kvalitet i skolan
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

God kvalitet i vården
Andel approximalt kariesfria 0-19 åringar
Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv
Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel (%)
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar, andel (%)
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv

God kvalitet i omsorgen
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden, andel (%) av maxpoäng
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen, andel (%) av maxpoäng
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Verksamhet
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MålomMål Indikator
Medarbetare
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet
Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas det dagliga arbetet
Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet
Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare
Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser
Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete
Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål
Medarbetarengagemang (HME) totalt - Styrningsindex

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Medarbetarengagemang (HME) totalt - Totalindex
Sjukfrånvaro
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Verksamhet
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MålomMål Indikator
Ekonomi
Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad för verksamheten

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad

Soliditeten ska vara minst 45 procent
Soliditet

Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
Total nettokostnadsökning (%)
Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag (%)

Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Andel av VA-budget till reinvesteringar
PU-kostnad per m2

Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets resultat
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Verksamhetsberättelse BarnSam 2015
BarnSam är ett ledningssystem och en mötesplats för samverkan i barn- och ungdomsfrågor med
särskild inriktning på psykisk ohälsa och barn och unga i behov av sammansatt stöd. Arbetet består
såväl av effektiv problemlösning när frågor uppstår som ett långsiktigt förändringsarbete som bedrivs
i form av utvecklingsprojekt. Verksamheten som bedrivits över förvaltningsgränserna 2015 beskrivs i
det följande. Läs mer om BarnSam på www.gotland.se/barnsam.

Arbetet i BarnSam under året
Under 2015 har BarnSam, förvaltningschefer och nyckelpersoner, mötts vid sex tillfällen. Därtill har
man mött nämndordförandena vid tre tillfällen för att samtala om verksamheten. Barnnätverket har
mötts nio gånger under året samt haft två planeringsdagar. Mellan mötestillfällena med
Barnnätverket som sker ca en gång per månad har utvecklingsarbete som redovisas nedan bedrivits i
mindre arbetsgrupper med chefer och medarbetare under ledning av verksamhetsledaren för
BarnSam. Sammanfattningen av det gemensamma arbetet 2014 var att ett uppföljningsverktyg för
patienter/brukare/barns upplevelse av SIP behövde utvecklas. Så har skett under 2015 vilket
redovisas i rubriken utvecklingsarbete PRIO nedan.
Utvecklingsarbete PRIO
Förutom det lokalt drivna förbättringsarbetet (som beskrivs under nästa rubrik) har Region Gotland
via BarnSam 2015 deltagit i den statliga satsningen mot psykisk ohälsa, PRIO satsningen:
(http://www.regeringen.se/contentassets/214bb76a9b0a4b50a9d6d73534a0f7a4/prio-psykiskohalsa---plan-for-riktade-insatser-inom-omradet-psykisk-ohalsa-2012-2016-s2012.006) . Arbetet har
fokuserats mot barn och unga samt vuxna med komplex problematik. Samordnad individuell plan,
SIP, har varit en central del av satsningen tillsammans med utvecklingen av en samlad hemsida med
information kring stöd till barn och unga som mår dåligt, www.sagagotland.se. En väsentlig del av
utvecklingsarbetet har skett i samverkan med patient-, brukar- och anhörigföreningar inom nätverket
NSPH Gotland. Arbetet har drivits på genom statliga prestationsersättningar. Regionen kunde i slutet
av 2015 rapportera in godkända resultat på samtliga punkter. Det handlar bland annat om att SIP
(samordnad individuell plan) genomförts med att 50-tal personer varav över 90 % varit nöjda med
det gemensamma arbetet (enligt patient/brukarenkät). Läs mer om SIP och se mötesmanual och
delaktighetsenkät på www.gotland.se/sip
Utvecklingsarbete BarnSam
BarnSams arbete med att samordna insatser och processer kring barn och unga med psykisk ohälsa
har pågått i snart 20 år och det är först under de senaste tre åren delar av arbetet knutits till statliga
satsningar på området samordnade av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utöver de nationellt
knutna utvecklingsspåren redovisade ovan har BarnSam under 2015 fortsatt det lokalt initierade och
drivna utvecklingsarbetet baserat på vad som är centralt för barn och ungas utveckling och hälsa.
Följande processer har pågått under 2015:
Föräldraskap
Ett tillräckligt gott föräldraskap är grundläggande för barns utveckling och hälsa. SUF Gotland är ett
chefs- och medarbetarnätverk med inriktning på målgruppen barn och familjer där föräldrar har egna
kognitiva svårigheter. SUF Gotland ordnade tillsammans med BarnSam en föreläsning med Lydia

Springer och Sandra Mellander från det nationella kunskapscentret SUF Uppsala den 24 april 2015
(www.lul.se/suf). Läs mer om SUF Gotland på http://www.gotland.se/samverkanforaldrar.
För att tydliggöra vilket stöd det finns till föräldrar, barn och familjer på Gotland presenterade
Socialtjänsten 2015 en broschyr http://www.gotland.se/87318.
Små barn
I BarnSam pågår sedan några år ett projekt med samarbete inom sjukvården kring de små barnen
med utvecklingsavvikelser. Under 2015 har initiativ tagits till samverkan mellan hälso- och sjukvården
och förskolan kring små barn med tidigt upptäckt autism.
Skolbarn och ungdomar
Den senaste forskningen pekar på att väl genomförd och upplevd skola är avgörande för såväl psykisk
som fysisk hälsa både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Samverkan 2015 har haft fokus på en
överenskommelse mellan skola, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin samt på skolnärvaro.
Våren 2015 genomfördes en gemensam workshop kring det kommunala aktivitetsansvaret I Region
Gotland och det arbete som bedrivs inom Ungdomskraft. Hösten 2015 föreläste Bo Heilskov Elvén för
medarbetare i skola och socialtjänst om bemötande av barn och ungdomar med utåtagerande
beteenden.
Forum sexualitet och relationer är ett nätverk inom BarnSam som arbetar med ungdomsfrågor inom
området ungdomshälsa, relationer och sexualitet på ett förvaltningsövergripande sätt. 2015 har
nätverket drivit en lokal kampanj ”Rustad till Lust” för ökad testning och kondomanvändning. Därtill
har utbildning genomförts för medarbetare i flera av BarnSams förvaltningar.
Placerade barn
Man vet från långvarig forskning att placerade barns skolgång är en av de allra viktigaste faktorerna
till delaktighet och hälsa både under uppväxten och i vuxenlivet. Skolfam startade på Gotland 2015.
Skolafam är ett tätt samarbete mellan skola och socialtjänst med skolframgång i fokus. Läs mer på
http://www.gotland.se/skolfam
Barn på flykt
2015 ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar som kom till Gotland för att söka asyl och
senare, hösten 2015, även de barn och ungdomar som kom med sina familjer. För att samla kunskap,
skapa samsyn och etablera samarbetsytor ordnade Barnnätverket 2015 två gemensamma
planeringsdagar. Mer finns att läsa på http://www.gotland.se/asylmottagning
Sagagotland.se
En vägvisare till stöd och hjälp vid psykosocial ohälsa, en webbaserad gemensam karta,
sagagotland.se kan beskrivas på olika sätt. Våren 2015 genomfördes en web-enkät-undersökning
angående www.sagagotland.se Det visade sig att under tre månaders tid hade sidan i snitt 10
besök/dag och besökarna var jämt fördelade på grupperna professionella, anhöriga och ungdomar
varav de flesta upplevde att de fann de svar det sökte på sidan.
Samverkan via samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan SIP är ett verktyg för att hålla samman insatser kring barn och unga som
har insatser av såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Skolan är också delaktig via BUS

överenskommelsen. Under 2015 ordnades en gemensam utbildningsdag för berörda medarbetare i
samtliga fem förvaltningar inom BarnSam se www.gotland.se/barnsam Rubriken för dagen var
”konsten att sätta och arbeta mot gemensamma mål”.
Barns rätt
Huvudansvaret för arbetet med barns rätt vilar på ledningskontoret och på varje förvaltning men då
vissa frågor ligger över flera förvaltningar samtidigt som t ex barn som anhöriga och barn som far illa
har BarnSam involverats i frågan. För att chefer och nyckelpersoner ska kunna leda verksamheterna i
enlighet med lagar och riktlinjer ordnas en utbildningsdag/år. 2015 erbjöds föreläsning med Susanne
Osten 5/11 under ”anhörigveckan”.
Hemsida BarnSam
Uppdrag, utvecklingsarbeten och gemensamma utbildningar kommuniceras via BarnSams hemsida
www.gotland.se/barnsam. Verksamheterna får även information via nyhetsbrev. Hemsidan
www.sagagotland.se administreras av verksamhetsledaren för BarnSam.
2015 höll BarnSam ett seminarium under Almedalsveckan på temat samordnad styrning och ledning.
Samordning
Verksamhetsledaren för BarnSam arbetar i huvudsak inom BarnSam och dess verksamheter men
finns även med som kommunikatör i en rad andra sammanhang. Det handlar om externa möten med
brukarföreträdare, politiker, press och med parter som FINSAM, länsstyrelsen och den nationella
nivån som Socialstyrelsen och SKL. Vidare handlar det om interna möten över ämnes- eller
förvaltningsgränser som t ex styrgruppen för kunskapsplattformen, SKL projekt inom evidensbaserad
praktik kring funktionsnedsättning, föräldrastöd eller placerade barn eller kring den statliga PRIO
satsningen på psykisk ohälsa.
Uppföljningar
I BarnSams uppdrag finns också att följa upp pågående arbete. Under 2015 har man följt upp
upplevelsen av delaktighet i samband med SIP möten. Över 90 % av de svarande upplevde
delaktighet i mötet.

Inför 2016
Det skall understrykas att inget av det ovan beskrivna hade uppnåtts under 2015 utan kunniga och
engagerade medarbetare och en uthållighet och långsiktighet i planering och ledning. Inför 2016
finns all anledning att fortsätta följa upp medarbetares behov av kunskap och stöd för att samverkan
ska fungera. Därtill dialogen med brukar/patient/anhörigföreningar utvecklas.
Ramen för BarnSam blir 2016 och framåt något större då beslut fattades i Regionstyrelsen under
2015 om etablering av en REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖD STRUKTUR. En del av arbetet 2016
kommer således att präglas av organisations-, styrnings- och ledningsfrågor utöver gemensam
dataanalys och formulering av mål och verksamhetsplan.

Marica Gardell
Anna Derwinger Hallberg
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