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Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 

E-post regiongotland@gotland.se 

Org nr 212000-0803 

Webbplats www.gotland.se 

 

 

Plats och tid Digitalt möte, 15 juni 2021, klockan 13.00–15.30 

 

Närvarande Beslutande  
 Lilian Stenman (S) 

Fredrik Gradelius (C), Ordförande 

Britt Ohlsson (Seniorerna (SPF)), 1:e vice 

ordförande 

Tommy Johansson (Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO)), 2:e vice ordförande 

Håkan Ericsson (S) 

Ingegerd Hörsne (Aktiva seniorer) 

Anders Kraft (Pensionärernas Riksorganisation 

(PRO)) 

Birgitta Cramér (Sveriges Pensionärsförbund 

(SPF)) 

 

 

Övriga Camilla Debrianté, sekreterare, RSF 

 

 

Underskrifter  

 Sekreterare Camilla Debrianté 

  

 Ordförande Fredrik Gradelius 

  

 Justerande Ingegerd Hörsne 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 14 Inledning 
 

 
Ordförande Fredrik Gradelius (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

PRG § 15 Föregående protokoll 2021-03-10 
 

 
Föregående protokoll 2021-03-10 godkänns och läggs till handlingarna. 

PRG § 16 Godkännande av dagordning 
 

 
Dagordningen godkänns. 

PRG § 17 Val av justerare 
 

 
Till justerare valdes Ingegerd Hörsne, Aktiva Seniorer på Gotland.  
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 18 Rapport. Socialnämnden 
 

 
Vi har fortfarande lediga platser i våra SÄBO. I nuläget ett 10-tal.  
Trycket på hemtjänst är också mindre än normalt.  
Detta beror sammantaget, enligt professionell bedömning, på att färre söker sig till 
äldreomsorgen under pandemin. Bedömningen är att vi kommer att komma till ett 
normalläge med allt fler ansökningar och att detta kommer att följa den demografiska 
utvecklingen med allt fler äldre. 

Vi har ett nytt LOV- avtal i hemtjänsten från den 1 mars i år. Detta innebär att de 
fem hemtjänstföretagen i större utsträckning än tidigare kommer att kunna ge större 
valfrihet än tidigare över hela ön.  
Maximal taxa inom hemtjänsten är ca 2 100/ mån för brukarna. 

Vi har erhållit statsbidrag för att stärka äldreomsorgen. Det mesta av detta kommer 
att gå till utbildningssatsningar för medarbetarna. Dock har vi prioriterat satsningar 
på de äldre som har sociala behov vid ensamhet att få stöd i detta. Det rör sig om ca 
150 personer till en kostnad per år om 2,7 miljoner kr, till att börja med under tre år 
framåt. Vi satsar också pengar på personer i behov av matleveranser, ca 65 st. Varje 
person betalar för detta 1 800 kr/mån. Denna satsning är 1,5 miljoner kr per år. 

Ekonomin i socialnämnden ser bra ut. Det ser ut som vi också detta år kommer att 
hålla budget med ett litet överskott. Detta är bra för stabiliteten i verksamheten. 
Dock kan noteras att det blir kärvare tider redan för år 2023. Därför är det viktigt att 
vi verkligen ”håller i och håller ut” i den verksamhet vi bedriver. 

Vi har inget Covidfall i vare sig SÄBO eller hemtjänst. Vaccineringen har verkligen 
burit frukt. 

Vad gäller investeringar framåt vad gäller äldreomsorg så har vi pågående bygge av 
korttidsenheten på Korpenområdet i Visby. Ett välbehövligt nytillskott. Den 
korttidsverksamhet som bedrivs nu finns i mycket slitna lokaler. Allt skall vara klart 
för invigning andra kvartalet 2022. 

24 nya platser byggs i ett tillbygge på Tingsbrogården.  

Planering sker av: 

 60 nya platser i ett SÄBO i Klintehamn med inflyttning 2024 

 60 nya platser i ett SÄBO i Slite, färdigt 2026 

 60 nya platser i Visby, Visborgsområdet, klart 2029. 

Finns frågor är dessa välkomna, helst på min mejl rolf.ostrom@gotland.se 

Och… så önskar jag er alla en trevlig sommar. 

Hälsningar  

Rolf Öström 

Ordförande i Socialnämnden 

mailto:rolf.ostrom@gotland.se
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

Diskussion under mötet efter att rapporten blivit uppläst. 
Tommy Johansson (PRO) hänvisar till att flera pensionärsorganisationer gemensamt 
lämnat in en hemställan till socialnämnden. I denna har de begärt att få till en 
gemensam diskussion med politikerna angående de extra pengar som regeringen 
avsatt för insatser inom äldrevården. Tommy uppger att skrivelsen inte har blivit 
besvarad och påpekar att det är ytterst viktigt att diskussioner förs med de äldre och 
inte om de äldre. Pensionärerna önskar delta i diskussioner innan beslut fattas som 
rör de äldre.  
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

 

PRG § 19 Rapport. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

 
Verksamhet: 
 Oron för en tredje våg av Covid 19 besannades. Toppen nåddes vecka 15 med 182 
upptäckta fall för att gå ner till 160 smittade veckan därpå och under v. 17 gå ner till 
83, upp igen v. 18 med 105 fall och förra veckan 98 personer med diagnosen C 
19.  Den här vågen har krävt betydligt mer av Intensivvården, inte bara på Gotland 
utan i hela riket. Intensivvårdsläkarna är fortlöpande i kontakt dags/veckovis för att 
planera platser utifrån belastning. Detta har lett till att IVA i Visby har skickat två 
patienter till Stockholm och att vi också tagit emot patienter från Stockholm när 
beläggningen varit hög där. 

Den tidigare skapade Inter Mediär Avdelningen har också haft fullt upp med svårt 
sjuka Covid-patienter där antalet inlagda per dygn pendlat mellan 5-20. 
 Smittspridningen har nu minskat och enstaka dygn är det 0 smittade. Fortfarande 
vårdas patienter på sjukhuset med diagnosen Covid eller Postcovid. 
  
 Vaccinationerna har gått bra utifrån tillgången på vaccin och Gotland nådde målet 
om 80 % av 65 + den 30 april. Det vill säga 14 dagar innan den av FHM målsatta 
tiden. Vi är nu framme vid födda 1977 eller tidigare. Bristen på vaccin har gjort att 
slutmålet har flyttats till augusti vilket innebär att vi kommer att vacciner för fullt i 
juli, med allt vad det innebär av semesterperioder, turistmottagningar och ytterligare 
belastning på mottagningarna. 
 Det kan gå att bli färdiga tidigare men då behövs så väl vaccin som värme. 
  
 Förflyttningarna inom sjukvården som skall ge en bättre akutmottagning vad gäller 
integritet, patientsäkerhet och arbetsmiljö samt ett labb för PCI är beroende av den 
pågående upphandlingen av paviljonger. Detta redovisas fortlöpande till nämnden. 
På nämnden den 15 juni kommer ett förslag om att köpa paviljonger till en kostnad 
av 70 mkr. 

För att klara sommaren och tillströmningen av besökare så flyttar 
Barnmorskemottagningen (tidigare MVC) till Korpen och Ortopedin flyttar till där 
MVC var. Detta ger mer utrymmer för akuten och kirurgmottagningen. 
  
 Tack vare stora arbetsinsatser och god planering så har den elektiva verksamheten 
kunnat fortgå och ortoped och kirurg har kunnat operera i stort sätt efter behov. 
Inom vissa specialiteter som Öron och Gyn har väntetiderna byggts på. Beroende på 
att det har saknats specialistkompetens. 
 Den vårdskuld som i övrigt byggts upp handlar om cancersjukdomar där en 
minskning av diagnoser skett. Det antas till stor del bero på inställda screening 
undersökningar under våren 2020 men också en underlåtenhet att söka vård på grund 
av oror för Coronaviruset. 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

 Personal: 
 Många har haft/har det tungt under arbetet med pandemin. Det behövs vila och 
återhämtning. Redan förra året var det flera som inte tog ut semester som man gjort 
tidigare, vilket syns i den ökade semesterlöneskulden. 
 Målsättningen är att alla skall få den semester de behöver men pandemin märks 
också i form av svårigheter att rekrytera vikarier medan hyrpersonal blivit delvis 
lättare att kontraktera. 
  
 Ekonomi: 
 Vid förra genomgången konstareades att år 2020 var ett år som inte kan jämföras 
med något år tidigare. År 2021 ser ut att bli det år det går att jämföra med. För ett år 
sedan antogs pandemin var över vid den här tiden. Vi behandlar ännu svårt sjuka 
patienter och vaccinationerna är inte färdiga. Vi tar ännu PCR prover i stora volymer. 

Att göra antaganden om ekonomin är vanskligt, men hittills pekar prognosen på ett 
resultat inom budget för 2021. 
  
 Visby 2021- 06-15 
 Mats-Ola Rödén 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 20 Rapport. Regionstyrelsen 
 

 
Budgeten beslut i regionstyrelsen och till regionfullmäktige den 21 juni: 
Nu i juni tas beslut om budgetramarna för nämnderna för att de skall ha tid till att 
planera verksamhetsplan och budget inför kommande år. I alliansens budgetförslag 
utökas budgeten med totalt 220 miljoner vilket är ca 4 %. 

Måltidsutredningen: 
Uppdraget om översyn av måltidsutredningen återremitterades för ytterligare 
utredningar innan det kommer tillbaka. 

Coronaåtgärder: 
Regionstyrelsen har nu under våren tagit beslut om ytterligare åtgärder för att mildra 
effekterna av Corona, hyresfria idrottsanläggningar, återstart av idrottsverksamhet, 
specialuppdrag för kultur och arrangemangsstöd. 

16 juni fördelas ytterligare pengar till kulturinstitutionerna utifrån det ökade 
statsbidrag vi fått till regionen. Bl a 7,4 mkr till Gotlands museum. 

Almedalsveckan 2022 och framåt: 
Det planeras att fortsätta att hålla veckan kortare, 5 dagar istället för tidigare 8. Det 
ska utredas om veckan också ska flyttas så att den ligger närmare midsommar, det 
finns önskemål ifrån riksdagsgrupperna angående detta, men det är mycket som ska 
vägas ihop. 

Drift av badhus: 
Upphandling om driften av badhus är på gång, det har nu förannonserats att det 
kommer att komma ut under hösten, tanken är att driften sedan kan gå över under 
första halvåret 2022. 

Nytt badhus: 
Till budgetberedningen stod det klart att det inte går att bygga ett badhus utan att 
riskera dricksvattentäkten, därför valdes att utreda alternativ placering av badhuset. 
Det finns några placeringar att titta på ex. Gutavallen, Rävhagen eventuellt fler. 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 21 Utbildning diskussion om äldrevården 2021-
05-18 

 

Pensionärsrådets beslut 

Preliminärt datum för nästa utbildningstillfälle är 5:e oktober klockan 13-16. 

 

 
Ordförande Fredrik Gradelius (C) ber alla reflektera kring utbildningen som hölls 
digitalt den 18 maj. Åsikter som kom fram var att utbildningen var bra och materialet 
går att använda och visa medlemmarna i pensionärsorganisationerna. Materialet 
beskriver gången för hur det fungerar när någon ansöker om hemtjänst. 

Pensionärsorganisationerna önskar framöver att få en samlad bild över nuläget och få 
till en diskussion med politikerna kring utformningen av framtidens äldrevård. Delar 
som behöver belysas är särskilda boenden och hemtjänsten. Hur dessa är 
organiserade idag och dess kostnader.  

Diskussion kring nästa utbildningstillfälle om särskilt boende. Preliminärt sätts 
datumet 5:e oktober kl 13-16 för utbildningstillfället. Frågor som tidigare har 
formulerats är dessa: 
hur de särskilda boendena är organiserade? 
vad skiljer boendena åt? 
hur gör regionen uppföljning av kvalitén och vad som görs om kraven inte uppfylls? 
kostnader och intäkter, kommunala/privata boenden, 
kostnader för den enskilde som använder sig utav tjänsten,  
Vad beror prisskillnader/kostnadsskillnader på? 
Kvalité, verksamhet, medicinsk kompetens,  
Personalläge och kompetens på personalen nu och framöver,  
Måltidsfrågan.  
Hur styr regionen kvalitén? 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 22 Diskussion äldrefrågor 
 

 
Pensionärsorganisationerna (PRO, SKPF, RPG, Seniorerna) har sänt en skrivelse till 
socialförvaltningen angående den kommande upphandlingen av särskilt boende på 
Sudergården. De önskar diskutera kring andra kriterier för upphandling, att 
prioriteras före lägsta pris. Pensionärsrådet vill att detta ska tas upp för diskussion i 
Pensionärsrådet senast i december. 

Pensionärsrådet önskar även en möjlighet att samtala med politikerna i 
socialnämnden för att berätta hur pensionärerna uppfattar att det är idag att bo på 
särskilda boenden och att använda hemtjänsten. Ordförande Fredrik Gradelius (C) 
ska fundera på ett lämpligt format för ett sådant möte och återkomma till 
Pensionärsrådet vid Pensionärsrådets nästa möte den 30:e september. 

Särskilt tack från pensionärsrådet riktas till socialförvaltningen för att Pensionärsrådet 
gavs möjlighet att medverka i utformningen av en e-tjänst som riktar sig mot 
personer med insatser inom socialtjänstlagen. Denna inbjudan från 
socialförvaltningens uppskattades mycket. 

 

PRG § 23 Mötet avslutas 
 

 
Ordförande tackar de närvarande för deltagandet, önskar alla en härlig sommar och 
förklarar dagens möte avslutat.  

Nästa möte 2021-09-30 
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