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Besöksadress Visborgsallén 19 

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, 10 december 2020, klockan 13.00–15.30 

 

Närvarande Beslutande  
 Fredrik Gradelius (C), ordförande 

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

Tommy Johansson (PRO), 2:e vice ordförande 

Håkan Ericsson (S) 

Ingegerd Hörsne (Aktiva seniorer) 

Anders Kraft (PRO) 

Birgitta Cramér (SPF) 

Jan Olander (Riksför pensionärers gemenskapsgrupper) 

 

 

Övriga Camilla Debrianté, sekreterare, RSF, (§ 42) Karolina Samuelsson, biträdande 

förvaltningschef RSF, (§ 37) Roger Wärn, styrelseordförande, AB GotlandsHem, (§ 37) 

Elisabeth Kalkhäll, VD, AB GotlandsHem, Magnus Bergström, politisk sekreterare, C 

 

Utsedd att justera Tommy Johansson 

Justeringens plats 

och tid 

 

Paragrafer § 33-45 

  

 

Underskrifter  

 Sekreterare Camilla Debrianté 
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 Justerande Tommy Johansson 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 33 Inledning 

 

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

 

 

PRG § 34 Godkännande av dagordning 

 

 
Dagordningen godkänns. 

 

 

PRG § 35 Val av justerare 

 

 
Till justerare valdes Tommy Johansson, (PRO) 

 

 

PRG § 36 Föregående protokoll 2020-09-24 

 

 
Föregående protokoll 2020-09-24 läggs till handlingarna. 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 37 AB GotlandsHem 

 

 
Elisabeth Kalkhäll, verkställande direktör i AB GotlandsHem berättar om 
GotlandsHems lägenheter. Det finns i nuläget 4 600 lägenheter varav cirka 2 000 är 
marklägenheter. Tyvärr saknas hiss i många äldre flervåningshus. Idag finns det andra 
byggregler som följs vid nybyggen, till exempel är det idag ett krav att hiss ska finnas i 
flervåningshus.  

Det flera olika kategoribostäder så som studentlägenheter, 55+ och 65+ lägenheter. 
För att minska risken av inlåsningseffekt så får en person med kontrakt på en 
kategoribostad behålla sina ködagar i GotlandsHem. (Mer information om 55+ och 
65+ finns i bifogad PDF hämtad här; https://www.gotlandshem.se/wp-
content/uploads/55-65-GHEM.pdf 

Det är region Gotland som sätter reglerna för hur GotlandsHems lägenheter ska 
fördelas. En bostadskö gynnar de som stått länge i kön. Idag råder stor bostadsbrist 
på Gotland vilket leder till en kötid på minst 11 år, vissa områden upp till 30-40 år i 
Visby. Andra delar av Gotland har kortare kötider. Det hade varit önskvärt att möta 
behov av snabba lösningar, till exempel när någon behöver flytta från sin villa i 
samband med ett generationsskifte. Det behövs fler aktörer på Gotland för att lösa 
bostadsbristen då enbart GotlandsHem inte kan lösa problemet med bostadsbristen. 

I en pågående utredning undersöker GotlandsHem möjligheten att ändra reglerna till 
att fördela lägenheterna ”i första hand efter kötid”. Detta skulle kunna öppna upp för 
andra lösningar. Utredningen tittar även på hur andra bostadsföretag i Sverige gör, till 
exempel lotta ett antal lägenheter eller rikta uthyrning av en del lägenheter till en viss 
kategori.  

Annan information som kan vara bra att känna till är att GotlandsHems bilar som rör 
sig utanför Visby är utrustade med hjärtstartare och personalen är utbildad i 
hantering av dessa samt hjärt- och lungräddning. 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 38 Rapport. Socialnämnden 

 

 
Kort information till Pensionärsrådets sammanträde den 10 december 2020. 

Socialnämnden har vid budgetsammanträde i regionfullmäktige tilldelats årets budget. 
Vi har en rambudget om ca 1 miljard 470 miljoner kronor. Ytterligare statsbidrag om 
ca 29 miljoner för kvalitetsökningar i äldreomsorgen kommer troligtvis att läggas till 
detta för år 2021. 

Det ser relativt bra ut ekonomiskt för åren 2021 och 2022 men sedan kommer det 
enligt prognoser som nått oss att bli ”kärvare tider” för Regionen. Av den anledningen 
fortsätter rationaliseringsarbetet i hela Regionens ekonomi, så och i socialnämnden. 

Av den anledningen togs beslut om att företaget Attendo från 1 oktober 2021 skall 
driva äldreboendena Illiansgården och Hemse Äldreboende. Beslutet togs efter att 
Attendo lagt ett anbud om att driva verksamheten på dessa boenden ca 5,2 miljoner 
kronor billigare per år, än vad som är fallet idag i Regionens drift. Vi hälsar Attendo 
välkomna i vår verksamhet även i det här fallet. Attendo driver i nuläget tre boenden 
på Gotland. Det är Sudergården i Burgsvik, Terra Nova äldreboende och boendet på 
Regemenstgatan på Visborgsområdet i Visby. 

I verksamheten fokuseras det också på att se över bemanningen. Utbildning i 
bemanningsekonomi pågår. Det pågår också en utredning om hur måltidsverksam-
heten i Region Gotland skall utföras framöver. I dagsläget är denna verksamhet dyr 
för våra brukare på de särskilda boendena. Vi hoppas mycket på resultatet av denna 
utredning som alltså syftar till att få en effektivare verksamhet på detta område. 

Vad gäller läget om Covid-19 så är tillgången till skyddsutrustning tillfredsställande. 
Ett specialteam jobbar som förstärkning när smitta finns i hemtjänsten och på de 
särskilda boendena. Hygienåtgärder och ett seriöst arbete har gjort att smittor i 
verksamheten, såväl hos brukare som hos personal har kunnat begränsas. 
Uppfattningen är att verksamheten har ”koll på läget” efter att hela tiden leva i ett 
lärande hos alla som är berörda. 

Som det ser ut så går socialnämnden mot ett ekonomiskt resultat som är i balans vid 
årets slut. Det som kan sägas är att orosmoln finns i att försörjningsstödet kommer 
att öka efter Corona epidemins effekter i form av arbetslöshet och utförsäkringar hos 
Försäkringskassan. Arbete görs tillsammans med andra aktörer på det området såsom 
Regionens utbildnings- och arbetslivsförvaltning, UAF, och därtill 
Arbetsförmedlingen med flera. 

forts 

  

Mobile User
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

Vad som också varit föremål för rapportering i pressen är placeringar som sker av 
äldreboendeplats. Till detta skall sägas att vi i en enig nämnd tagit beslut om att 
placering skall ske i första hand inom socialförvaltningens egna verksamhet till-
sammans med de entreprenaddrivna boenden. När vi har fyllt våra egna platser sker 
placeringar hos de boenden från vilka vi köper platser på avtal. De sistnämnda är 
Attendo i Visby, Solrosen, Gotlands Sjukhem och Hattstugan. Så skall ske eftersom 
vi inte har LOV, Lagen om valfrihet vad gäller de särskilda boendena. Det här 
förhållandet har medfört att personer varit kritiska. En kritik vi bemött på olika sätt 
men kommit fram till att detta förhållande gäller till det att ett nytt beslut tas i 
socialnämnden. 

Eftersom jag personligen inte kan vara med på sammanträdet är jag öppen för att 
svara på frågor på mejl. Kontaktuppgifter finns på Regionens hemsida under 
rubriken Region och Demokrati.   

Hälsningar 
Rolf Öström 
ordförande socialnämnden 

 

Diskussion under mötet: 
Tommy Johansson (PRO) meddelar att ett särskilt yttrande Angående 
konkurrensutsättningen av SÄBO i Hemse ska bifogas till Pensionärsrådets protokoll 
2020-12-10. (Finns som bifogad handling) 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 39 Rapport. Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 
Pensionärsrådet 2020-12-10 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Verksamhet: 
Covid-19 dominerar hösten. Efter en kontrollerad period till och med september så 
ökade smittspridningen ordentligt från mitten av oktober och har fortsatt att öka 
med 154 konstaterade fall efter andra advent. Som jämförelse så var ”toppen” under 
sommaren 34 fall på en vecka. 

De planerade operationerna är igång men kan åter ställas in om IVA/Uppvaket blir 
belagda av covidpatienter. Färre patienter på akuten men svårarbetat med dubbla 
korridorer och särskilda u-rum. En förändring av lokalerna är nödvändig ur såväl 
patientsäkerhets- som arbetsmiljösynpunkt. Arbetet med att etablera paviljonger 
pågår intensivt och skall rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15 
tillsammans med rapport om möjligheterna att skapa lokaler för ett PCI-lab på plan 4 
i behandlingsbyggnaden (norr om röntgenavdelningen). Översyn av bemanning, 
läkemedel och hjälpmedel finns med i verksamhetsplan och budget för 2021. 
Förändringsresan i organisationen har startat i form av enkäter och arbetsgrupper. 

Personal: 
Semesterperioden var bra för de flesta, men flera medarbetare inom framför allt 
Anestesi/IVA har under våren belastats med övertid. För sjukvården som helhet är 
övertiden lägre än föregående år. Trots det höga antalet smittade och beläggningen 
på infektion med mellan 15 – 25 inlagda så krävs inte Intensivvård på motsvarande 
sätt. Kunskap och förbättrade metoder ger också snabbare tillfrisknande. Fortsatt 
brist av IVA ssk och läkare inom flera områden. Kompetensförsörjningen är viktig 
idag och än viktigare med kommande pensionsavgångar. 

Ekonomi: 
Minskat antal operationer och besök tillsammans med full kompensation för 
Covidkostnader ger en prognos på ett nollresultat.  

2020-12-07 
Mats-Ola Rödén 
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 40 Rapport. Regionstyrelsen 

 

 
Till Pensionärsrådet 2020-12-10 

Befolkningen har ökat med 414 personer på ett år enligt siffran den 1 nov totalt 
60 050 personer. 

Vi har under året blivit väl kompenserade för de merkostnader som Covid-19 med-
fört. Exempelvis så fick vi ersättning för samtliga sjuklönekostnader under 2:a 
kvartalet (inte bara merkostnaden så som det är nu andra halvåret). Detta gör att vi 
har haft möjlighet att lägga till ytterligare åtgärder för att mildra effekten av Corona i 
samhället. Totalt har vi beslutat om 50 olika åtgärder värda totalt mer än 50 miljoner 
till såväl näringslivet som komplement till nationella åtgärder för att rädda jobb och 
företag. Det är insatser för såväl civilsamhälle och föreningsliv. Röda Korset för att 
kunna stödja och hjälpa till med handel vid behov till riskgrupper. En hel del har till-
förts kultur- och fritidsavdelningen som genom detta kunde lägga tillbaka de investe-
ringsmedel som vi i våras omformades till bidrag för förlorade intäkter för kultur- 
och idrottsverksamhet. Vi har också lagt en hel del till Gotlands Museum för att 
förnya sin basutställning samt finansiera en genomlysning om hur man ska gå vidare 
med Konstmuseet. Vi stärker också på Gotländska utvecklingsbolag som kan 
vidareförädlas till att bli intressanta projekt på landsbygden utifrån landsbygdens 
behov. 

Vi ger också ett tillägg för att möjliggöra en gåva till Regionens anställda, som har 
haft ett kämpigt år, speciellt de som är verksamma inom hälso- och sjukvården, 
socialvården och skolan, gåvan blir också ett stöd till den lokala handeln genom 
presentkort. I åtgärderna som beslutats finns också aktiviteter för att motverka 
psykisk ohälsa samt stimulera fysisk aktivitet och rörelse. 

Kulturplanen är nu antagen av regionfullmäktige, det har arbetats under ett drygt år 
med dialog, förankring och sedan att forma ihop alla inspel till en kulturplan som 
finns att ta del av via hemsidan, https://gotland.se/108696  

Regional utvecklingsstrategi, RUS, den kommer att behandlas av regionstyrelsen den 
16 december.  

Vision: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. 
Inriktningen är Gotland 2040. Till den kommer nu att tas fram tre olika samhandlings-
program med mer konkreta åtgärder på kort sikt inom social hållbarhet, miljö, energi 
och klimat samt nytt tillväxtprogram. 

forts 

  

https://gotland.se/108696
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

Vi ser på 2021 med oro, eftersom det kommer att vara stora konsekvenser under 
nästa år avseende Corona. Många företag har utsatts för enorma påfrestningar, för 
besöksnäringen hoppas vi att man semestrar mer på hemmaplan även nästa år och att 
vi kan få den återhämtning som vi så väl behöver. Vi hoppas att vaccinations-
programmet slår väl ut och att vi kan komma tillbaka till ett normalt samhälle igen. 
Gratis vaccin till alla med prioritet på äldre och riskgrupper samt anställda inom vård 
och omsorg. 

Vi har tagit fram nya gotländska ståndpunkter för framtidens färje- och flygtrans-
porter. Det är representanter för näringsliv, föreningsliv och alla partier som gemen-
samt jobbat fram hur vi vill att trafiken skall fungera för att bidra till utveckling på 
Gotland. 

Gotländska ståndpunkterna utgör Trafikrådets ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken 
ska utformas för att bäst främja Gotlands utveckling. Ståndpunkterna delas in under följande 
huvudrubriker.  

1) Snabba, täta och säkra överfarter med färja 

2) Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige 

3) Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål 

4) Konkurrenskraftiga priser 

5) En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland 

6) Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta 

Digitalisering, eller digitala möten har gjort att vi har fått anledning att lära oss nya 
sätt att mötas, detta kommer sannolikt att ge fördelar även fortsättningsvis. 

Biblioteken är inne i en stor förändringsresa, distriktsbiblioteken läggs ihop med 
almedalsbiblioteket. Vi kommer att anpassa de lokala prioriteringarna till den 
bibliotekslag som tillkommit efter det att vi satte prioriteringar, det betyder att vi 
kommer att dra ner fokus på hållplatser för bokbussen och istället skapa möjlighet att 
besöka de som inte kan komma till de fysiska biblioteken. Vi kommer att köpa in en 
mindre biblioteksbuss, där man inte behöver C-körkort, som också gör att man 
kommer att kunna jobba mer anpassat med mobil biblioteksverksamhet. 

Vi kommer sannolikt att gå vidare med markanvisning för bygge av en ny gymnastik-
hall på Visborg, bredvid ICA Maxi Arena. Gymnastiken är en stor idrott som har 
behov av anpassade lokaler för att kunna träna på ett säkert sätt. 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

  

 

  

 

 

 

PRG § 41 Covid-19 information 

 

 
Infogat i övriga punkter. 

 

 

PRG § 42 Måltidsverksamhet - effektiviseringsprojekt 

 

 
Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef i regionstyrelseförvaltningen, är 
inbjuden att samtala kring utredningen av måltidsverksamheten. Projektet är en del 
av Region Gotlands effektivisering program för år 2022. Projektet har kommit fram 
till ett förslag till fortsatta åtgärder har sammanställts. Förslaget är ute på samråd med 
berörda förvaltningar och ska upp till regionstyrelsen i februari 2021. (Mer 
information finns i bifogade bilagor) 

Reflektioner efter presentationen berörde hur viktig måltiden är och att mottagaren 
finner måltiden aptitlig. Att det finns en efterfrågan av en större flexibilitet kring när 
måltiden serveras och vikten av att serveras ”riktig lagad mat”. Det är även viktigt att 
personalen är kompetent kring de olika målgruppernas behov. Genom att ha kök 
med större möjligheter till kylning av mat kan inköp av råvaror och tillagning 
av maträtter koordineras i större skala.    

Karolina berättar även om måltidsverksamheten på Korpen som i nuläget drivits med 
underskott. Möjligheten att ta in en annan aktör är svårt, bland annat på grund av 
lokalernas placering. En annan möjlighet skulle kunna vara att driva någon form av 
caféverksamhet i regi av daglig verksamheten. 



Pensionärsrådet Protokoll 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

 

12 (14) 
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PRG § 43 Utbildning. Diskussion äldreomsorgen 

 

 
Pensionärsrådet gav Tommy Johansson, (PRO), i uppdrag att till detta möte att 
fundera kring en utbildningsförmiddag. Förslaget som togs fram avstämdes innan 
mötet med Britt Ohlsson (SPF) och Håkan Eriksson (S) presenteras nedan:  

Utbildning/diskussion om äldreomsorgen på Gotland  
Förslag avstämt med Britt Ohlsson och Håkan Eriksson. 

En halvdag kl. 9:00-12:00 anordnas. 
Information från respektive förvaltningar, frågor och diskussion. Detta för att alla i 
pensionärsrådet skall ha en god och aktuell grund att stå på. 

Efter denna dag kan ledamöterna sedan föra en diskussion ute i sina organisationer, 
om Corona så medger. Efter detta förs sedan en diskussion om hur Gotland bör 
”utforma” sin äldreomsorg framöver. 

Innehåll d v s vad som bör behandlas på den första halvdagen; 

Hemtjänst  
Hur är den organiserad, vad gör hemtjänsten? 
Vilka regler gäller? 
Kostnader, ersättningar m m 
Måltidsfrågan 
Vårdtyngd 
Personalläge och kompetens på personalen nu och framöver  
Vad är på gång framöver? 

forts 
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Särskilt boende  
Vilka finns och hur är de organiserade, vad skiljer boendena åt? 
Hur drivs boendena, hur sker uppföljning av kvalitén på boendena och vad görs om 
kraven ej uppfylls?  
Kostnader och intäkter, kommunala/privata boenden  
Vad beror prisskillnader/kostnadsskillnader på? 
Kvalité, verksamhet, medicinsk kompetens  
Personalläge och kompetens på personalen nu och framöver 
Måltidsfrågan  
Hur styr regionen kvalitén 

Övrigt  
Hälsofrämjande verksamheten  
Trygghetsboenden  
Hemsjukvård/trygghetspunkter 

Ekonomi:  
NYA pengar  
2020 hur används/hur tänker man använda dessa ? 
2021 Användningen av de nya pengar staten skjuter till. 

Diskussion kring förslaget under mötet  
Ett material behöver sammanställas utifrån förslaget och presenteras på 
utbildningsförmiddagen. Utbildningen kan hållas i digitalmötesform i 
januari/februari. Därefter kan diskussioner genomföras i de olika organisationerna. 
Då är viktigt att de äldre får delta i diskussionerna så att det inte fattas beslut över 
huvudet på de äldre. 

Beslut 
Fredrik Gradelius tar förslaget vidare och tar reda på när denna halvdag skulle kunna 
genomföras med deltagare från berörda delar av socialförvaltningen. 

PRG § 44 Övriga frågor 

Bifogat till protokollet finns svar till SPF:s frågor från senaste mötet. 

Fastställd mötesplan för år 2021 

10 mars 
15 juni 
30 september 
2 december 

kl. 13:00-15:30 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande 

PRG § 45 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för i år och tackar de närvarande för deltagandet och ett intressant 
samtal. Ha en god julhelg även om den inte blir lika välbesökt som en kanske skulle 
önska. Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 

Nästa möte 10 mars 2021. 







Särskilt yttrande till protokollet vid sammanträde med Region Gotlands Pensionärsråd 2020-

12-10.

Paragraf 6 Rapport Socialnämnden. 

Angående den s k konkurrensutsättningen av SÄBO i Hemse. 

PRO anser att socialnämnden borde ha väntat med konkurrensutsättningen av äldreboenden och låtit 

oss tillsammans föra en öppen och förutsättningslös diskussion om äldreomsorgen mot bakgrund av bl a 

Corona, regionens ekonomi, nya statliga bidrag, befolkningsutvecklingen mm. Detta är en stor och 

avgörande fråga för vårt framtida Gotland. En fråga där vi helst behöver få enighet över de s k 

blockgränserna.  

Att vid Socialnämndens sammanträde nu 3/12 fatta beslut om konkurrensutsättning/utförsäljning av de 

särskilda boendena i Hemse var djupt olyckligt. Då: 

Åtgärder, ej utvärderade, har vidtagits för att kunna sänka kostnaden i befintlig verksamhet utan 

att kvalitén försämras.  

Risken att Regionen vid en utförsäljning tappar kvalificerad personal är stor. 

Nya statliga pengar som tillförs äldreomsorgen framöver, för att bl a höja kvalitén, ej kommer att 

kunna höja kvalitén i ”utsåld” verksamhet. Vilket kan medföra stora skillnader mellan boenden. 

En utförsäljning av SÄBO i Hemse kommer att, för hela södra Gotland, ta bort valfriheten mellan 

privat och offentligt alternativ. 

Det ej hädanefter kan garanteras att likställhetsprincipen fortsatt gäller i gotländsk äldreomsorg. 

Detta beslut hör ihop med beslut 1 ärende 3 vid socialnämndens sammanträde 2020-06-11. I detta 

ärende var upphandlingsunderlagen sekretessbelagda fram till beslut fattats. 

Detta sammantaget innebär att allmänhet och intresseorganisationer, typ PRO, ej kunnat se vad som 

exakt skulle upphandlas och vilka bedömningskriterier som skulle gälla för upphandlingen. D v s noll 

transparens och möjlighet till påverkan och offentlig diskussion kunde föras i denna fråga. 

PRO har nu kunnat ta del av det upphandlingsunderlag som gällde för konkurrensutsättningen av SÄBO i 

Hemse.  Vi kan därvidlag konstatera: 

att lägsta pris är helt avgörande. 

att det inte går att få fram på vilket sätt kvalitén i ny verksamhet tillåts skilja sig från nuvarande 

kvalitet/personaltäthet.  

Detta anser vi vara i högsta grad anmärkningsvärt. 

Det finns mot bakgrund av ovanstående anledning att befara att en lägre kvalitét än idag har 

upphandlas, detta då personalkostnaden är den alldeles övervägande delen av kostnaderna för denna 

typ av verksamhet. Antalet personal och personalens kompetens är helt avgörande för kvalitén. 

Från PRO:s sida kan vi ej acceptera kvalitetsförsämringar av äldreomsorgen på Gotland. 



Politiker för, för en gångs skull, en diskussion med de äldre och inte om de äldre. Involvera i stället för att 

exkludera de äldre. 

PRO Gotland i Pensionärsrådet 

Tommy Johansson    

Gruppledare     
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