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Region Gotland 

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 Bornholm, Rådhuset Visborg, 2 juli 2020, klockan 13.00–15.30 
 

Närvarande Närvarande 
Fredrik Gradelius (C), Ordförande 
Britt Ohlsson Sveriges Pensionärsförbund (SPF), 1:e vice ordförande 
Tommy Johansson Pensionärernas Riksorganisation (PRO), 2:e vice ordförande 
Mats-Ola Rödén (L) 
Bengt Svensson Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF) 
Ingegerd Hörsne Aktiva seniorer 
Anders Kraft Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
Jan Olander Riksförbundet pensionärers gemenskapsgrupper 
Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande 
Magnus Bergström, politisk sekreterare (C) 
 

 

 
Övriga Rosita Siggelin, sekreterare, regionstyrelseförvaltningen 

 
 
 
 
 
Underskrifter  

 Sekreterare Rosita Siggelin 

  

 Ordförande Fredrik Gradelius 

  

 Justerare Ingegerd Hörsne 
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PRG § 11 Inledning och presentation 

Ordförande Fredrik Gradelius hälsar alla i rummet och deltagare via länk välkomna, 
och efter en kort presentation förklaras mötet öppnat. 

 

PRG § 12 Information om Coronaviruset Covid-19 

Christer Stoltz, beredskapschef och Maria Amér, smittskyddsläkare deltar för att 
informerar om Corona-läget. 

Maria informerar om statistik; antal fall, intensivvård och antal döda i Världen, Sverige 
och på Gotland. Vilka riskfaktorer, Symptom & Testning, Smittspårning och Prognos, 
Håll ut – det går över. 

Marias presentation bifogas protokollet. 

 

Christer Stoltz, beredskapschef och Maria Amér, smittskyddsläkare deltar för att 
informerar om Corona-läget. 

Christer: Det gäller att hålla ut. Nu får vi hålla i under sommaren och anpassa läget 
efter situationen. Flygtransporter, eskaleringsplan, vård + IVA platser måste fungera. 

Samordna och informera. Han hänvisar även till www.gotland.se/Corona En jättebra 
sida och mycket information. 

TIB och KIB (tjänsteman och kommunikatör i beredskap) jobbar. Regionledningen 
informeras genomgående och förvaltningsrapporter ges varje vecka. 

Samhällsviktiga och kritiska risker: värmebölja, olyckor, väderomslag, el/teleavbrott, 
polariseringen i samhället. 

Socialstyrelsen och MSB hjälper till, t ex. med det nya Modultält som MSB bygger i 
stället för det gula utanför lasarettet. 

Plan B för turister. Tänk efter själva, ta eget ansvar. Faran är ej över än, följ riktlinjerna. 

Vi ser att många har svårt att hålla i. Vad görs för att väcka upp alla igen? 
Riddarsällskapet Torneamentum rider runt olika platser på Gotland och i Visby med 
budskap om att hålla avstånd. En nytryckt broschyr påminner om Håll i, håll ut!  
Broschyren finns överallt. 

Christers motto är: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena! 

 

  

http://www.gotland.se/Corona
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PRG § 13 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns, fast vi tar punkterna lite i fel ordning. 

 

PRG § 14 Val av justerare 

Protokollet sänds ut till pensionärsrådets deltagare ojusterat, med anledning av 
semestertider. 

Ingegerd Hörsne valdes att justera dagens protokoll, vilket kommer att ske i augusti. 

 

PRG § 15 Diskussion. Hur tolkar vi instruktionen? 

Eva Nypelius, ordförande i regionstyrelsen går igenom Instruktionen och tycker att 
den är tydlig och korrekt. 

Det är politikerna som fattar beslut och pensionärsrådet är ett rådgivande organ i 
frågor som rör äldres intressen. Pensionärsrådets åsikter ska noteras i anteckningarna 
från möte och de handlingar som skickas in till Region Gotland ska diarieföras på 
ärenden som berörs och bifogas handlingarna till nämnd. 

Det är viktigt att vi har samma syn på syftet med rådet och hur vi kan få fram 
information om vad som är på gång i Regionen för att få in organisationernas 
synpunkter i frågor som rör äldres intressen. 

Politikerna får hålla koll på vad som är på gång, så att information kan delges 
pensionärsorganisationerna. 

 

PRG § 16 Rapport. Socialnämnden 

Information från Rolf Öström: 

Beläggning på SÄBO 
Det är nu 30 vakanta platser på SÄBO, något som aldrig hänt tidigare, i vart fall inte i 
”modern” tid. 

Tilldelningsbeslut Katthammarsvik 
Socialnämnden har beslutat att anta Vardaga Äldreomsorg AB, som leverantör av 
driftentreprenaden för Säbo i Katthammarsvik, med ett pris som gör att vi spar 
10 miljoner på de 8 år långa kontraktet. 

Upphandling i Hemse 
Vi går vidare med konkurrensutsättningen i Hemse. Vi tummar inte på kvaliteten 
vare sig på mat eller omvårdnad. Vi gör detta för att få mer pengar i äldrevården till 
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omsorg om brukarna och för vidareutbildningar av personal. Det rör sig om att få så 
mycket som möjligt för de pengar vi skattebetalare lägger in i Regionens kassa. 

Utbyggnad av SÄBO 
Plan på att bygga säboplatser på Tingsbrogården i Bro. Ett av de två säbon vi själva 
äger. 

Kortis 
Bestämt om nytt kortis på Korpenområdet. 

Covid-19 
Tillfällig vistelse i hemtjänsten. Varför vi säger som vi säger i debatten. Vi månar om 
arbetsmiljön för egen personal och de brukare som är bosatta på Gotland. 

Ekonomi 
Ekonomi i nämnden, prognos med underskott på ca 25 miljoner. En mycket försiktig 
prognos i en mycket speciell tid. Detta är ansvarstagande. 

- Trend att sjuktalen förbättras i socialförvaltningen. 
- Äskar pengar, 22 miljoner för den underfinansierade LSS-verksamheten för att få 

utrymme till kvalitetshöjningar i hela verksamheten. 

Felaktiga påståendet i samhällsdebatten om att nedskärningar skett i äldreomsorgen 
under lång tid. Tittade på det som budgeterats för äldreomsorgen på Gotland så: 

- Var budgeten år 2016: 703,8 miljoner kronor 
- Är budgeten år 2020:  828,6 miljoner kronor 

En ökning med 17 %, ser detta som en smutskastning på den omsorg om de äldre 
som är av hög kvalitet här på Gotland. Inte bra för pensionärsorganisationens 
medlemmar att de blir skrämda av osakliga påståenden. Ingen besparing på de äldre 
är heller inte planerad.   

 

PRG § 17 Rapport. Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Information från Mats-Ola Rödén: 

Verksamhet 
Covid dominerar sommaren. (1-1) Prognostiserad topp mitten av aug. (25 -5). Skört 
vikarieläge. 

Vårdskuld (150) - men nya arbetssätt införs. 

Vårdplatser stängda. 

Färre patienter på akuten men svårarbetat med dubbla korridorer och särskilda u-
rum.( V27. 26000+. V29-31. 45000+? 2019 = 65000+) 
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Turistmottagningen igång. 

Projekt Nya Akuten stoppat för omstart med helheten i fokus. Särskilda åtgärder 
kommer att krävas. 

Uppdrag Nya Akuten 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att: 

- avbryta projekt nya akuten i nuvarande form. Budgeten kvarstår tills vidare. 
- ge förvaltningen i uppdrag att mot bakgrunden av sjukvårdens uppdrag på 

Gotland, göra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23 
(behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och 
lokalbehov. Förvaltningen återkommer till nämnden i oktober med förslag på 
innehåll och omfattning av förstudien, samt tidplan. I förstudien skall 
möjliggörandet av lokaler för PCI-verksamhet och nya lokaler för 
Akutmottagningen vara prioriterade i ett tidigt skede. 

- ge förvaltningen i uppdrag att snarast planera för en utökning av Akutmottag-
ningens lokaler. De kostnader och de förflyttningar av verksamheter som krävs 
skall redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till budgetberedningen i 
oktober 2020. Målsättningen skall vara att utökningen av Akutens lokaler kan tas 
i bruk i juni 2021.  

Avveckling tandvård bordlagd. 

Översyn av bemanning, läkemedel och hjälpmedel pågår. Arbetssätt och samband 
med patientfokus (organisation) startar efter sommaren med bredd intervju. 

Personal 
Semestrar enligt önskemål förutom förlossningen då barnmorskor avböjt att komma 
in i sent skede = flyttade semestrar. 

Fortsatt brist av IVA sjuksköterskor och läkare inom flera områden. Enighet om att 
beroendet av hyrpersonal SKALL minska. 

Ledarskapet, samverkan. 

Arbetsvillkor i framtiden? Rätt Använd Kompetens – rekrytering – fortbildning –
karriärstegen - lön. 

Ekonomi 
Prognostiserat underskott i maj, 29 mkr (1,6%). 

Åtgärder se ovan + höjd tandvårdstaxa, höjda intygstaxor, tyngdtäcken ej hjälpmedel. 
Vårdplatsöppning med ökat antal operationer och besök = Covidberoende. 
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PRG § 18 Rapport. Regionstyrelsen 

Information från Eva Nypelius: 

Ekonomi 
Region Gotland har idag ett oerhört tufft ekonomiskt läge. Nämnderna redovisar ett 
kraftigt underskott som absolut inte är acceptabelt. Den av fullmäktige beslutade 
budgeten måste vara styrande för nämndernas ordinarie verksamheter. I år är det 
också ett mycket annorlunda år där  Coronapandemin påverkar oss på olika sätt och 
det märks givetvis också i regionens ekonomi. 

Den senaste Aprilrapporten inklusive senaste skatteprognosen och kända stats-
bidrag visar + 11 miljoner på totalen, men fortsatt stora underskott inklusive Corona-
relaterade kostnader för nämnderna. Extra kostnader i vården kommer vi att få 
ersättning för från staten, det är utlovat. 

Corona påverkar hela samhällsekonomin och för Gotlands del just nu är SKRs 
prognos från april att vi tappar 156 miljoner i skatteintäkter. Det innebär en negativ 
skatteutveckling för 2020 med - 2,5 % vilket är dramatiskt och unikt. SKRs prognos 
bygger också på att ekonomin återhämtar sig under andra halvåret i år, vilket få tror 
just nu när arbetslösheten och varsel ökar. Så prognoserna just nu är oerhört osäkra! 

Måltid 
Vi gör en översyn av måltidsverksamheten som genomlyser och syftar till att göra rätt 
saker, hur vi kan effektivisera bland annat och se över uppdraget. Bland annat 
kostnadsjämförelser med andra kommuner. En bakgrund till uppdraget är att bl a 
socialnämnden pekat på ökade måltidskostnader. Vi har exempelvis större åtagande 
än kärnverksamheten, de senaste är diskussionen om serveringarna Gråbo och 
Korpen. 

Regional utvecklings strategi 
Vi har jobbat på att uppdatera ”Vision 2025”, det nya dokument som tas fram 
beskriver Gotland 2040, hur vill vi att Gotland ska utvecklas de närmaste 20 åren? 
Planeras att gå till regionfullmäktige i december. 

Kulturplan 
Vart 4:e år ska kulturplanen uppdateras, det är ett dokument som främst är till för att 
beskriva den Regionala kulturen, dock så har vi valt att även beskriva den kommunala 
kulturen (vi är ju enda Regionen som endast har en kommun). Syftet med dokumentet 
är att Kulturrådet ska ha det som underlag för kultursamverkansmodellen, där de ger 
oss mandatet att fördela de statliga bidragen inom den regionala kulturens finansiering. 
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PRG § 19 Övrigt 

Sociotopkartläggning 

Klara Bäckström, konsult Spacescape, berättar om den sociotopkartläggning som 
pågår, och som Jenny Sandberg, samhällsplanerare i Region Gotland jobbar med. 

Under sommaren kommer det att genomföras en sociotopkartering, fråga efter hur 
gotlänningar och besökare använder våra grönområden och parker. Det är planerat 
att genomföra fokusgrupper varav en grupp skulle vara riktad mot pensionärer. 

Jenny Sandberg kommer att ta kontakt med pensionärsrådet inom kort för att boka 
in focus-gruppen. www.placetoplan.se/Visby 

En fråga från Britt var att ev ha en heldag där man diskuterar äldrevården, hur ska 
den se ut? 

Fredrik uppmanar alla i rådet att hålla kontakt med honom via mail så att han kan 
hålla sig uppdaterad om vad som är på gång. 

Fredriks mailadress är: fredrik.gradelius@gotland.se 

 

PRG § 20 Mötet avslutas 

Ordförande tackar de närvarande och förklarar dagens möte avslutat. 

Nästa möte 24 september 2020. 

mailto:fredrik.gradelius@gotland.se


Covid-19
Maria Amér

Smittskyddsläkare och infektionsläkare
200702



Världen
10 446 353 fall

511 037 döda



Sverige
Antal testade v 25: 75 000



Gotland
Totalt antal fall 162

Totalt antal intensivvårdade 6

Totalt antal avlidna 6



Riskfaktorer

Ålder
Man 2:1



Symptom & Testning

• Allmän sjukdomskänsla
• Hosta
• Feber
• Andningsbesvär
• Snuva
• Nästäppa 
• Halsont
• Huvudvärk
• Muskel- och ledvärk
• Illamående

PCR: Påvisar genetiskt material 
från virus dvs akut sjukdom

Serologi: Påvisar antikroppar mot 
virus dvs immunitet efter 
genomgången sjukdom. 



Smittspårning?

• Informera närkontakter – familj, arbete
• Provtagning av de med symptom
• Inom vård eller omsorg – smittspårning i samråd med 

smittskyddsenheten.



Prognos?



Håll ut – det går över

• Träffas säkert – utomhus, med avstånd
• Resa – cykel, egen bil eller platsbokat
• Håll kontakten – ringa, videosamtal 
• Handhygien
• Oro? - Röda korset, Äldrelinjen
• Allmänna frågor 113 13
• Egen sjukdom 1177
• Information: 1177/Vårdguiden, Region Gotlands hemsida, FoHM
• Vaccin?
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