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Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens
verksamhetsplanering.
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Verksamhet och resurser för 2020-2022

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för
Gotland.
Förvaltningen ansvarar för:
• strategisk planering och ärendeberedning
• regional utveckling
• koncernstyrning
• internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
• kultur- och fritidsverksamhet
Ansvaret för strategisk planering och ärendeberedning innebär att stödja regionstyrelsen och
regiondirektören i sitt ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning samt i
regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Ansvaret för regional utveckling innebär dels det samlade regionala utvecklingsansvaret utifrån
lagen om regionalt utvecklingsansvar men också att samordna och stödja Region Gotlands
arbete som regional utvecklingsaktör.
Ansvaret för koncernstyrning omfattar regionens styrsystem, styrkort, planerings- och
uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med
resurseffektivitet i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Ansvaret omfattar också
att utifrån brukarens behov av samordnade insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt
och förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor.
Ansvaret för stöd och service innebär att skapa värde för regionens medarbetare och chefer
samt att underlätta för förvaltningarna att nå sina mål. Ansvar för kanslierna till
patientnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden innebär att enligt
överenskommelse med respektive nämnd driva verksamheterna.
Ansvaret för kultur- och fritidsverksamhet omfattar kulturplanen enligt kultursamverkansmodellen, det övergripande fritidspolitiska programmet, folk- och länsbibliotek,
idrottsanläggningar, stöd till kultur- och fritidsföreningar.
Arbetet i förvaltningen ska kännetecknas av
• Helhet före del
• Samarbete över gränser
• Kompetens och ledarskap
• Effektivitet och kvalitet
Förvaltningen är organiserad i åtta avdelningar plus stab och regionkansli. Totalt finns ca
700 medarbetare. Budgetramen uppgår till 362 mnkr och resultatenheterna omsluter 335
mnkr. Under 2017-2019 hanterar regionstyrelseförvaltningen ett kostnadssänkningskrav
omfattande 60 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen ska utifrån sitt verksamhetsuppdrag bidra till måluppfyllelsen i
det regiongemensamma styrkortet. Då förvaltningen till stor del ansvarar för
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koncerngemensamma frågor och i perspektiven styrning, stöd och service görs
bedömningen att förvaltningen har möjlighet att påverka måluppfyllelse i samtliga mål.
Detta utifrån såväl ett strategiskt som ett operativt perspektiv och också både direkt och
indirekt.
1.2

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser

Förvaltningen upplever stora utmaningar i att balansera förväntningar, ambitionsnivåer,
uppdrag och målsättningar med resurser och krav på kostnadssänkningar. Ambitionerna
för den regionala utvecklingen är omfattande. Kraven på kärnverksamheten är höga och
behovet av mer stöd än vad som kan tillhandahållas, är tydligt.
Arbetet fortsätter med uppdraget att se på förutsättningar att sänka förvaltningens
kostnader. För 2019 är kravet att sänka kostnaderna med 16 mnkr. Sedan tidigare har
förvaltningen tillsammans med regionstyrelsen angett att förutsättningar för att genomföra
kostnadssänkningarna är beroende av minskat utbud av tjänster, sänkta servicenivåer,
optimering av resursanvändning, översyn av bidrag, ökad standardisering (mer lika) samt
ökad samordning (mer tillsammans).
De åtgärder som genomförs för att klara kravet på kostnadssänkningar förändrar
förutsättningarna kraftigt för den verksamhet som bedrivs. Effektiviseringar och
utbudsminskningar innebär att förvaltningen behöver ompröva, avveckla och utveckla
uppdrag, organisation, arbetssätt och minska bemanning. Då förvaltningen i stora delar är
en del av övrig verksamhet innebär detta också höga krav på en nära dialog kring stöd och
utbud med såväl politiker som koncernledning och förvaltningsledningar.
För innevarande år prognostiseras en ekonomi i balans men det finns resultatpåverkande
faktorer som måste bevakas och hanteras. Dessa är:
•

Möjligheten att genomföra kvarvarande kostnadssänkningar framför allt inom
kultur och fritid.

•

Förseningar och eventuella fördyringar i ombyggnationer av kök. Planeringen utgår
ifrån tidigare beslutad lokalplanering för kök kopplad till kostutredningen.

•

Driftkonsekvenser av digitalisering och IT-investeringar, samt nya modeller för
betalning av IT-licenser.

•

Konkurrenskraftiga löner. Förvaltningen märker tydligt att löneläget vid
rekryteringar är betydligt högre än dagen nivåer inom regionen.

•

Kompetensförsörjning – svår rekryterade grupper.

1.3

Omvärld och trender

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av trender på internationell, nationell och
lokal nivå. De trender som bedöms påverka förvaltningens arbete i störst omfattning är:
•

Förändrad demografi med ökade grupper äldre och unga samt en geografisk
spridning med fler äldre på landsbygden och fler unga runt Visby.

•

Ökad finansiering via bidrag – hantering när bidrag upphör.

•

Teknikutveckling och digitalisering - ger nya möjligheter att producera och leverera
tjänster såväl internt som externt.
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•

Allmänhetens ökande förväntan på utbud – kopplat till resurser.

•

Värderingsförändringar där individualiseringen ställer nya krav på bemötande,
organisation och ledarskap.

•

Ökad konkurrens på arbetsmarknaden tillsammans med stora pensionsavgångar
och behov av kompetensväxling ger utmaningar och behov av nytänkande rörande
kompetens- och ledarförsörjning.

•

Ökat osäkerhet i världen – krisberedskap.

1.4

Strategiskt avgörande verksamhetsfrågor för perioden

Förvaltningen har identifierat ett antal strategiska avgörande frågor för planperioden. Dessa
kommenteras i det följande:
•

Rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör tydliggörs och utvecklas
nationellt och kraven på ett tydligt och kraftfullt regionalt ledarskap ökar. Under
perioden bedöms den regionala utvecklingsstrategin beslutas för att sedan ligga till
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Region Gotland förväntas också på
regional nivå medverka till genomförandet av agenda 2030.

•

Mark- och exploateringsarbetet ökar i betydelse då Region Gotland framåt
kommer att driva flera avgörande utvecklingsprojekt för bland annat
Visborgsområdet, inre hamnen och östercentrum.

•

Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar.
Utvecklingen ställer krav på breddad verksamhetsutveckling där IT blir ett medel
och stöd för att nå uppsatta mål kring tillgänglighet och kvalitet. För att inte tappa
fart i pågående utveckling är det viktigt att resurser görs tillgängliga under
planperioden för att senare uppnå vinster i organisationen.

•

Region Gotland gjorde under 2018 inköp/avrop för 2,9 mdkr. För att kunna arbeta
ännu mer strategiskt, men även operativt med att samla ihop behov, se över
förvaltningarnas inköpsmönster, följa upp avtal, kommunicera med näringslivet och
stödja förvaltningarna skulle upphandling behöva förstärkas och bli mer inriktat
mot hela inköpsprocessen. I förlängningen skulle detta troligen kunna skapa
förutsättningar för ännu bättre avtal, mindre risk för felavrop och även minska
kostnaderna för inköp. Idag arbetar den centrala upphandlingsenheten framförallt
med upphandling av avtal. Men även också till viss del med avtalsuppföljning på
en övergripande nivå, samt utbildning.

•

För att nå ett socialt hållbart Gotland är det viktigt att möta upp mot psykisk
ohälsa, självmord och osunda levnadsvanor som inte främjar hälsa. Fortsätter
behoven av samhällets insatser att öka krävs ökade resurser.

•

När det gäller den lagstadgade budget- och skuldverksamheten har väntetiderna
ökat med 3 veckor och är nu 7-8 veckor. När ett hushålls ekonomi är på väg att
haverera kan det få mycket negativa konsekvenser för en människa och en familj.
Det finns en stor vinning, både för den enskilde och även i förlängningen för
samhällets ekonomi, att den skuldsatte invånaren återfår en fungerande
hushållsekonomi så fort som möjligt. Erfarenheter visar också att liksom sociala
problem och dålig hälsa kan ge upphov till problem med ekonomin, kan en trasslig
ekonomi bidra till och förstärka ohälsa och psykosociala problem. Det är därför
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oerhört viktigt att stödet som verksamheten erbjuder kommer in och bryter en
negativ utveckling så tidigt som möjligt.
•

Stödet till regionens samtliga chefer är av stor vikt. Utveckling och förändring
av stödet i relation till förväntningar, behov och gällande budgetram måste ske i
nära samarbete såväl med övriga förvaltningar som mellan de olika
stödfunktionerna. Allt för att säkerställa så hög kvalitet som möjligt i stödet. Det
finns en rad identifierade risker med att göra neddragningar i stödfunktioner och ett
aktivt arbete krävs för att motverka och undvika dessa risker. En viktig förstärkning
av stödet framåt är det nu upphandlade beslutsstödsystemet. Framåt kommer
kraft att läggas på utformning och kvalitativ implementering.

•

Ökade krav på att rätt information finns vid beslutsfattande och
verksamhetsplanering innebär att förväntningarna på informationsförvaltningen i
regionen ökar. Ett utvecklingsarbete behövs för styrning och ledning av processen
som omfattar hela kedjan från det att information uppstår, hanteras och slutligen
lagras. Regionen har ansvar för att bevara sin information oavsett den finns i
pappers- eller i digitalform. Det krävs ett e-arkiv för att kunna bevara digital
information för all evighet.

•

Organisationens kommunikativa förmåga blir allt viktigare.
Kommunikationsprocessen kommer att behöva utvecklas såväl strategiskt som
operativt i takt med de ökade behoven. Bland annat syns satsningar på
internkommunikation och nytt intranät men också service, bemötande och
utveckling av regionens kundtjänstfunktion.

•

Rollen för kultur och fritid i utvecklingen av det gotländska samhället.

•

Genomförandet av ombyggnationer av kök enligt gällande kostutredning.

•

Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och
att klara rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del
men mer behövs också inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur
och värderingar. Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att
säkerställa att förvaltningens medarbetare har rätt kompetens (förmåga, vilja,
kunskap, färdigheter) och också förutsättningar för att bidra till verksamhetens mål
på kort och lång sikt. För att möta framtidens utmaningar är förvaltningens
förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare
avgörande framgångsfaktorer.

•

Sedan regionstyrelseförvaltningens bildande 2017 kan en trend över tid skönjas att
verksamheter som främst arbetar med styrning och stöd går mot en viss förändring
av chefsuppdragen, från lite större chefsområden till något mindre.
Genomförd stress-screening 2018 visar på en ökad andel chefer med långvarig
stressproblematik jämfört med tidigare år. Som ett led i att förbättra arbetsmiljön
och minska sjuktalen för både medarbetare och chefer samt möjliggöra tid för
verksamhetsutveckling kan en översyn av antalet medarbetare per chef utifrån
verksamhetsområdenas olika förutsättningar komma att vara motiverad att
genomföra. Effekten av översynen kan komma att leda till justeringar i någon
alternativt några verksamheter. Faktorer som påverkar storleken på chefsområdet är
bland annat typen av verksamhet, arbetsuppgifternas komplexitet, omvärldens krav
på verksamheten, chefserfarenhet samt medarbetarnas kompetens.
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Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om
att heltid ska vara norm. Syftet är att trygga behovet av kompetens och också
ökad jämställdhet. Heltid som norm ska vara genomförd senast 31 maj 2021. I
förvaltningen arbetar cirka 100 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals
avtalsområde deltid. De främsta berörda yrkeskategorierna är städare, köksbiträden,
kockar samt badvaktmästare, det stora flertalet är kvinnor. En handlingsplan
gällande Heltid som norm arbetades fram på förvaltningen under 2018. I planen,
som ska genomföras under perioden fram till 2021, finns aktiviteter kopplade till
bland annat rekryteringsbehov, organisation och bemanning samt arbetsmiljö.
Exempel på aktiviteter som genomförs är inventering av medarbetare som önskar
arbeta heltid, översyn av produktionsplanering samt att se över hur utveckla och
organisera bemanningen såsom arbetsrotation och poolanställningar. Heltid som
norm kommer att påverka samtliga medarbetare inom kommunals avtalsområde i
form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar
kommer att behöva arbetas fram också över förvaltningsgränser.

Övriga frågor inom Region Gotland som behöver bevakas och hanteras inom
förvaltningen är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Gotlands ekonomiska läge
serviceutbudsstrategin
ökade förväntningar från staten att aktivt delta i uppbyggnaden av totalförsvaret
och stärka förmågan att hantera samhällsstörningar
ev övergång av verksamhet till alternativa utförare
ev förändrad infrastruktur inom skolverksamheterna
prioriterade områden beslutade i koncernledningsgruppen
önskemål från HSF och SOF att samla all hjälpmedelsverksamhet på
hjälpmedelscentralen
byte av vårdinformationssystem inom HSF

2 Driftbudget 2020-2022
Trots det ekonomiska läget har förvaltningen, utifrån en strategiskt viktig fråga som rör
Region Gotland som helhet, valt att lyfta fram ett specifikt äskande. Det är ett äskande som
bedöms vara en förutsättning för att lyckas med den i regionen pågående
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Utöver detta lyfts två andra viktiga
strategiska frågor som behöver beaktas i ett bredare perspektiv. När det gäller kultur- och
fritidsverksamheten har förvaltningen valt att redogöra för de pågående uppdrag/äskanden
som behöver komma till ett avgörande. Förutom detta så kommer i särskild skrivelse till
budgetberedningen förvaltningens utredning kring organisation och resurssättning för att
stärka Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Förslag till
prisförändringar för resultatenheter hanteras i avsnitt 2.2.
2.1

Förslag till ramjustering

Verksamhetsutveckling genom digitalisering (3 000 tkr)
Enligt Digitaliseringsstrategin ska bland annat digitalisering stödja Region Gotlands
verksamhetsutveckling. Utvecklingen ska ske med medborgaren i centrum. Det ska vara
lösningar som gör det enklare, snabbare och att regionens service blir tillgängligare.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering är också en möjliggörare för att uppnå
besparingar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling. För att detta ska vara genomförbart
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behövs centrala resurser för att möta övriga förvaltningars utvecklingsbehov bland annat
finns ett behov av e-tjänsteutvecklare. Vidare behövs resurser för att driva kvalitet- och
verksamhetsutveckling genom digitalisering inom den egna förvaltningens ansvarsområden.
Den nya lagstiftningen kring GDPR ställer också ökade krav på resurser. Förvaltningen ser
därför ett tydligt behov av resursförstärkning, 3,0 mnkr, för att stödja denna utveckling.
Två andra områden där förvaltningen ser att satsningar eventuellt skulle möjliggöra
kostnadsminskningar och andra positiva effekter på sikt respektive samhällsvinst är
satsningar inom upphandlingsområdet samt inom budget och skuld. Inom
upphandlingsområdet handlar det om att skapa förutsättningar för ännu bättre avtal,
mindre risk för felavrop och även minska kostnaderna för inköp. Vad gäller budget och
skuld så skulle en satsning möjliggöra att sänka de relativt långa väntetider och ge ett mer
proaktivt arbete.
Kultur- och fritidsverksamhet
Driftstöd till ny gymnastikhall (750 tkr)
Gymnastiken på Gotland har under senaste åren haft ett stort uppsving både på
verksamheten och på antalet medlemmar. Detta i sin tur har gjort att behovet av
träningstider har ökat kraftigt. Gymnasterna får ta fram sina redskap innan träning och
ställa tillbaka dem efter, detta beroende på att de inte har någon fast lokal. Detta är både
tidskrävande, kan ta flera timmar att sätta upp och plocka ner, samt innebär en skaderisk
för de som deltar. Det finns ett projekt att via extern finansiering upprätta en hall för
gymnastiken. Gymnastikföreningen behöver i ett sådant scenario ett driftstöd från Region
Gotland för att kunna nyttja hallen.
Ny konstgräsplan i Visby (1 000 tkr från 2021)
I och med att konstgräsplanen på Rävhagen bryts upp för saneringen av jorden under,
behöver en ny konstgräsplan att anläggas. Det är förvaltningens bedömning att det bästa
läget för den planen är på Visborgsområdet. Driftskostnaden baseras på den
investeringsnivå som presenteras nedan minus den hyra (500 tkr) som finns avsatt redan
idag för konstgräsplanen på Rävhagen. Ny hyra beräknas till 1 500 tkr.
Bevattningsproblematiken (250 tkr)
I och med att utmaningen kring vattenförsörjningen blir allt större på Gotland och av allt
att döma beräknas vara beständig står fritidsverksamheten inför en problematik. Under de
senaste somrarna har förvaltningen varit tvungen att köpa in vatten och tankar för att
kunna vattna fotbollsplaner i Visby. Det handlar om Gutavallen, A7 och Rävhagen. Utöver
detta har det getts stöd till Klintehamns IK som driver och sköter fotbollsplanen i
Klintehamn för Region Gotlands räkning. Kostnaderna har varierat från 150 tkr till 200 tkr
per år. Detta är något som fritidsverksamheten måste få höjd för in sin budget. Behov finns
även att hjälpa fler föreningar utanför Visby där planerna är föreningsdrivna. I detta
sammanhang kan det även vara viktigt att stötta projekt som syftar till att i större
utsträckning spara på regnvatten, från tak och liknande intill anläggningar, för att kunna
bevattna planerna. Att inte bevattna planer är i dagsläget inte ett alternativ, det skulle ha en
allt för stor inverkan på verksamheten och kostanden för att återställa anläggningarna skulle
troligen överstiga bevattningskostnaderna.
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Förstärkning till kultursamverkansmodellen (1 700 tkr)
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen uppgår regionbidraget
till 21 458 tkr innan eventuell indexuppräkning, enligt avsnitt 2.3. Förslag och motiv till
förstärkning redovisas i särskild skrivelse till budgetberedningen.
Tillfällig ramjustering 2020 för framtagande av ny kulturplan (200 tkr engångsanslag 2020)
En tillfällig förstärkning för år 2020 behövs för framtagning av en ny kulturplan för
perioden 2021-24. Detta omfattande arbete måste ske under 2020. Vid framtagandet av
nuvarande kulturplan arbetade 1,5 tjänstemän med uppgiften. På grund av genomförda
besparingar i form av en indragen tjänst finns för 2020 tjänsteutrymme motsvarande ca
hälften av den resursen. Därför uppstår behov av tillfälliga personalförstärkningar eller
konsultinköp.
Dramaseriefestival (2 500 tkr)
Filmområdet bedöms ha fortsatt stora utvecklingsmöjligheter och ett vidare strategiskt
arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den regionala utvecklingen. TV-serie som
fenomen har ökat i popularitet under de senaste 10 åren och är numera en självklar del i det
nya internationella medielandskapet. I Sverige har det producerats serier som gjort landet
framträdande i tv-seriesammanhang. Gotland har också spelat en roll i den utvecklingen,
bland annat genom serien Maria Wern och nu senast Den inre cirkeln samt Dröm.
Samtidigt som mediet och efterfrågan på nya serier ökat har inte antalet mötesplatser för
filmbranschen ökat i samma utsträckning. Det finns idag ingen mötesplats i Norden med
fokus endast på tv-serier. Här har Gotland, tack vare sina unika förutsättningar,
möjligheten att skapa den mötesplatsen genom en festival för TV-serier. Att Region
Gotland bidrar till att en internationell tv-seriefestival blir verklighet kan möta behovet och
vara ett sätt för regionen att stödja det lokala näringslivet. Effekterna skulle kunna vara ett
stärkt näringsliv och i förlängningen bidra till att stärka Gotlands attraktionskraft
ytterligare. TV-Seriefestivalen avser starta 2020. Utöver finansiering via partners/sponsorer
krävs ett utökat ramtillskott på 2,5 mkr för att klara driftsättningen av ett kansli. Utöver
ramtillskottet avser ansökan inlämnas på 1:1 medel på motsvarande 2,5 mkr.
2.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås nu men en översyn kommer att ske under året av taxor- och
avgifter inom kultur- och fritidsområdet samt taxa för tobak och läkemedel.
Taxor och avgifter - internpriser
För förvaltningens resultatenheter föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd
uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika
tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 2,5 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 8,7 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 348 mnkr, varav resultatenheterna måltid och
försörjning svarar för ca 40 procent det vill säga ca 135 mnkr. Årlig kostnadsökning ca 3,4
mnkr.
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Hyresförändringar
En hyresförändring på 1 procent innebär för förvaltningen en ökning/minskning på 0,7
mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 67,5 mnkr, varav resultatenheterna
svarar för ca 26 procent det vill säga 17,5 mnkr. En hyresökning på en procent för
resultatenheterna innebär således en kostnadsökning på 175 tkr.
Ökade hyreskostnader - kök
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna
för lokalhyror under planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en
ökad hyra med 10 procent av investeringsutgiften året efter investeringsåret i de fall då nya
hyresnivån är känd. Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de
bygginvesteringar som genomförs 2018 och 2019 beräknas lokalkostnaden 2020 öka med
595 tkr mer än förvaltningen tidigare erhållit i budgetförstärkning för dessa objekt.
Beräkningen bygger på beslutad investeringsvolym.
Tabell 1: Hyreskompensation 2020 (tkr)

Kök

Investeringsvolym

Västerhejde
Södervärnskolan
Strandgärdet
Mottagningskök
Visbygymnasiet
Endre*
Gråbo
Terra Nova
Summa
*Investering flyttad längre fram i tid

2 600
1 500
2 200
1 200
700
0
6 000
6 500
20 700

Tidigare erhållen
kompensation
0
120
0
0
70
220
220
260
890

Behov av
kompensation
260
30
220
120
0
-220
125
60
595

Indexuppräkning livsmedel och transporter
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,38 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 1,9 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 37 mnkr per år. Detta motsvarar en årlig
kostnadsökning på 880 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna höjas i
motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även transporter av externa företag för ca 4
mnkr som indexuppräknas. Beräknad kostnadshöjning 80 tkr. Vilket ger en total
kostnadsökning på 960 tkr.
Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2018 var 27,5 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska.
Den nya nationella livsmedelsstrategin föreslår ett mål på 60 procent ekologiska livsmedel
2030. För att klara en årlig ökning med 5 procentenheter krävs en budgetförstärkning med
ca 400 tkr per år. Ekologiska livsmedel beräknas vara ca 25 procent dyrare än icke
ekologiska.
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Tabell 2: Justeringsbelopp internpriser 2020-2022 (tkr)

Löneökningar resultatenheter (2,5%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)= 175 tkr
Ökade hyreskostnader kök
Indexuppr. livsmedel och transport (2%)
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
2.3

2020

2021

2022

3 400

6 900

10 500

595
960
400
5 355

595
1 920
800
10 215

595
2 880
1 200
15 175

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 1 000 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2019 behöver ökas med 156 tkr.
Porto
Senast portot räknades upp var i budget 2018. Prisutvecklingen sedan dess är ca 5%, vilket
innebär ett behov av kompensation med 200 tkr.
Diverse medlemsavgifter
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och landsting har ökat 3,0 procent i snitt de
senaste 4 åren. Det innebär för 2019 cirka 92 tkr. Avtalet med stim, behov ca 4 tkr. För
diverse internationella medlemskap och studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca
24 tkr.
Ekonomisystem
Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI, senast
indexuppräkning var 4,14 procent vilket är ca 41 tkr.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 21 458 tkr, vilket innebär 429 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 347 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar, konsthanterare,
resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar.
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Tabell 3: Kompensation externa avtal 2020-2022 (tkr)

Partistöd
Porto
Div medlemskap
Ekonomisystem
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation
2.4

2020

2021

2022

156
200
120
41
429
347

156
200
120
41
429
347

156
200
120
41
429
347

1 293

1 293

1 293

Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering

Tabell 4: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2020-2022 (tkr)

2.1 Förslag till ramjustering
- gemensamt
- kultur och fritid
2.3 Taxor & avgifter – internpriser
2.4 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2020

2021

2022

Påverkar

3 000
5 400
5 355
1 293
15 048

3 000
6 200
10 215
1 293
20 708

3 000
6 200
15 175
1 293
25 668

Ram
Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
IT-investeringar

Reinvestering av IT infrastruktur – enligt plan
Det löpande underhållet av infrastrukturen består främst av utbyten av
kommunikationsinfrastruktur, serverhårdvara och serverlicenser som fallit för
åldersstrecket. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst – enligt plan 2020, justerad 2021-2024
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca: 1.200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på 5 år. För att klara utbytestiden behövs
normalt en årlig investeringsbudget på 8,0 mnkr. Under ett antal år har denna post varit
underdimensionerad. Vilket lett till en föråldrad maskinpark som till del inte kommer klara
av att köra nästa version av Windows, w10. Utöver detta ser vi två trender som ej tagits
med i tidigare resonemang. Våra medarbetare blir mer och mer rörliga, vilket innebär att
gårdagens stationära datorer ersätts med bärbara. En bärbar är ca: 50-75% dyrare i inköp än
en stationär. Vidare ser vi en allmän kostnadsökning på datorer med ca: 20% på tre år.
Sammantaget innebär det att vi från och med 2021 ser ett ökat investeringsbehov på 2
mnkr, från 8 till 10 mnkr per år.
Teknisk plattform IT – enligt plan
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sett. Vartefter plattformen byggs ut så hanteras reinvesteringarna av
IT-organisationen. Större förändringar och nyinvesteringar behöver dock regelmässigt ske
eftersom IT-utvecklingen är så snabb och idag framhålls t ex av regeringen som den enskilt
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viktigaste förändringsfaktorn i samhällsutvecklingen. Mot denna bakgrund äskas löpande
ett anslag om 2,0 mnkr för att kunna möta dessa krav.
Windows server inkl cal – justerad 2022
2022 finns behov att uppgradera vår serverprogramvara då den tidigare versionen inte
längre stöds av leverantören och säkerhetsuppdateringar ej längre finns. Till detta behövs
även användarlicenser (CAL). Investeringsutgiften uppskattas till 4 mnkr (enligt tidigare
plan 2,2 mnkr).
Trådlösa nät – enligt plan
Behovet av trådlösa nät i Region Gotlands är fortsatt stort. En årlig utbyggnad för att täcka
behoven i skola, vård och omsorg, kommer kräva investeringar om 1 mnkr per år under
perioden. Inköpen består i såväl hårdvara, licenser som support.
Trådlösa nät äldreboenden – enligt plan
Utbyggnaden av nya tillkallelsesystem inom SOF kräver att wifi finns installerat. 2020 och
2021 behövs 1,5 mnkr per år för att hantera denna utbyggnad.
Avvikelsehanteringssystem - Flexite ersättning – enligt plan och justerad
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2021.
Programsystem till Almedalsveckan - ny
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan.
För arrangörerna bidrar ett nytt programsystem med ökad användarvänlighet och en
teknisk lösning som överensstämmer med hur de hanterar sina evenemang. För
handläggare på Region Gotland bidrar det till enklare handläggning. Effektivare samt
tydligare process vid ansökan, hantering och handläggning.
Förutom användarvänligheten är driftsäkerheten en prioriterad fråga då denna tjänst under
vissa tider under året är kraftigt ansträngt av användare, före Almedalsveckan av arrangörer
och handläggare och under veckan av besökare.
För att upprätthålla legitimiteten för Almedalsveckans officiella program har dagens lösning
ett stort behov att säkras upp för att klara de ökade tekniska och lagstadgade kraven. Det
officiella programmet bidrar till att behålla den politiska kärnan och fokus på
samhällsfrågor, därför är en investering i en modernare lösning nödvändig.
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En ny systemlösning kommer enligt den förstudie som genomförts innebära att
driftskostnaderna ligger kvar på samma nivå som idag. Däremot kan besparingar göras vad
gäller tidsåtgången för handläggning. Dagens driftskostnader hanteras inom ram.
Besparingarna blir främst utifrån användarnas perspektiv, tidsåtgången minskar för både
arrangörer och handläggare. Investeringen leder också till ett mer tillgängligt och driftsäkert
system och på sikt bidrar endast digitala lösningar till en positiv miljöpåverkan.
Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och 2021.
Extern webb bibliotek, förstudie
Bibliotekens nuvarande webbplats saknar väsentlig funktionalitet och är tekniskt
undermålig. En kravspecifikation för ny webbplats behöver tas fram med stöd av extern
part ihop med förstudie kring behov. En ny webbplats kan i nästa steg antingen köpas in i
form av en modul (exempelvis Arena från Axiell) eller utformas med stöd av extern och
intern It och kommunikation. För 2021 upptas 400 tkr.
E-arkiv - ny
En utredning pågår kring införande av E-arkiv. Ett införande kommer kräva ett nytt
systemstöd men även anpassningar av regionens övriga verksamhetssystem. Utredningen
har ännu inte klargjort hela kostnadsbilden eller vad som ska investeras i alternativt köpas
som tjänst. Ett införande av E-arkiv är en lång process med behov av såväl hårdvara,
projektledning, utbildningsinsatser mm. Förvaltningen uppskattar investeringsbehovet till 5
mnkr år 2021 men behöver återkomma med ytterligare beskrivning av projektet som
helhet.
Tabell 5: Förslag till IT-investeringar 2020-2024 (tkr)

2020

Reinvestering av IT infrastruktur
PC som tjänst
Teknisk plattform IT
Windows server inkl cal
Trådlösa nät
Trådlösa nät – äldreboenden
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan
Extern Web- bibliotek - förstudie
E-arkiv

TOTALT
3.2

enligt
budget

3 000
8 000
2 000

2020

förslag till
ökning

1 000
1 500
1 000
15 500

1 000

2021
3 000
10 000
2 000
1 000
1 500
1 000
1 000
400
5 000
24 900

2022

2023

2024

3 000 3 000 3 000
10 000 10 000 10 000
2 000 2 000 2 000
4 000
1 000 1 000 1 000

20 000 16 000

16 000

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Ny konstgräsplan i Visby - ny
I och med att konstgräsplanen på Rävhagen bryts upp för saneringen av jorden under,
behöver en ny konstgräsplan anläggas. Bedömning är att det bästa läget för den planen är
på Visborgsområdet. Beräknad investeringsutgift uppgår till 15,0 mnkr. Investeringen
kommer innebära en hyresökning på 1,0 mnkr som begärs i utökad ram. Ytterligare
motivering framgår av bilaga 1.
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Nytt badhus
Kostnad och drift för ett nytt badhus på Gotland avhandlades i den förstudie som
genomfördes under första halvan av 2018 och som presenterades i september 2018.
Livslängden på ett badhus byggt under 60- och 70-talet är cirka 40-50 år vilket innebär att
våra anläggningar, Hemsebadet 40 år och Solbergabadet 56 år, har uppnått en hög ålder
och båda står inför stora renoveringsbehov. En ny och modern anläggning skulle kunna
bedriva flera verksamheter samtidigt, vara energioptimal och ha en mer effektiv
bemanning. I det förslaget som förstudien framhåller finns allt detta. Förstudien
presenterade en anläggning med en investeringsnivå på ca 360 mkr samt en årlig
driftskostnad på ca 24 mkr. Region Gotlands totala investeringsbehov är stort och mycket
ansträngt varför förvaltningen önskar få tilldelat sig ett förnyat uppdrag att se på en
mer ekonomisk hållbar lösning. För att kunna leverera det förnyade uppdraget behövs från
politiken en tydlig inriktning på rimlig kostnadsnivå, såväl investeringsmässigt som
driftsmässigt, och vilka prioriterade behov som då ska täckas. Detta uppdrag bör
återrapporteras till budgetavstämningen i oktober.
Ombyggnationer kök
Regionstyrelsen har tillsammans med tekniska nämnden fått i uppdrag att i särskild
rapport till budgetberedningen återkomma med nya uppdaterade beräkningar av
samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.
Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av
upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp.
Driftkonsekvensen av lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av
investeringsbeloppet.
Tabell 6: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

2020

Konstgräsplan
Ombyggnationer kök*

enligt
budget

TOTALT

2020

förslag till
ökning

2021

2022

2023

2024

15 000
15 000

*) Redovisas i särskild skrivelse

3.3

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020.
Meröppet bibliotek – enligt plan
Ett av utvecklingsområdena för biblioteken på Gotland är att öppna ett eller flera
meröppna bibliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på
kvällar och helger när det inte finns personal på plats. 0,5 mnkr 2020.
Nytt boknings- och bidragssystem KFA – enligt plan
Gotland är med i SKL:s upphandlingsprojekt av ett nytt boknings- och bidragssystem med
planerad lansering i kommunerna år 2020. Investeringsutgiften beräknas till 0,4 mnkr.
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Mobil biblioteksverksamhet (bokbuss) – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Bussen körs idag på diesel, ett miljövänligare
alternativ är önskvärt. Hela den mobila verksamheten bör ses över.
Den mobila verksamheten ska vara anpassad till den verksamhet och utveckling som sker
inom biblioteksområdet, kan ev. vara två mindre bussar beroende på vilken
biblioteksservice skolorna skall ha mm. 3,5 mnkr upptas år 2021.
Paternosterverk till varuförsörjningen - ny
Paternosterverk/lagerautomat är ett vertikalt optimerat lager på höjden. Lokalerna som
inhyser varuförsörjning och hjälpmedel är trångbodda och med fler produktområden på
väg in så måste alternativa lösningar på lagerutrymmesfrågan lösas om alternativet flytt inte
ska bli aktuellt. En lösning med paternosterverk skulle innebära att från dagens ca 300 kvm
plocklager få plats med samma mängd lager på 20 kvm med höjd på 5-6 meter. År 2020
upptas 1,4 mnkr.
Tabell 7: Förslag till övriga investeringar 2020-2024 (tkr)

2020

Landsbygdsutveckling
Meröppet bibliotek
Nytt boknings- och bidragssystem
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk

TOTALT
3.4

2020

enligt
budget

förslag till
ökning

2 900

1 400
1 400

2 000
500
400

2021

2022

2023

2024

3 500
3 500

Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Utöver redan beslutad budget för 2020 äskar förvaltningen om utökad investeringsram
med 17, 4 mnkr för tre objekt. 15,0 mnkr till konstgräsplan, 1,0 mnkr till IT-system
Almedalsveckan och 1,4 mnkr till ett paternosterverk till hjälpmedel och varuförsörjning.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer anskaffas som en investeringsutgift
utan belasta driften direkt i stället.
Tabell 8: Förslag till investeringsutgifter 2020-2024 (tkr)

2020

3.1 IT-investeringar
3.2 Bygginvesteringar*
3.3 Övriga investeringar utöver pott
Pott

TOTALT

Gällande budget 2020 samt plan 2021-2023*

enligt
budget

15 500

2020

förslag till
ökning

2021

1 000 24 900
15 000
2 900 1 400 3 500
3 400
3 400
21 800 17 400 31 800
21 800

0

23 900

2022

2023

2024

20 000 16 000 16 000
3 400
23 400
27 600

3 400 3 400
19 400 19 400
17 400

*) exklusive eventuella ombyggnationer av kök som redovisas i särskilt ärende
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Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

4 Politikerorganisationen – avseende RF och RS
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda lämnar in egna underlag till budgetberedningen. Budgeten för regionfullmäktige
och regionstyrelsen är i balans utifrån nu kända förutsättningar inför 2020.
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Bilaga 1 – Ny konstgräsplan
Saneringsbehov på Rävhagen
I början på 2017 upptäcktes det att det fanns möjliga föroreningar i marken på Rävhagen i
Visby där det i dagsläget ligger en konstgräsplan. Efter det har det varit en process att
komma fram till utbredningen av föroreningarna samt även fastställa behoven av sanering.
I juni 2018 kom resultatet på de kompletterande proverna som visade på samma sak som
de initiala tester, att en sanering är nödvändig. Ytterligare tester under sena 2018 visar på
samma resultat.
Efter dialog med berörda så enades om att verksamheten på fotbollsplanen skulle kunna
fortgå under vintersäsongen 2018/2019, för att sedan starta med saneringen efter detta.
Rävhagen utgör en sekundär vattentäkt och med tanke på det behöver en sanering ske
inom kort.
Detta är bakgrunden till behovet av en ny konstgräsplan. Hade planen på Rävhagen inte
behövts sanerats hade den sannolik kunna vara kvar i befintligt skick ett tag till även om
den inom kort hade behövts bytas ut då den har nått sin tekniska livslängd.
Fotbollens behov
Under 2018 anlades en konstgräsplan i Visby på Säveområdet. Den etableringen är ett
samarbete med UAF där nyttjandegraden under dagen blivit hög. Under senaste
verksamhetsåret har fotbollen haft tillgång till två konstgräsplaner i Visby vilket har betytt
att även barn och ungdomslag har fått möjligheten att träna utomhus på konstgräs vilket är
viktigt för utvecklingen av sporten.
Fotbollen är den idrott på Gotland som har överlägset flest sammankomster för barn och
ungdomar, så kallade LOK-stödtimmar som Gotlands Idrottsförbund sammanställer.
Fotbollen har mer än tvåan, trean och fyran på listan tillsammans. Detta visar att det är
väldigt många barn och ungdomar som spelar fotboll, så behovet av en konstgräsplan är
stort, samt att detta i sin tur lösgör tider i idrottsanläggningar inomhus, vilket gör att andra
idrotter också har möjlighet att växa. Synergieffekterna är stora.
Anledningen till att denna investering föreslås redan 2020 är fördelarna med att fotbollen
då har tillgång till två konstgräsplaner i Visby redan från vintersäsongen 2020. Detta utifrån
allt det positiva som det för med i form av aktiva och bra möjligheter för barn och
ungdomar att fortsätta träna ute på vintern. Ju längre fram man skjuter en eventuell ny
plan, desto större är risken att tappa de barn- och ungdomar som tränar fotboll i dagsläget
då träningsmöjligheterna blir sämre. En så kort försämring som möjligt är att föredra.
Att det finns ett verksamhetsbehov av två konstgräsplaner i Visby, det står klart efter
vinterns säsong. Både den nya planen på Säve samt den gamla på Rävhagen har haft bra
beläggning och nyttjandegraden är hög. Fotbollen upplever att man tidigare har fått löften
om två konstgräsplaner, eller till och med fler, inom Visby. Något sådant löfte finns inte av
nuvarande personal, men även utan det kan det från verksamhetsnivå konstatera att en
permanent återgång till en konstgräsplan skulle få tydliga konsekvenser för fotbollen i
Visby, och det skulle främst drabba barn- och ungdomar.
Förslaget handlar om att omvandla en naturgräsplan till konstgräs, något som är en
utveckling som man ser både nationellt och internationellt. Detta till stor del beroende på
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problematiken med bevattning. På Gotland har vi från i år ett bevattningsförbud som gäller
från och med 1 april, något som har en stor effekt på fotbollsplaner. Det går åt stora
mängder vatten för att hålla en naturgräsplan i rätt skick, en konstgräsplan behöver av
naturliga skäl inget vatten alls. Lägg där till att en konstgräsplan i teorin kan nyttjas 24
timmar om dygnet, året runt medan en naturgräsplan brukar ha runt 200 nyttjandetimmar
under året. Att konvertera naturgräs till konstgräs ger ett betydligt högre nyttjande samt det
sparar stora mängder vatten.
Möjlighet för ridsport
Frågan vad som ska göras med området efter sanering är givetvis intressant. I området
finns i dagsläget redan ridsport, ishockey och naturgräsplaner för både fotboll och varpa.
Området är utpekad som idrotts- och rekreationsområde. I och med saneringen av
konstgräset öppnar sig möjligheter som sträcker sig förbi att bara lägga tillbaka en ny
konstgräsmatta. Ridsporten har i dagsläget en stor del av sin verksamhet förlagt till andra
sidan väg 143, en passage i en kulvert under vägen som föreningen upplever som riskfylld.
Det finns även en hel del osäkerhetsmoment för själva verksamheten vid Silikaten. Dels
den allt tyngre trafiken vid tävlingsytan, nya etableringar av affärsverksamheter i
närområdet samt ett allt sämre underlag på ytan där föreningen har verksamhet. På det hela
taget vill föreningen ha ett nytt område att ha verksamhet på. Då ligger marken där det i
dag är konstgräsplan bra till, det blir närmare och mer tillgängligt. Förvisso en vägpassage,
men inte med speciellt tung trafik.
Wisby Ridklubb har 118 medlemmar i åldern 7-20 år varav 112 är flickor. Ser vi på hur
stöden fördelas från Region Gotland till idrotter som är dominerade av flickor kontra de
som är dominerade av killar så är det fortfarande en stor skillnad. Detta gäller även stöden
till de mer traditionella lagsporterna på ön. Vi ger nästan 8 mnkr till driften av ishallar, men
bara omkring 600 tkr till alla sorters hästsportanläggningar. Nu behöver inte en lokalisering
av ridsporten betyda högre stöd, men det är ett aktivt beslut som främjar en sport Region
Gotland inte tidigare har gynnat i någon större utsträckning. Men detta behöver ju ske
samtidigt som vi hittar en hållbar lösning för fotbollen, så att bägge idrotterna får chans att
växa. Därför föreslås en investering av konstgräs på Visborg samt en lokalisering av
ridsporten på Rävhagen.
Ny konstgräsplan på Visborg
Fotboll på Visborg kommer att hjälpa till att utveckla det området, då även det är utpekat
som idrott- och rekreationsområde. Visborg är ett expansivt område och kommer att
bebyggas betydligt mer de kommande åren, just nu har vi ICA Maxi arena lokaliserad där
och det finns planer och visioner för ytterligare anläggningar. Därför passar en
konstgräsplan bra in i den utvecklingen.
Utgiften som är äskad för en plan på Visborg överstiger den faktiska investeringen för den
planen som anlades under 2018 på Säve. Säveplanen hade en budget 5,8 mnkr medan en
plan på Visborg beräknas till 15 mnkr. Skillnaden förklaras av att vid Säve var stora delar av
markarbete redan gjort, det fanns andra infrastrukturella förutsättningar. Dessa finns inte
på Visborg och inte heller någon annanstans. Det var området på Säve som var unikt på
det sättet att kostnaderna kunde hållas nere tack vara bra förutsättningar. Beräkning för
Visborg är mer regel, även om det krävs lite mer markarbete än vanligt på just Visborg då
ytan måste jämnas till mer än vanligt.
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Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

Avstämt

2024

Investeringar
1. Lokal, byggnad, anläggning

Konstgräsplan

5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar

PC som tjänst
Reinvesteringar IT-infrastruktur
Teknisk plattform
Trådlösa nät
Ersätta processverktyg (Flexite)
Trådlösa nät SOF - äldreboenden
Windows server inkl cal
Programsystem Almedalsveckan
Extern Webb Bibliotek (förstudie)
E-arkiv

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 000
1 500 1 500
4 000
1 000 1 000
400
5 000

4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott

Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
Nytt boknings- och bidragssystem KFA
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk Varuförsörjningen

1
1
1
1
1

2 000
500
400

5. Pott

Pott

Totalt investeringar

15 000

3 500
1 400
3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

39 200 31 800 23 400 19 400 19 400

15 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

HYRA

48 000
15 000
10 000
5 000
1 000
3 000
4 000
2 000
400
5 000
0
2 000
500
400
3 500
1 400

860
323
215
108
0
161
0
108
0
0

2 795
968
645
323
108
484
0
323
43
538

4 945
1 613
1 075
538
215
645
430
430
86
1 075

7 095
2 258
1 505
753
215
645
860
430
86
1 075

9 245
2 903
1 935
968
215
645
860
430
86
1 075

Res.enhet
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år

215
54
43
0
81

430
108
86
201
161

430
108
86
403
161

430
108
86
403
161

430
108
86
403
161

5 år
5 år
5 år
10 år
10 år

17 000

196

587

978

1 369

1 760

10 år

3 362

8 797

14 216

18 477

22 308

133 200 0

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen

0
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Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2020-2022

1

Innehållsförteckning

sid

Innehåll
1 Strategisk plan ...................................................................................................................................... 2
Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag ...................................................................................... 2
Övergripande strategier ....................................................................................................................... 3
Verksamhetsknutna strategier ............................................................................................................. 5
Driftbudget 2020-2022 ........................................................................................................................ 7
Taxor och avgifter ............................................................................................................................... 8
Kompensation för externa avtal........................................................................................................... 9
2. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024............................................................................. 10
Motiv ................................................................................................................................................. 10
Verksamhetsstöd ........................................................................................................................... 10
Mark och stadsmiljö ...................................................................................................................... 10
Gata-Park avdelningen .................................................................................................................. 12
Kollektivtrafiken ........................................................................................................................... 12
VA-verksamheten .......................................................................................................................... 13
Avfallsverksamheten ..................................................................................................................... 15
Hamnavdelningen .......................................................................................................................... 16
Fastighetsavdelningen ................................................................................................................... 18
Driftkonsekvenser av investeringar ................................................................................................... 19
Uppdrag ............................................................................................................................................. 19
Bilaga - investeringsprojekt.................................................................................................................. 20

2

1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt skapa en
kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen utgör en ”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så att de gemensamt
drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag.
Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier
som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika strategier för respektive
verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör
en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag
Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag från
Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför tjänster
inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och viktiga
samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad
totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2018 och ett nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar, näringslivet
och andra aktörer i det gotländska samhället.
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Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF
löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus på våra kunder,
effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att
förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.

Övergripande strategier
Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat
av vår verksamhet skapas trygghet i stad och på landsbygd. Genom ett proaktivt kommunikativt arbete
skapas delaktighet.
Strategier:
 TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet i
stad och på landsbygd
 TKF skall skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer att vara delaktiga i
samhällsutvecklingen

Ekologisk hållbarhet
Det har under den senaste tiden, både i Sverige och i vår omvärld, dykt upp ett antal händelser som
styrker att vårt klimat förändras. Det mest påtagliga för oss på Gotland är den minskade tillgången av
dricksvatten.
Strategier:




TKF skall säkerställa att regionens produktion och hantering av vatten (dricks-, spill- och dagvatten) möter behov och ställda krav.
TKF skall nogsamt följa klimatutvecklingen och agera utifrån faktabaserade signaler.
TKF skall höja ambitionen avseende avfallsverksamheten genom att ”Göra avfall till en resurs”

Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl fungerande hållbar kollektivtrafik
och genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
 TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.
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Medarbetare
Ett långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att TKF skall kunna utvecklas
och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
 TKFs medarbetare skall trivas på jobbet och känna att de bidrar och utvecklas inom Region
Gotland
 TKFs chefer skall kunna verka och utvecklas som chefer och ledare och bidra till Region Gotlands utveckling

Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning
med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.
Strategi:
 TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara finansierade
 TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggda i förstudier och genomföras enligt
Region Gotlands projektstyrningsmodell

Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i kontakt med
teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller e-post skall de ha en positiv upplevelse från kontakten.
Strategi:
 TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
 TKF ska vara proaktiva i sin dialog med medborgare, näringsliv och media.
 Medarbetare skall känna sig trygga när det gäller kontakter med kunder, näringsliv och media.
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En
långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda och utveckla värdet
i fastigheterna.
Strategier:
 Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med långsiktighet och en
ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
 TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet.
 Byggnadernas skick och funktion skall bibehållas.
Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VAstrategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha
full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall
ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
 Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och företag.
 Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders
behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står
inför nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till
en resurs som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer
och partners.
 Alla fraktioner skall ses som tillgångar och behandlas som sådana.
 Vi skall skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland
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Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare. Region Gotland
ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar hålls i ett gott skick
oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt under årets alla
dagar och nätter.
Strategier:
 Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att på så sätt
hållbart bidraga till en god driftsekonomi
Vår stadsmiljö
Gotland har en stad men ett flertal småstadsliknande miljöer. Vi vårdar dessa för att göra dom trivsamma, trygga och välkomnande för fast boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus
Strategier:
 Våra stadsmiljöer skall vara inbjudande och locka till återbesök
 Ny exploatering skall göras med nyttjande av nya framsteg i syfte att minska belastningen på
miljö och påverkan på klimat.
Våra parker och skogar
Gotlands parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är stolta över våra uppskattade
naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att vårdas med omsorg. Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer i syfte att vara en attraktiv
miljö för både fast boende och besökare.
Strategier:
 Vi skall bidraga till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer genom att långsiktigt skapa
hållbara parker med plats för alla.
 Vi skall gemensamt vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att långsiktigt
skapa glädje och upplevelser.
Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl landsbygd som
stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv planering som möter ett
behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig mellan hem, arbete och serviceorter.
Strategi:
 Utveckling av kollektivtrafiken skall ske med beaktande av resenärernas nuvarande och framtida resmönster och vanor.
 Vi skall göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
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Driftbudget 2020-2022
Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2019 till totalt 132 575 tkr netto. I
nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2018 samt budget för 2019.

Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

Utfall 2018,
tkr

Avvikelse 2018,
tkr

Budget 2019,
tkr

1 050 967
-1 176 398

1 082 047
-1 207 266

31 080
-30 868

1 160 298
-1 292 873

-125 431

-125 219

212

-132 575

Ramtillskott
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt. Totala förslag
med ramtillskott redovisas med 6 500 tkr.

Ramtillskott 2020

Ökade kostnader kollektivtrafiken underfinansiering
Ökade kostnader samhällsbetalda resor
Totalt

Belopp, tkr

2 700
3 800
6 500

Ramtillskott - Kollektivtrafiken
Verksamheten för allmän kollektivtrafik redovisade ett negativt utfall mot budget med - 6 500 tkr för
år 2018. Prognosen för 2019 är – 4 400 tkr. För år 2020 begärs ramtillskott med totalt 2,7 mnkr vilket
behövs för att komma till rätta med redan konstaterad underfinansiering år 2019. Underfinansieringen
beror bland annat på att det statsbidrag som tidigare beviljats för gratis kollektivtrafik för ungdomar på
sommaren med 1,7 mnkr har avvecklats av staten.
Det nya trafikförsörjningsprogrammet ger en tydlig riktning för utvecklingen av kollektivtrafiken.
Bussar i framtiden kommer att trafikera minst dubbla antalet kilometer årligen jämfört med dagens
busstrafik. Framtida kostnader för att upprätthålla trafiken kommer således att öka betydligt.
Behovet av nya trafikslag (exempelvis anropsstyrd närtrafik) och ökat utbud för att kunna erbjuda allmän kollektivtrafik till medborgarna kommer ytterligare höja kostnaderna.
Under nuvarande avtal kommer kostnadsökningen i första hand bero på indexregleringen i avtalet.
Från och med sommartidtabellen 2020, under nya avtalet, kommer kostnadsökningen bero på dyrare
kilometerpris och ökad tillgänglighet.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att ekonomisk balans skall uppnås i
verksamheten.
Särskild kompensation har begärts för ökade kostnader för indexavtal som belastar kollektivtrafiken.
Kompensation begärs med 2 400 tkr (avsnitt 2.5)

Ramtillskott - samhällsbetalda resor
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med -4 397 tkr
för år 2018. Prognosen 2019 är -4 600 tkr. För år 2020 begärs ramtillskott med totalt 3 800 tkr.
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Verksamhetens nettokostnader 2018 redovisade ett underskott mot budget med -4 397 tkr. Nettokostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -2 406 tkr och färdtjänsten med -1 393 tkr.
Kostnaderna för beställningscentralen och gemensam verksamhet redovisade ett underskott med
-598 tkr.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att förbättra det ekonomiska läget.
Tekniska nämnden har begärt att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård. Regionstyrelseförvaltningen har därför fått i uppdrag att göra
en översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor (RS§ 2018/375). Översynen ska redovisas
till budgetberedningen 2019.
Särskild kompensation har begärts för ökade kostnader för indexavtal som belastar samhällsbetalda
resor. Kompensation begärs med 200 tkr (avsnitt 2.5)

Taxor och avgifter
Externa taxor
Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.












Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig indexuppräkning sker. VA-taxan höjs 2019 med 6% vad gäller brukningsavgifter.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Taxan kommer att ses över under 2019.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjs from 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker. Taxan
höjs from 2019.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs. En översyn
kommer att göras av hamntaxan under 2020.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2018.
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.

Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.

Interna lokalhyror
Regionens internhyror har inte höjts sedan år 2015. Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av
den framtida kostnadsutvecklingen för drift av fastigheter visar på en ökning med 1,5 %. Det innebär
att det finns ett behov av att höja internhyrorna med 1,5% vilket motsvarar en årskostnad på 6 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget. Det som
förutspås är kostnadsökningar och att Riksbanken räknar med en inflation på 2 %. De största posterna
för vilka vi behöver justera internhyran är kostnaderna för el, fjärrvärme och VA samt inhyrda lokaler.

9





Region Gotlands elavtal som varit gynnsamt skall upphandlas på nytt med 3-års period med
avtalsstart 2020-01-01. Om elpriset ökar med 2 % innebär det en kostnadsökning med ca 500
tkr.
Regionfullmäktige har beslutat höja va-taxans brukningsavgifter med 6% vilket innebär en
kostnadsökning med ca 600 tkr.
Fjärrvärmekostnaderna beräknas öka med 400 tkr.
En annan kostnadsökning är de inhyrda lokalers hyreshöjningar som sker med antingen index
eller förhandlande hyreshöjningar. Detta medför en kostnadsökning på ca 2,0 mnkr.

Konsekvensen om fastighetsförvaltningsavdelningen inte höjer internhyran med 1% blir att kostnadsökningen får bäras av avdelningen. Detta innebär bland annat färre utförda reparationer, viss del av
planerat underhåll genomförs inte (de som inte räknas som investeringar). Det innebär att avdelningen
får använda driftbudgeten för att täcka upp för de ökade kostnaderna som man inte råder över. Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer således att redovisa ett underskott. Även förvaltningarnas lokalkostnader blir missvisande om internhyran inte speglar verklig kostnad för lokalerna de disponerar.

Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar:
Avtal
Ext avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Total kompensation

Kostnad 2018, tkr Kompensation, tkr
55 700
2400
2 800
200
4 350
813
3 413

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för den allmänna kollektivtrafiken vilket regleras med index.
Fram till tidtabellsskiftet sommaren 2020 gäller nuvarande avtal med Gotlandsbuss, därefter gäller ett
nytt avtal och kostnaderna för det är osäkert men förväntas öka. Kollektivtrafiken betalar 4 st. indexfakturor årligen. Kompensation begärs med 2 400 tkr inför 2020.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 200 tkr upp.
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår
också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 813 tkr för år 2020
vilket begäres i ökat anslag.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 3 413 tkr.
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2. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan. De totala
investeringsutgifterna under perioden uppgår till 250 500 tkr för år 2020 vilket är en nivåsänkning
jämfört med budgetförslaget 2019-2021 då investeringarna uppgick till 287 045 tkr. I budgetförslaget
2018-2020 uppgick nivån till 452 345 tkr. Inom den skattefinansierade verksamheten är investeringsnivån rimlig då den ligger mellan 112,8 – 135,1 mnkr årligen.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. En särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
På sidan 24 finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

Motiv
Verksamhetsstöd
Proj nr 22001 - Investeringspott
För anskaffning av inventarier och utrustning upptas total 1 800 tkr under planperioden. Syftet med
anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom förvaltningen. För år 2020 tas 600 tkr upp.

Mark och stadsmiljö
Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar
Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med totalt 2,0 mnkr under planperioden. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att trafiksäkra våra gator
och vägar.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 3,2 mnkr för 2020 och med totalt 8,0 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska minska med
25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder
Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 0,5 mnkr för 2020 och med totalt 2,5 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bland.annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt avhjälpta
hinder i utemiljö under 2015. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar
Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 0,8 mnkr för 2020 och med totalt 4,0 mnkr under planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra
gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
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Proj nr 12047 - Cykelplan Visby
Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 2,0 mkr för 2020 och med totalt 10,0 mnkr under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och
cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 procent
över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby
Investeringar för innerstadsutveckling Visby och dess närområde tas upp med totalt 3,0 mnkr under
planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess
närområden som en attraktiv besöksplats men också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter
Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 1,5 mnkr för 2020 och med totalt 7,5 mnkr
under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt
trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det
möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12200 - Upprustning parker
För år 2020 tas 0,5 mnkr upp i anslag. Syftet med investeringarna är att öka besöksvärdet för fast boende och besökare samt att renovera och restaurera platser i parkerna så att de blir enklare att drifta
och ge ett högre besöksvärde.
Proj nr 12209 - Lekutrustning
Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning. För 2020 upptas 0,7 mnkr. Investeringarna syftar till att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och kostar mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. En ny lekplatsplan är under framtagande. Investeringar vid Tallundens lekplats planeras som
nästa åtgärd.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser
Anslaget ska användas till investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år 2020 upptas
1,0 mnkr och med totalt 5 mnkr under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att öka tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen badplatsstrategi
ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under planperioden.
Proj nr 12100 - Reinvesteringar belysning
Investeringar för reinvesteringar belysning tas upp med totalt 2,0 mnkr under planperioden 20202024. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig infrastruktur.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten
Anslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det är bärighetsåtgärder för
parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden 2020-2024 tas totalt 8,0 mnkr upp.
Anslutningar till flygplatsen
Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 2 mnkr för 2020 och totalt 6 mnkr under
planperioden 2020-2023. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats
med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering har beviljats för cirkulationsplats i korsningen vid
infarten till flygplatsen, regionala tillväxtmedel skall även sökas för samma åtgärd.

12
Kapacitetsförbättringar på Solbergagatan
Investeringar för kapacitetsförbättringar på Solbergagatan tas upp med totalt 5,5 mnkr under planperioden 2020-2024. Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten för alla trafikslag på Solbergagatan
i Visby. Synkronisering av befintliga signalljus i korsningarna Solbergagatan/Peder Hardingsväg, Solbergagatan/Östra Hansegatan, Solbergagatan/Skolgatan och Solbergagatan/Norra Hansegatan
Scen till Almedalen
Investeringsanslag för uppförande av ny scen till Almedalen tas upp med totalt 3 mnkr under planperioden 2020-2024. Dagens scen är gammal och har ett stort investeringsbehov. Årligen framförs kritik
om scenen.
Reinvestering kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan
Investeringar för kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan tas upp med totalt 1,0 mnkr under planperioden 2020-2024. Syftet med investeringarna är att öka säkerheten, tillgängligheten samt attraktiviteten
av kvarnarna.
Ställplatser för husbilar
Investeringar för ställplatser för husbilar tas upp med 0,5 mnkr för planperioden 2020-2024. Det finns
en politisk vilja att ordna ställplatser för husbilar. För att tillskapa funktionella ytor för ställplatser kan
investeringar behöva göras.
Gata-Park avdelningen
Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner
Investeringsanslag tas upp 2020 med 8,0 mnkr för anskaffning av fordon och maskiner. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.
Proj nr 12001 - Beläggningsprogram
Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 1.0 mnkr för 2020 och med totalt 49,0 mnkr under
planperioden. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra gator och
vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld.
Rambölls rapport avseende gator från 2014 styrker denna bild av investeringsbehovet.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar
Investeringar för enskilda vägars förbättringar tas upp med 1,0 mnkr för 2020 och med totalt 7 mnkr
under planperioden. Investeringarna syftar till att öka och bibehålla standarden på enskilda vägar.
Dessa ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och har fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.
Kollektivtrafiken
Proj nr 22709 – Utveckling kollektivtrafik i Visby
Anslag för investeringar för utveckling av kollektivtrafiken i Visby tas upp med totalt 250 tkr år 2020
samt 10 250 tkr under planperioden 2020-2024. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning
och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation.
Proj nr 22711 - Utveckling Serviceorter inkl hållplatser
Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 250 tkr år 2020 och
totalt 10 250 tkr under planperioden 2020-2024. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning
och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet med denna och ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer. Det nya Trafikförsörjningsprogrammet
kommer styra investeringsbehoven framöver.
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Inköp biljettsystem
Avtalet med nuvarande leverantör för biljettsystem gäller till mars 2020 med möjlighet till förlängning
ett år. När nytt avtal med bussoperatör börjar gälla sommaren 2020 måste ett biljettsystem upphandlas.
Investeringar för inköp av biljettsystem tas upp med 5,0 mnkr år 2020 och totalt 5,0 mnkr under planperioden 2020-2024
VA-verksamheten
Under perioden 2020-2024 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för att försöka
säkra och utöka Gotlands kommunala vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga
anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt förnyelse av ledningsnätet.
Ett investeringsutrymme på 125,0 mnkr kommer under planperioden att tas upp årligen för investeringar inom VA-verksamheten under åren 2021-2024. För år 2020 tas 105,0 mnkr upp. I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder
och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Under våren
2019 sker en prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och arbete med VA-Planen.
Aktuella projekt redovisas med motivskrivelser här nedan.
Reinvestering Va-anläggningar
Proj nr 12400 – Ledningsutbyte ospecificerat
Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande juni 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i ledningsnät
och serviser. För år 2020 tas 5,0 mnkr upp i anslag och under planperioden tas totalt 25,0 mnkr upp.
Proj nr 17000 - Sanering VA-ledningsnät
Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom ett fortlöpande arbete med sanering. För år 2020 tas 11,0 mnkr upp i anslag och under planperioden tas totalt
55,0 mnkr upp.
Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt VA
De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av renovering.
För år 2020 tas 73,0 mnkr upp i anslag och under planperioden totalt 303,8 mnkr.
Proj nr 15000 - Ombyggnad av vattenverk
Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader
samt olika anpassningar. För år 2020 tas inget anslag upp. Under planperioden tas 2,0 mnkr upp för år
2021 och 2023.
Proj nr 16000 - Ombyggnad av avloppsreningsverk
Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2020 tas inget upp. Under planperioden tas 2,0 mnkr upp
för år 2021 och 2023.
Nyinvestering Va-anläggningar
I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning DUFP. (Drift
och underhåll-samt förnyelse plan)
Proj nr 12521 Herrvik vattenverk
Syftet med anslaget är färdigställa och att säkra driften av vattenverket vilket kräver eventuellt visst
utbyte av rör och ledningar i vattenverket. För år 2020 äskas 500 tkr.
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Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)
Syftet med anslaget är att säkra medel i det fall att det inte bedöms möjligt att ansluta till befintligt reningsverk i Fårösund. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp med 5,0 mnkr under
respektive år, för ett eventuellt nytt avloppsreningsverk på Fårö. De totala investeringsutgifterna under
planperioden uppgår till 20,0 mnkr.
VA-ledningar Valleviken (DUFP25)
Syftet med anslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid Valleviken. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 3 750,0 tkr. För år 2020 tas inget upp i anslag. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 8 750 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)
Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt råvatten
från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan distribution till abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och Lärbro vattenverk med befintlig
vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta som en
nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men även söderut till Othem vid behov. Under planperioden
2021-2024 tas investeringsmedel upp 7,5 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 15,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)
Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar
på norra Gotland. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 3,5 mnkr. För år 2020 tas
inget anslag upp. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 4,0 mnkr och färdigställande beräknas
bli år 2025.
Visby vattenverk alt Tingstäde (DUFP29, DUFP31)
Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar
måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för
kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 75,2 mnkr. För år 2020 tas inget upp i anslag. Den totala investeringsutgiften beräknas
bli drygt 350-400 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026 till 2030.
Visby råvattenledning (VA-Plan 2018, Sidan 47)
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 20,0 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp.
Total investeringsutgift beräknas bli 100,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026. Denna ledning kommer att skjutas fram och det är mycket osäkert om den blir av. Alternativet är att använda befintlig vattenledning från Tingstäde idag. Detta är dock i sin tur beroende på beslut om Visby Vattenförsörjning.
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn (VA-Plan 2018, Sidan 71)
Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och är
klart 2020 vilket innebär att ”dammportarna” öppnas för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i Ljugarn. Detta understryker behovet av att stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i Ljugarns vattenverk. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 10,0 mnkr. För år 2020 tas
inget anslag upp. Den totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 20,0 mnkr och färdigställt till år
2025.
Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)
Syftet med anslaget är utröna behov av nytt avloppsreningsverk och är en grovt uppskattad totalkostnad. Idag läggs en ledning från Hemsedammarna till Klintehamns Reningsverk, vilket kan vara en tillräcklig åtgärd som renderar ett nytt avloppsreningsverk mindre nödvändigt. Under planperioden 20212024 tas investeringsmedel upp 30,0 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total investeringsutgift är
beräknad till 60,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
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VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)
Syftet med anslaget är att kanske på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga. Under
planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 7,5 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total
investeringsutgift beräknas bli drygt 20,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026.
Dagvatten
Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både internt och externt. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 1,6 mnkr. För år 2020 tas
inget anslag upp. Total investeringsutgift beräknas bli drygt 1,6 mnkr och färdigställt till år 2024.
Innovation
Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för
olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp med 300 tkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total investeringsutgift beräknas bli
drygt 0,4 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
VA-utbyggnad
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 850 tkr. För år 2020 tas inget anslag upp.
Total investeringsutgift beräknas bli 850 tkr och färdigställande beräknas bli år 2023.
Drift och underhåll-samt förnyelse (VA-plan 2018)
Syftet med anslaget är kunna göra några punktinsatser där reinvesteringsbehovet är som störst. I Driftoch Underhållsplanen tas 9,5 mnkr upp i anslag under 2020.
Vattenskydd (VA-plan 2018)
Syftet med anslaget är göra en samlad inventering/utredning avseende VA-försörjningen och hur olika
delar av Gotland ska tillgodoses och utvecklas. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel
upp 2 950 tkr. För år 2020 tas 950 tkr upp i anslag. Total investeringsutgift beräknas bli drygt 2 950
tkr och färdigställande beräknas bli år 2022.
Proj nr 22601 – Fordon- och maskinanskaffning
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 15,0 mnkr. För år 2020 tas 5,0 mnkr upp i
anslag för anskaffning av fordon och maskiner. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar
enligt maskinanskaffningsplan.

Avfallsverksamheten
Proj nr 12702 - Slite deponin
Syftet med investeringen är att säkra och utveckla Slite avfallsanläggning. Målet är en långsiktigt hållbar
avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt. För 2019 finns ett investeringsanslag med 10,7 mnkr för att påbörja projektet. Under planperioden 2020-2024 tas totalt 20,0 mnkr upp.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler
En förstudie gjordes 2017 för utveckling av Visby återvinningscentral för att införa återbruk, förbättra
mottagningskontrollen och öka säkerheten i trafikflöden och logistik. Förstudien visade att detta kan
göras med en budget på drygt 8 mnkr. 2018 söktes Klimatinvesteringsstöd med 3,3 mnkr, som tyvärr
ej beviljats. I budget för 2019 ligger 11,0 mnkr. För att kunna införa mottagning av avfall för återbruk
äskas ytterligare 3,3 mnkr (motsvarande uteblivet Klimatinvesteringsstöd). Under planperioden tas
upp totalt 15,3 mnkr exklusive 3,3 mnkr för att slutföra föreslagna åtgärder för Visby återvinningscentral och därefter fortsätta arbetet med att säkra och utveckla övriga sex återvinningscentraler.
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Proj nr 12717 - Hygieniseringsanläggning Fårö
Den lokala hanteringen av avloppsslam på Fårö kan komma att förändras om ett allmänt avloppssystem byggs ut. Befintliga behållare för lagring behöver tas bort då arrendeavtal löper ut. Under planperioden tas upp 0,9 mnkr för att säkerställa medel för återställning av lagringsplatserna.
Proj nr 12730 Slamtömningsplatser avloppsreningsverk
Slambilarna som tömmer enskilda avlopp får genom nya slamtömningsplatser möjlighet att lossa slam
på fler platser, vilket ger minskade transporter och större effektivitet. Arbetet samordnas med utbyggnad av södra linan (arbetsnamn på ledningar och Va-anläggningar som försörjer de större verksamhetsområdena på södra Gotland). Planering av arbetet har påbörjats. För 2019 finns ett investeringsanslag med 2,0 mnkr. Under planperioden tas upp 500 tkr för genomförande.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren 20212023 enligt följande:




Öka andelen återbruk
Avfallshantering i offentliga miljöer
Utveckla användande av slam för biogas och gödsel

300 tkr/år
500 tkr/år
500 tkr/år

Insamling
Eventuellt kommer ett nytt ansvar för kommunal insamling av avfall med producentansvar att införas
på några års sikt. Investeringsutgifter kan tillkomma under planperioden för en eller flera återvinningsstationer för insamlingen. Investeringsutgifter kan även bli aktuell för eventuell flytt av mottagningsstationen vid Färjeleden i Visby beroende på anslutning av gångbron från kryssningskajen. Under
planperioden tas totalt upp 500 tkr.
Fordonsanskaffning
Syftet med investeringsanslaget är att anskaffa fordon till avfallsverksamheten. Anskaffning sker enligt fastställd plan och under planperioden tas totalt 15 850 tkr upp. Behov finns att anskaffa slamfordon. Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
Under planperioden tas totalt 2,0 mnkr upp för att anskaffa containers till återvinningscentralerna.
Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.

Hamnavdelningen
Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn
Investeringsmedel tas upp med totalt 18,0 mnkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2020 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Proj nr 12812 - Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar
Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar FL 5, 6, 7 samt oljekaj. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 15,0 mnkr under perioden 2020-2024. Installation av en ny spontlinje
budgeteras till 220 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt få en ökad
livslängd budgeteras till 32 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger
det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via
verksamheten.

17
Proj 12835 Fenderverk FL7
Reinvesteringsmedel upptas med 25,0 mnkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2022 tas
10,0 mnkr upp. Fenderverken i FL 5 och 6 är utbytta och nu återstår att byta och uppdatera fenderverken i FL7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Ombyggnad av terminal - nytt hamnavtal
Investeringsmedel upptas med 2,5 mnkr 2020. Hamnterminalen måste anpassas för att möjliggöra för
ytterligare rederier än Destination Gotland att trafikera Visby hamn. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn
Reinvesteringsmedel upptas med 11,0 mnkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2021 tas 3,0 mnkr
upp. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att hålla djupen enligt sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Investeringsmedel tas upp med totalt 10,0 mnkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År 2020 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar
i övriga hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
Proj nr 12872 – Logistikytor hamnområdet
Investeringsmedel upptas med 9,5 mnkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2020 tas
1,5 mnkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som
uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Hamntaxan ses över för att öka intäktsgraden.
Renovering av spont Holmen Visby hamn
Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8,5 mnkr under perioden 2020-2021. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig hamnverksamhet, vilket innebär att
projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
Rensmuddring Övriga hamnar
Reinvesteringsmedel upptas med 8,0 mnkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas 4,0 mnkr
upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
Utveckling Visby Gästhamn
Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 4,5 mnkr. År 2023 tas 2,0 mnkr upp. Visby gästhamn
behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det behövs även fler flytbryggor
för att möta kundernas behov när båtarna blir större och större. Flytbryggorna skall även utrustas för
att vara vågbrytande. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
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Reinvestering asfaltering Klintehamn
Reinvesteringsmedel upptas 2022 med 2,5 mnkr för asfaltering ”toppning” av den Norra piren i Klintehamns hamn. Asfaltens tekniska livslängd är nådd och asfalten har på många ställen börjat att krackelerar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 340,0 mnkr under planperioden.
Åtgärder för OVK
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. I
takt med att behovet av verksamhetsanpassning och förändring av lokaler ökar i regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till de nya förutsättningarna. Förändringarna kräver generellt sätt
att ny kanalisation och fläktar behöver installeras med tillhörande styr och reglerutrustning.
I samband med de åtgärder som verksamhetsanpassningar och förändring av lokaler medför kan energioch miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
För perioden 2020-2022 äskas årligen 15,0 mnkr. Total investeringsutgift under planperiod 2020-2024, beräknas med 75,0 mnkr. Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Dessa medel skall användas till enkelt åtgärdade hinder, tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, diverse konverteringar av mediaförsörjningar, byte av hissar, säkerhetsanpassningar, ställverk, brand- och inbrottslarm och tekniska system. I
detta investeringsanslag ingår investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för att utföra
inre- och yttre underhåll.
För perioden 2020-2022 äskas årligen 50,0 mnkr för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Total
investeringsutgift under planperiod 2020-2024, beräknas med 250,0 mnkr. Ökade kapitalkostnader för
investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
Ställverk till sjukhuset 2020
Sjukhusets ställverk är idag mer än 20 år och har passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Det
finns ingen tillgång på reservdelar till ställverket. Sjukhuset bedriver en verksamhet som är elintensiv och
elberoende. Det är av största vikt att ha ett fungerande ställverk, eftersom det säkerställer reservkraft och
UPS (avbrottsfri elkraft) till sjukhuset.
Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika utgående ledningar. Ett ställverk har därför vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I
dessa finns ett reläskydd som fungerar som en typ av säkring. Eftersom olika verksamheter kräver olika
mycket elkraft, och på olika sätt, är det därför viktigt med ett specialanpassat ställverk.
För investeringen avseende utbyte av befintligt ställverk med tillhörande utrustning/teknik har investeringsutgifterna uppskattats till 15,0 mnkr. Detta är av högsta prioritet att det genomförs. Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
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Driftkonsekvenser av investeringar
Enligt investeringsbudgeten för 2019 uppgår de totala investeringsutgifterna till 623,2 mnkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2020 med 22 269 tkr. I nedanstående tabell redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Gata och parkavdelningen
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande
Fastighetsförvaltningen, toaletter kryssning
Hamnverksamheten affärsdrivande
Hamnverksamheten skattefinansierad
Total

År 2020,
tkr

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

År 2024,
tkr

69
2 754
1 186
309
14 270
1 537
213
1 335
595
22 269

97
3 237
2 249
1 402
19 555
2 563
202
1 710
791
31 806

121
4 101
3 480
1 606
24 976
3 753
191
2 401
1 011
41 640

144
4 623
4 575
1 775
30 380
4 312
180
2 770
1 347
50 106

164
5 197
5 547
1 911
35 303
4 351
169
3 311
1 864
57 817

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel. Ramtillskott har begärts 2020 för offentliga toaletter, mark och stadsmiljö samt övrig hamnverksamhet.
För fastighetsförvaltningen avser kapitalkostnaderna endast den skattefinansierade verksamheten. När
det gäller investeringar i lokaler så finansieras kapitalkostnaderna via internhyran vilket hanteras separat.

Uppdrag
Enskilda vägar med statsbidrag
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag kan komma till
stånd för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna.
Investeringsanslag kommer användas främst till bärighetsförstärkning av grusvägar samt till underhållsbeläggning på redan belagda vägar. Ingen kontakt är tagen med Trafikverket från gata- och parkavdelningens sida.
Parkeringsfrågan Visby lasarett
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på lösningar för parkeringsfrågan vid Visby lasarett.
Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat en arbetsgrupp för
att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört
ett antal förbättringsåtgärder under 2018 och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att
utföras. Det som måste ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett. Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
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Bilaga - investeringsprojekt
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2019 samt investeringsplan för
perioden 2020-2024. Budget år 2019 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

Pott
Summa investeringsutgifter

600
600

600
600

300
300

300
300

300
300

300
300

500

500

500

500

Projektavdelningen
10407
10408
10411
10413
10416
10417
10418
10420
10421
10422
10423
10503
10575
10577
10586
10588
10594

Gråboskolan anpassning kök
Södervärnsskolan anpassning
kök
Terra Novaskolan anpassn kök
Folkhögskolan ombyggnad
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet ombyggnad akuten
Solrosen 1 konstgräsplan
Förstudie nytt badhus
Solrosen ny eklkraftsförsörjning
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 och 5 renovering
Sävehuset under garantitiden
Abborren Låssystem
Abborren ny reservkraft
Säve F-huset
Törnekvior ny förskola
Korpen 03, Omb heldygnsv
Summa investeringsutgifter

4 576
688
3 989
7 039
625
30 087
145
17
23
173
8 098
856
178
23 680
11 392
3 968
-10 504
85 030

12000

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

1 189

3 200

1 200

1 200

1 200

1 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 487

500

500

500

500

500

12040

Säkra skolvägar

2 417

800

800

800

800

800

12047

Cykelplan Visby

3 057

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12049

Innerstadsutveckling

1 000

1 000

1 000

12050
12051
12055
12060
12061
12064
12200
12209
12219
12253

Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter
Trafik kryssningskaj
Info o vägledning kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning
Upprustning parker
Lekutrustning
Aktivitetspark A7
Bad & besökpl uppr & förändrin

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

356

684
4 261
4 614
4 181
27 585
614
2 842
474
1 942
3 498
1 064

1 500

500
700
1 000
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12254
12255
12100

Utveckling stadsmiljö, kryssning
Besöksplatser, kryssningskaj
Reinvestering belysning
Nya projekt
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Ställplatser husbilar
Summa investeringsutgifter
Mark och stadsmiljö

Budget
2019
-293
380
5 000

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2023

Plan
2024

2 000

2 000

12 200

800

7 200

500
3 000

500

4 000
2 500

65 352

Plan
2022

500
16 500

3 000

11 500

12 800

16 200

Gata-Park avd
22600

Fordon o maskiner reinvest Pott

8 000

8 000

12001

Beläggningsprogram

2 658

1 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12007

Enskilda vägar förbättringar

1 500
12 158

1 000
10 000

1 500
13 500

1 500
13 500

1 500
13 500

1 500
13 500

250

2 500

2 500

2 500

2 500

250

2 500

2 500

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

Summa gata parkavdelningen

Kollektivtrafik
22709

Utveckling kollektivtr Visby

501

22710

Hållplatsstolpar landsbygden

1 569

22711

Utveckling Serviceorter inkl hpl

1 043

22712

Busstrafik X-kaj

51

Nya projekt
Nytt biljettsystem
Summa investeringsutgifter
Kollektivtrafik

5 000
3 164

5 500

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

2 635

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

17000

Sanering VA-lednings nät

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

12452

Vatten regionala nätet

4 449
4 056

13000

Reinvesteringar VA-anläggning

73 376

73 030

58 575

57 135

56 635

58 435

15000

Ombyggnad vattenverk

10 115

2 000

2 000

16000

Ombyggnad avloppsreningsverk

8 267

2 000

2 000

Nyinvesteringar
12420

Roma Kyrkby VA

12427

Västergarn-Klintehamn ledn

12431

Västerhejde Botmunds1:90

12435

VA-ledning Södra linan

89 089

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

6 534

-1 665
964
3 166

22
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12454

Gotlands vattenförsörjning

12457

VA-ledn Katthammarsvik reinv

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

12461

Testbädd Storsudret

12516

Lickershamns vattenverk

6 275

12521

Herrvik VV Östergarns FIS

12524
12623

Bräckvattenv Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk

969
52 239

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12656

Roma dagvatten

12652

Rökarns pumpstation

1 816

12657

Katthammarsviks avloppsrening

7 923

22601

Avloppsreningsverk Fårö
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering
Dricksvattenl Klintehamn-Tofta
Dricksvattenled Hemse-Ljugarn
Nytt Avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggn Burs-Stånga
Dagvatten (utredningar)
Innovation
VA-utbyggnad
Vattenskydd
Drift- underhåll- o förnyelse
Fordons och maskinanskaffning
Summa investeringsutgifter
VA-verksamheten

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

2 500
7 500
2 500
540
100
300

2 500
7 500
2 500
540
100

250
1 000

2 500
7 500
2 500
540
100
300
1 000

2 500

5 000

2 500

5 000

125 000

125 000

125 000

125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300

1 300

1 300

1 300

6 100

4 000

4 500

1 250

500

500

500

500

14 200

7 800

8 300

5 050

3 268
-2 686

15 094
500

8 929
2 710

5 000
1 875
2 000
18 800
5 000

2 500
7 500

950
9 520
5 000
303 328

105 000

Avfallsverksamheten
12702

Slite deponi

10 737

20 000

12703

Återvinningscentraler

10 988

3 000

12717

Hygieniseringsanläggning Fårö

891

900

12729

Farligt avfall skarphäll

1 000

12730

Slamtömningsplatser ARV

2 000

500

Nya projekt
NY
NY
NY

Avfallsplan
Insamling
Fordonsanskaffning enl plan

NY

Utbyte av containers
Summa investeringsutgifter
Avfallsverksamheten

500

25 616

24 900

23
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Hamnverks affärsdrivande
10620

Kryssningskaj, Visby

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

2 415

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

3 000

3 000
10 000

3 000
15 000

3 000

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7

8 014
46

3 000

12835
12836

Landanslutning el FL 5,6,7

12837

Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

-51 450

20 478
1 958

Nya projekt
Omb terminal - nytt hamnavtal

2 500

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Renovering spont Holmen

12872
12871
12873

4 000

250

4 000

-18 539

7 750

14 000

17 000

26 000

11 000

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
894
Servicebyggnad Rone
1 451

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

250

4 000
4 000
2 000

4 000
2 500

Summa investeringsutgifter

12850
12870

4 000

Logistikytor hamnområdet
Klinte
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Nya projekt
Renovering Spont Holmen
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby Gästhamn
Reinvest asfaltering Klinte
Summa investeringsutgifter
Totalsumma invest hamnar

1 500
6 943
2 000

12 788

3 750

8 000

2 500
6 500

10 000

10 500

-5 751

11 500

22 000

23 500

36 000

21 500

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
10567

Lasarettet driftoptimering

885

10568
11100

Västerhejde skola el o oljek
OVK

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

11016

Korpen 5 omb Visby norr

11017

Västerhejde kök och matsal

11018

Hackspetten 14 renovering

11231

Västerhejde skola ventilation

1 300

11232

Kabyssen ventilation

1 596

11300

EPC

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

1 097

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 273

11543

Oljekonvertering fastighet

1 919

11544

El konvertering fastighet

11545

Tillgänglighet

11553

Hissar ombyggnad

11579

Visby anslutning fiber

2 296
21 361
648
111
1 353
-6

314
101
68

24
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11584

Solrosen 10 uh verksanp

11585

Stucks 1:292 anp hemtjänst

11586

Ventilen 1 verksamhetsanpassn

90

11588

Hackspetten 14 01B renovering

128

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

50 000

50 000

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

2 314
13
-268

42 094

50 000

53

Nya projekt
Ställverk Visby lasarett

15 000

Summa Fastighetsförvaltningsavdelningen

80 740

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

570 237

250 500

261 500

251 600

265 900

251 550

259 832

112 850

108 300

101 800

106 600

110 500

Varav affärsdrivande verksam

310 405

137 650

153 200

149 800

159 300

141 050

80 000

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:

Tekniska nämnden

Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

2020

2021

2022

2023

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2024

2020

2021

2022

2023

Avstämt med projektavdelningen

2024

Investeringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

Slite deponi (50 år)
Återvinningscentraler (20 år)
Hygieniseringsanläggning Fårö (10 år)
Insamling (10 år)
Slamtömningsplatser ARV (10 år)
Avfallsplan (10 år)
Farligt avfall skarphäll (10 år)
Fordonsanskaffning enl plan (10 år)
Utbyte av containers (10 år)

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

1
1
1
1
1
1
1
2
2

20 000
3 000
900
500
500

24 900

20 000
15 300
900
500
500

376
714
102
230

1 068
874
196
58
265

0
15 850
2 000

115

104

1 250
500
5 050

55 050

1 537

2 563

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300

1 300

1 300

1 300

6 100
500

4 000
500

4 500
500

14 200

7 800

8 300

1 047
1 239
176
52
238
150
92
702
58

1 026
1 307
157
46
212
284
81
1 091
109

1 004
1 372
137
40
185
405
69
982
156

3 753

4 312

4 351

Investering 2019 är 10 737 tkr
Investering 2019 är 10 988 tkr
Investering 2019 är 891 tkr
Investering 2019 är 0 tkr
Investering 2019 är 2 000 tkr
Investering 2019 är 0 tkr
Investering 2019 är 1 000 tkr
Investering 2019 är 0 tkr
Investering 2019 är 0 tkr

Investeringsäskanden
2012-2024
Nämnd/Förvaltning: Tekniska nämnden
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Avstämt med projektavdelningen

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringar
Lokalinvesteringar

Toalett Kryssningskaj (20 år)

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

1

0

0

0

0

0

0

0

213

202

191

180

169

213

202

191

180

169

Budget 2019 är 3 273 tkr

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:

Tekniska nämnden

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Avstämt med projektavdelningen

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringar
0
Fordon och maskiner
Beläggningsprogram

Fordon och maskiner (10 års avskrivning)
Beläggning (10 års avskrivning)

Enskilda vägar förbättringar

Enskilda vägar (33 års avskrivning)

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

1

8 000
1 000 12 000 12 000 12 000 12 000
1 000

1 500

1 500

1 500

812
306

49 000

1 500

10 000 13 500 13 500 13 500 13 500

49 000

0

1 748
390

1 573
1 731

1 398
2 938

1 224
4 024

Investeringar 2019 totalt 8000 tkr
Investeringar 2019 totalt 2658 tkr
Investeringar 2019 totalt 1500 tkr

68

111

176

238

299

1 186

2 249

3 480

4 575

5 547

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
Kategori av investering
1-5 se nedan

= OK med kompletteringsbudget

(Kapitalkostnader tas upp året efter gjord investering)

Tekniska Nämnden
Projekttext

1,5% Internränta.

Prio
Investeringsbudget, brutto tkr
1,2 2020 2021 2022 2023 2024

Ev. driftkonsekvenser är med här.

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader

+ övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024 Avstämt med projektavdelningen

Investeringar
Avgiftfinansierade (proj 12803)
Avgiftfinansierade (proj 12812)
Avgiftfinansierade (proj 12835)
Avgiftfinansierade (proj 12836)
Avgiftfinansierade (proj )
Avgiftfinansierade (proj 12837)
Avgiftfinansierade (proj )
Avgiftfinansierade (proj )

Förbättringsåtgärder Visby hamn (20 år)
Rep av sponter kajanläggningar (33 år)
Visby Hamn omb. fender i FL. 7
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom (25 år)
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027 (33 år)
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen (20 år)
Rensmuddring Visby hamn (35 år)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn (33 år)

1
1
1
1
1
1
1
2

Summa affärsdrivande investeringar
Skattefinansierade (proj 12850)
Skattefinansierade (proj 12872)
skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj 12870)
Skattefinansierade (proj 12871 )
Skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj 12873 )
Skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj )

Summa anslagsfinansierade investeringar

Totalt investeringar

Förbättringsåtgärder övriga hamnar (20 år)
Logistikytor hamnområdet (30 år)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn (33 år)
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch (30 år)
Rensmuddring Ronehamn (35 år)
Rensmuddring övr hamnar (35 år)
Renovering vågbrytare Fårösund (33 år)
Utveckling Visby Gästhamn (20 år)
Reinvest asfaltering Klinte (30 år)

1
1
2
1
1
1
2
1
2

2 000
3 000

4 000
3 000

4 000 4 000
3 000 3 000
10 000 15 000

4 000
3 000

2 500

18 000
15 000
25 000

157
363

285
495

542
627

796 1 047
756
884

688

680
113
126

673
112
124
131
192

665
111
123
129
190

2 500
127

250

3 000
4 000

4 000

4 000

11 000
4 250

7 750 14 000 17 000 26 000 11 000

75 750

2 000
1 500
250

10 000
9 500
4 250

2 000
2 000
4 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

4 000

4 000

8 000

2 000

2 500

4 500
2 500

2 500

6 500 10 000 10 500

38 750

11 500 22 000 23 500 36 000 21 500

114 500

3 750

8 000

11

658
110
121
302
189

1 335 1 710 2 401 2 770 3 311
58
73

187
145

316
240

442
334

567
428

70
303

69
300

69
297

68
294

91

90

89

88

67
291
174
87
130
120

121

11 527

791 1 011 1 347 1 864

5 608

1 930 2 501 3 412 4 117 5 175

17 135

595

Investeringsäskanden
2019-2023
Nämnd/Förvaltning:

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning: Tekniska nämnden

Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

58
180
68
3

81
162
81
3
1 075

360
144
239
3
860

612
126
390
3
645

Avstämt med projektavdelningen

2024

Investeringar
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Byggnads och anläggningsinvestering
Investering, teknisk utrustning

Utveckling Visby (10 år)
Hållpl-stolpar landsbygd (10 år)
Utveckling serviceorter inkl hpl (20 år)
Kollektivtrafik, Kryssningskaj (20 år)
Kollektivtrafik, biljettsystem på buss (5år)

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

1
1
1
1
1
1

250

2 500

2 500

2 500

2 500

0
10 000

250

2 500

2 500

2 500

2 500

10 250

5 000

5 500

5 000
0
5 000

5 000

5 000

5 000

25 250

309

1 402

1 606

1 775

838
108
533
3
430

1 911

Investering 2019 är 501 tkr
Investering 2019 är 1 569 tkr
Investering 2019 är 1 043 tkr
Investering 2019 är 51 tkr
Investering 2019 är 0 tkr

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning: Tekniska nämnden, mark- o stadsmiljö
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2023

Avstämt med projektavdelningen

2021

2022

2024

41
77
97
157
199
44
277
254
230
208
40
327
31
126
227
69

37
151
124
201
319
42
249
244
303
198
38
294
62
165
216
131

85
222
151
243
433
40
235
233
374
187
36
262
59
157
205
189

128
289
176
283
541
103
222
223
441
177
34
229
56
149
193
245

167
352
199
321
644
163
208
213
506
166
32
196
52
141
182
297

25
325

23
309

22
423

21
401

130

384
130

364
319

33

31

20
380
52
345
303
33
195
29

4 101

4 623

Investeringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

Totalt investeringar

Ospecificerade gator och vägar (10år)
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP (20 år)
Lätt avhjälpta hinder (20 år)
Säkra skolvägar (20 år)
Cykelplan Visby (20 år)
Innerstadsutveckling (20 år)
Belysn åtgprogr styrsyst (20 år)
Visborg infrastr park (25 år)
Utveckling serviceorter (25 år)
Trafik, Kryssningskaj (20 år)
Info o vägledning, Kryssningskaj (20 år)
Kvarnåkershamn vägbeläggning (10år)
Ospec upprustning park (20 år)
Lekutrustning (20 år)
Aktivitetspark A7 (20 år)
Bad och besökplatser upprustning (20 år)
Utveckling stadsmiljö, kryssningskaj (20 år)
Besöksplatser, kryssningskaj (20 år)
Reinvestering belysning (20 år)
Dovhjorten parkeringshus (20 år)
Anslutningar till flygplatsen (20 år)
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan (20 år)
Investeringar kvarnar (20 år)
Scen almedalen (20)
Ställplatser husbilar (20)
Visby kvarteret Allen Österport (20 år)
Upprustning gravarna (20 år)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

3 200
500
800
2 000

500
1 200
500
800
2 000

500
1 200
500
800
2 000
1 000

500
1 200
500
800
2 000
1 000

500
1 200
500
800
2 000
1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

500
700
1 000

2 000
800
2 000

4 000
2 500

7 200

3 000
500
3 000

500

500

12 200 16 500 11 500 12 800 16 200

0
2 000
8 000
2 500
4 000
10 000
3 000
0
0
7 500
0
0
0
500
700
0
5 000
0
0
2 000
8 000
6 000
5 500
1 000
3 000
500
0
0

69 200

0

2 754

3 237

5 197

Investeringar 2019 är 356 tkr
Investeringar 2019 är 1 189 tkr
Investeringar 2019 är 1 487 tkr
Investeringar 2019 är 2 417 tkr
Investeringar 2019 är 3 057 tkr
Investeringar 2019 är 684 tkr
Investeringar 2019 är 4 261 tkr
Investeringar 2019 är 4 614 tkr
Investeringar 2019 är 4 181 tkr
Investeringar 2019 är 3 200 tkr
Investeringar 2019 är 614 tkr
Investeringar 2019 är 2 842 tkr
Investeringar 2019 är 474 tkr
Investeringar 2019 är 1 942 tkr
Investeringar 2019 är 3 498 tkr
Investeringar 2019 är 1 064 tkr
Investeringar 2019 är -293 tkr
Investeringar 2019 är 380 tkr
Investeringar 2019 är 5 000 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
Kategori av investering
1-5 se nedan
Investeringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Imatriella anläggningstillångar
Imatriella anläggningstillångar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Immatriell anläggningstillgång
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Totalt investeringar

Tekniska nämnden
Projekttext

Ledningsutb ospec (50 år)
Sanering VA-ledn nät (33 år)
Vatten regionala nätet (33 år)
Reinvesteringar VA-anläggning (33 år)
Ombyggnad vattenverk (25 år)
Omb avloppsreningsverk (25 år)
Västerg-Klinte anläggning va-ledn (50 år)
Västerhejde botmunds (50 år)
VA-ledn B-vik - K-hamn S;a Linan (33 år)
Gnisvärd VA-utbyggnad (33 år)
Gotlands vattenförsörjning (33 år)
Katthammarsviks avloppsreningsverk (25 år)
Vattenförsörjning Lojsta (33 år)
Vattenförsörjning Fårö (33 år)
Testbädd storsudret (30 år) Aktivering år 2023
Lickershamn vattenverk (25 år)
Herrviks bräckvattenverk (25 år)
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn (25 år)
Fårösunds avlreningsverk (25 år)
Klintehamn avl ren verk (25 år)
Roma dagvatten (25 år)
Rökarns pumpsation (25 år)
Katthammarsvik avloppsrening (25 år)
Avloppsrening fårö (25år)
Ledningb spill/ dricksvatten Valleviken (50 år)
Nybyggnation Lärbro vattenverk (25 år)
Ledningsbyggn norra linan (50 år)
Visby vattenverk och Tingstäde (25 år)
Visby råvattenledning (50år)
Visby reningsverk ny placering (25 år)
Dricksvatten Klintehamn-Tofta (50 år)
Dricksvattenled Hemse-Ljugarn (50 år)
Nytt avloppsreningsverk Hemse (25 år)
Ledningbyggn Burs stånga (50 år)
Dagvatten (utredningar) (10 år)
Innovation ( 10 år)
VA-utbyggnad (25 år)
Vattenskydd (10 år)
Drift-underhåll o förnyelse ( 10 år)
Fordon och maskinanskaffning (10 år)

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Prio
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2020

Investeringsbudget, brutto tkr
2021
2022
2023

2024

Totalt

5 000
11 000

5 000
11 000

5 000
11 000

5 000
11 000

5 000
11 000

73 030
-

58 575
2 000
2 000

57 135
-

56 635
2 000
2 000

58 435
-

25 000
55 000
303 810
4 000
4 000
500
20 000
3 750
7 500
3 500
75 200
20 000
10 000
30 000
7 500
1 620
300
850
2 950
9 520
20 000
605 000

500

5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000

250
1 000

2 500
7 500
2 500
540
100
300
1 000

2 500
7 500
2 500
540
100
300

2 500
7 500
2 500
540
100

2 500
125 000

5 000
125 000

2 500
125 000

5 000
125 000

1 875
2 000
18 800
5 000
2 500
7 500

950
9 520
5 000
105 000

2020

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr
2022
2023
2024
2021

92
202
184
3 324
556
455
34
111
4 036
296
148

265
694
178
6 532
534
436
33
109
3 914
287
144

435
1 171
173
8 988
622
528
32
106
3 791
278
139

601
1 634
167
11 304
597
507
32
104
3 669
269
135

764
2 078
161
13 527
682
596
31
102
3 547
260
130

133
130
243
345
53
2 873
371
149

129
126
219
331
79
2 758
351
143

125
122
195
318
76
2 643
331
137

121
119
170
304
72
2 528
312
131

116
115
146
290
69
2 413
292
125

100
436

96
418

92
401
275

88
383
539
44
202
86
2 064
347

84
366
792
87
297
102
3 015
515

173
809
88
62
12
30
307
1 073
1 300
30 380

257
1 189
173
118
22
45
276
1 062
1 457
35 303

103
70
1 034
175
88
413

-

14 270

109
1 095
575
19 555

14
213
1 084
805
24 976

Avstämt med projektavdelningen

Investeringar 2019 är 2 635 tkr
Investeringar 2019 är 4 449 tkr
Investeringar 2019 är 4 056 tkr
Investeringar 2019 är 73 376 tkr
Investeringar 2019 är 10 115 tkr
Investeringar 2019 är 8 267 tkr
Investeringar 2019 är 964 tkr
Investeringar 2019 är 3 166 tkr
Investeringar 2019 är 89 089 tkr
Investeringar 2019 är 6 534 tkr
Investeringar 2019 är 3 268 tkr
Investeringar 2019 är -2 686 tkr
Investeringar 2019 är 2 927 tkr
Investeringar 2019 är 2 878 tkr
Investeringar 2019 är 15 094 tkr
Investeringar 2019 är 6 275 tkr
Investeringar 2019 är 969 tkr
Investeringar 2019 är 52 239 tkr
Investeringar 2019 är 8 929 tkr
Investeringar 2019 är 2 710 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 1 816 tkr
Investeringar 2019 är 7 923 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
Investeringar 2019 är 0 tkr
254997 tkr

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning: Tekniska nämnden
Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Avstämt med projektavdelningen

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringar
Inventarier

Inventarier (10 års avskrivning)

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

1

600

300

300

300

300

0
1 800

69

97

121

144

164

600

300

300

300

300

1 800

69

97

121

144

164

Investering 2019 600 tkr

Tekniska nämnden
Räddningstjänsten

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 66

TN § 66

Räddningstjänst Strategisk plan och budget
2020-2022

TN 2019/131
TN AU § 53

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för år
2020-2022 med ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande om avslag på
äskandet på 461 000 kronor. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivning till tekniska nämndens sammanträde i april 2019.

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha tillräckligt med personal inom RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap) organisationen. Räddningstjänsten har under
lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem
som räddningstjänsten delar med övriga riket. Trots att förvaltningen förändrat
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser förvaltningen ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt
omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1
år efter beslut i RF. Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 20192020 inför åren 2021-2024.
Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt
se ut på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att
nettobudgeten bör bli oförändrad.
Om tekniska nämnden följer investeringsplan 2020 -2024 så medför det ökade
kapitalkostnader under 2020 med 440 000 kronor. I enlighet med beslut i
regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen
kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Då dessa
investeringar är nödvändiga för att bedriva det beslutade handlingsprogram som
åligger nämnden, äskar räddningstjänsten 461 000 kronor i ramutökning för 2019
avseende kapitalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av räddningschef Dick Svennefelt och ekonomichef Martin Ekepil
Ringelid.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar avslag på äskandet på 461 000 kronor.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning till tekniska
nämndens sammanträde i april 2019.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 66

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer sitt yrkande i proposition till
förvaltningens förslag och finner att det vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för år
2020-2022 med ändringar enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Skickas till
Regionstyrelsen ref , RS 2019/7

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RAPPORT

Strategisk plan &
Budget

2020-2022

Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2019-03-27
Gäller 2020-2022
Ärendenr TN 2019/131
Version [1.0]

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
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

Strategisk plan & Budget
Innehåll

1. Verksamhet ..............................................................................................................3
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2018 ........................................................................................ 3
1.2 Verksamhet och Ekonomi 2019 ................................................................................................ 3

2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2020-2022 ..................................................4
2.1 Kompetensutveckling .............................................................................................................. 4
2.2 Rekrytering ............................................................................................................................4
2.3 Konsekvenser av ett förändrat klimat ........................................................................................ 4

3. Driftbudget 2020-2022 ............................................................................................5
3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter ................................................ 6

4. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024 ..................................................6
4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1) ................................................................................. 7
4.2 Övningsplats (prioritet 1) ......................................................................................................... 7
4.3 Släckbilar (prioritet 1) .............................................................................................................. 7
4.4 Utalarmering (prioritet 1) ......................................................................................................... 7
4.5 Lokalanpassning Visby (prioritet 2) ........................................................................................... 7
4.6 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)................................................................................... 7
4.7 Ombyggnad Fåröbrandstation (prioritet 1)................................................................................. 7

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

5. Uppdrag ....................................................................................................................8

2 (8)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 1000 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2018

Årets resultat 2018 för tekniska nämnden blev minus 3 mnkr. En närmare titt på siffrorna
visar emellertid ett underskott i den skattefinansierade delen som balanseras av ett överskott i den taxefinansierade. Räddningstjänsten verksamhet redovisade ett underskott på
2,8 miljoner.
Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar
nämnden till måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle. Däremot bidrar man inte till
måluppfyllelse när det gäller alla målområden. inom perspektivet Verksamhet, Då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans.
1.2 Verksamhet och Ekonomi 2019

Tekniska nämnden kompletterade sitt förslag till strategisk plan och budget 2019- 2021
med begäran att räddningstjänsten undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor
(mnkr) år 2019. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr
och 2018 visade på ett underskott med 2,8 mnkr. Med detta som bakgrund och de åtgärder
som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet, anser nämnden att det inte går att
klara av ett ytterligare besparingsbeting 2019.
Regionstyrelsen beslutade (Rf §93 ) att tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten
ska undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås, samt att tekniska
nämnden beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019. Detta innebär en
ram minskning med 200 tkr för år 2019 för räddningstjänsten.
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till räddningstjänsten i den del som avser begäran om kompensation 700 tkr för RiB avtalet 2017 reducerades och nämnden kompenseras med 600 tkr för avtalsförändringarna från och med år 2019.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

Räddningstjänsten ser ökade kostnader för licensavgifter på det IT stöd som används i räddningstjänstens fordon. Räddningstjänsten är skyldig att skriva något som heter händelserapport för samtliga händelser som man genomfört, tidigare har det funnits ett antal leverantörer
på marknaden för sådana it system. Sedan februari 2018 så finns endast en leverantör, det
innebär ökade kostnader.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Sammantaget innebär detta att nämnden kan komma att få ett befarat underskott med cirka
tre miljoner kronor, beträffande räddningstjänsten. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut
genomförs gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2020-2022
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Med anledning av revideringen av lagen om skydd mot olyckor, där utredaren föreslår
kommunerna att prolongera sina handlingsprogram ett år, så har fullmäktige fattat beslut
om att prolongera Region Gotlands handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor.
Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
ett förslag går ut på remiss om att räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1 januari 2020.
2.1 Kompetensutveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat flera bristyrken där vi ser att vi ligger lågt i
lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken behövs
riktade medel, detta är något som inte ryms inom nämndens ram. För detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fram förslag till HR strateg som har det i beaktande inför tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. När det gäller brandmännen så är dem ännu
inte en identifierad grupp som bristyrke men vi ser att det blir en allt mer svårrekryterad
grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda marknadsmässiga löner då våra brandmän ligger 3-4 tusen under snittet i riket.
2.2 Rekrytering

Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

2.3 Konsekvenser av ett förändrat klimat

I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan
komma att bli mer belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred och skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken för skador och förstörelse ökar.
Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka olyckor."
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att översvämningar och
skogsbränder är de som i första hand bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens förmåga.
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Med resultat från 2018 års skogsbränder kan vi anta att Gotland kan drabbas av liknande
bränder som norra Sverige drabbades av senaste året. Vi kan se att de förebyggande åtgärderna som räddningstjänsten på Gotland gjorde 2018 tillsammans med jordbruk, skogsnäring och åkeribranschen samt att räddningstjänstens larmplaner höjdes gav effekt och Gotland klarade sig från större bränder. Detta bör vi fortsätta med i framtiden, det innebär att
räddningstjänsten kostnader ökar, men sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för
Gotlands invånare kommer det att ge goda effekter ekonomiskt samt trygghetsmässigt.
För att kunna arbeta på detta sätt behöver politiken föra en dialog under kommande budgetberedning i maj 2019, om hur Region Gotland vill arbeta strategisk framåt sett ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv och ett trygghetsperspektiv.

3. Driftbudget 2020-2022
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2020 till totalt 52
148 tkr netto. I nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2018 samt budget för
2019 och 2020.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

1 451
52 676
-51 225

Utfall, 2018
tkr

3 008
57 126
-54 118

Avvikelse,
2018 tkr

1 557
- 4 450
- 2 893

Budget
2019, tkr

1 313
53 461
-52 148

Budget
2020, tkr

1 313
53 461
- 52 148

Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i RF. Antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt se ut
på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att nettobudgeten
bör bli oförändrad.
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Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
ett förslag går ut på remiss om att räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1 januari 2020. Detta kommer ej att påverka ekonomin för räddningstjänsten, utan handlar mer
om att skapa en bättre beslutsprocess samt tydligare styrning. Däremot ändras förutsättningarna för Tekniska nämnden som om förslaget går igenom inte ansvarar för räddningstjänstens ekonomi och därmed inte belastas för det eventuella underskott liknande år 20172018 som förväntas uppstå.

5 (8)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.3 Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2019, tkr
Kompensation, tkr
1 103
42

Total kompensation

42

4. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.

Kategori av investering

Investeringar
Brand- o räddningsmateriel.(utbyte andningsskydd &
radio 19&20)
Utalarmerings utrustning

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr. kostnader)
tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

1500 1500 2500 2500 1500

9500

173

346

619

892 1065

1500

1500

123

123

123

123

123

98

98

131

131

Övningsplats ( kompl budget)

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

Lokalanpassning projekt friska
brandmän

1500

500

2000

Släckbilar

1200 3000 3000 3000 4500 16500

78

243

408

573

821

Ombyggnad Fårö brandstation
Lokalanpassningar ( Klintehamn)
Totalt

1800

87

87

87

87

87

33

33

33

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

461

897 1368 1839 2260

Kommentar
Om Tekniska nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade kapitalkostnader under 2020 med 461 tkr. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 )
som gäller från och med 2018, utgår ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Då dessa investeringar är nödvändiga för att bedriva det beslutade
handlingsprogram som åligger nämnden äskar räddningstjänsten 461 tkr i ramutökning
för 2020 avseende kapitalkostnader.
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4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 tkr under planperioden. För år 2020 tas totalt 1
500 tkr upp i anslag. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på utbyte av andningsskydd och radio planeras 2022-2023
Avskrivningstid 10 år.
4.2 Övningsplats (prioritet 1)

Räddningstjänsten har nu klarat av steg ett i sin planering för lokal övningsanläggning. Nu
återstår del två, för det planerade arbetet är det upptaget via kompletteringsbudget 2800 tkr
för 2020. Avskrivningstid 20 år. För att vidareutveckla övningsplatsen för en klimatsmart
övningsplats kommer EU anslag att sökas.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 25 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till RIB-stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad, varför
det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är åren
2020-2023. Avskrivningstid 25 år.
4.4 Utalarmering (prioritet 1)

Dagens utrustning är från brandstationens nybyggnad för 30 år sedan. Dels börjar det bli
svårt med reservdelar samt att ny teknik larmar ut brandstyrkorna snabbare och fler stationer kan larmas samtidigt. Ett utbyte planeras 1 500 tkr upptas 2020. Avskrivningstid 15år.
4.5 Lokalanpassning Visby (prioritet 2)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen säger
är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig när
man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för att sköta
verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid 20 år.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

4.6 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2022 är en renovering vad det gäller omklädningsmöjligheter och nyproduktion av en mindre samlingsrum inom befintlig byggnad
på brandstationen i Klintehamn.
4.7 Ombyggnad Fåröbrandstation (prioritet 1)

Fårö brandstation behöver byggas om för att räddningstjänsten skall kunna byta ut det 37
år gamla fordonet som finns på Fårö. Fordonet är så pass gammalt att det inte finns bilbälten i och det går inte att eftermontera, det är inte acceptabelt 2019 att ha ett utryckningsfordon utan bilbälten. Ombyggnaden av tak och garageport ses som verksamhetsanpassning,
kostnaden uppgår till 1,8 miljoner kr. Avskrivningstid 30 år.
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5. Uppdrag
Tekniska nämnden har givna uppdrag som redovisas i teknikförvaltningens strategiska plan
och budget 2020-2022.
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1. Övergripande verksamhet, förutsättningar och resurser för
2020-2022
Ärenden inom ramen för miljö- och byggnämnden ansvarsområde hanteras av enheterna
miljö- och hälsoskydd, enhet Livsmedel- och Alkoholtillstånd, enhet bygg, enhet översiktsplan, enhet detaljplan, enhet geografisk information, enhet stadsarkitekt samt Förebyggande räddningstjänst.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom miljö- och byggnämndens område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter
med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Nämndens ambition är att arbeta för en hållbar och dynamisk landsbygd. En växande stad
ger goda förutsättningar för en levande landsbygd, samtidigt som landsbygden är central
för en hållbar samhällsutveckling. För en hållbar samhällsutveckling ska ett jämställdhetsperspektiv och ungas rätt till delaktighet och utveckling genomsyra arbetet.
Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren.
Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom miljö- och byggnämndens verksamheter som behöver utvecklas än mer. Samverkan inom Region Gotlands verksamheter och
med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och kostnadseffektiva
lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete och förståelse mellan olika
förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa ökade krav
på enklare och snabbare hantering och vill ha en kontakt istället för flera olika.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad budgetram med ca 33 procent under dessa år. Detta har självklart påverkat de verksamheter
som ligger under miljö- och byggnämnden.

2. Verksamhet och måluppfyllelse 2018
Utifrån Region Gotlands verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar nämnden till måluppfyllelse, dock når man inte alla mål inom framförallt perspektiv
verksamhet.
Nämnden klarar inte måluppfyllelse inom verksamheternas alla målområden utifrån kontrollplaner och tillsynsplaner. Miljö- och byggnämnden hamnade i obalans 2018 mellan
uppdrag, resurser och mål.
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För att det arbete som bedrivs av miljö- och byggnämnden ska bibehålla den kvalitet man
har idag och uppnå de mål inom tillsyn som finns, behöver nämnden ytterligare se över balansen mellan resurser och framförallt servicenivån både internt och externt. Detta arbete
görs i olika steg kopplat till processer, effektivisering, ekonomi och måluppfyllnad för samtliga av nämndens delverksamheter med efterföljande utvärderingar.

3. Verksamhet och resurser för 2019
Miljö- och byggnämnden har inför 2019 ett besparingsbeting som innebär en minskad budgetram på 3 miljoner kronor. Detta innebär att samtliga enheter har fått en minskad ramtilldelning för att bedriva sina verksamheter, det ställer ökade krav på produktion samt effektivisering för att uppnå en högre självfinansiering inom de enheter som har delar som är
taxefinansierad.
Lagändringen, som beslutade i juni-18, men trädde i kraft 190101, är en ytterligare del i det
pågående förbättringsarbetet som enheten har fått väga in, ta hänsyn till och som har påverkat och kommer att påverka arbetet och organisationen framåt.
Det togs fram en åtgärdsplan, framtagen av enhet bygg, förvaltningschef, ekonom och biträdande stadsarkitekt, med anledning av lagändringen. Planen fastställdes och beslutades
vid extra BNAU den 13/8 2018. Planen har genomförts under perioden 180910-181231.
Fr.o.m. 190101 har lagändringen trätt i kraft och det är nu s.a.s. skarpt läge
I lagändringen införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska vissa avgifter om handläggningstiderna inte klaras inom lagstadgade tider. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess.
I samband med detta arbete har enheten arbetat fram nyare rutiner och mallar för att ytterligare förbättra informationen till alla sökande.
Det förändrade arbetssättet visar redan tydligt att enhet bygg i dag granskar alla ärenden tidigare och fortare. Det innebär också att kunden får återkoppling i ärendet tidigare än jämfört med föregående arbetsmodell.
Under 2019 kommer nämnden inte att erhålla något stadsbidrag (byggbonus) då detta har
upphört i och med ny regering. Detta medför att de satsningar på exempelvis personal, utbildning och ny teknik som man har haft möjlighet att genomföra i och med detta bidrag
nu behöver ge resultat på produktionen.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

Enhet tillsyn har under år 2018 och kommer även år 2019 att finansieras via nämndens
egna kapital. Detta medför att nämndens egna kapital minskar med 2,5 miljoner per år, det
är inte hållbart på sikt.
Under 2018 ökade intäkter för enhet bygg utifrån den handlingsplan och nya organisationen som enheten byggt upp, intäkterna behöver öka ytterligare under år 2019. Sen ser
man fortfarande över exploateringsprocessen som på sikt borde generera mer intäkter för
enhet detaljplan, som har en stor del i denna process. Exploateringen är det som skapar
stora försäljningsintäkter för Regionen men det är inget enhet detaljplan får ta del av. Enhet går idag minus fastän exploateringsenheten går med ett stort plus resultat.

4 (12)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

Enheterna inom miljö och hälsoskyddsområdet har arbetat under hela 2018 med att handlingsprogram för att se över processer, taxor, utbildning i ekonomi och mer resurser på
sommaren. Detta har medfört ökade intäkter och man har vänt ett minus resultat på ca 1
miljon från 2017 till nollresultat för enhet livsmedel och alkoholtillstånd.
DISA – digital samhällsbyggnad
Genom att göra ärenden och information digital, är Samhällsbyggnadsförvaltningens mål
att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i Region
Gotlands arbete. Tanken är att kommuninvånarna enkelt ska hitta planeringsunderlag,
kunna göra en ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende. I slutänden gör det att ärenden
kommer att gå snabbare.
DISA-projektet pågår 2018-2020 och nya planerade e-tjänster är bland annat:
•
•
•
•
•

Registrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Ansökan om enskild avloppsanläggning
Anmälan om Attefallshus
Anmälan om VA-anslutning

4. Nuläge samt verksamhet och resurser för 2020-2022
4.1 Enhet miljö- och hälsoskydd

Enhet miljö och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn men också via ärendehantering, rådgivning, samverkan inom och utanför regionen.
Tillsynsarbetet är lagstiftat och styrs bland annat av miljöbalken 26 kap. och miljötillsynsförordningen (2011:13). Av samma lagstiftning framgår även att tillsynsmyndigheten har
rätt att ta betalt för prövning och tillsyn.
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Övrig verksamhet, dvs hantering av remisser(från bygglov, plan, statliga myndigheter mm),
deltagande i samhällsbyggnadsprocesser(detaljplaner, företagskontakter, VA-plan, strategier, översiktligplanering etc.) där nämndens kunskapsområde efterfrågas finansieras av det
ramanslag som nämnden erhåller. Under övrig verksamhet återfinns också särskilda satsningar som nämnden prioriterat, så som exempelvis Klart vatten arbetet. Uppdraget att
hantera dessa frågor är formulerat av Regionfullmäktige i nämndens reglemente eller som
särskilda prioriteringar i verksamhetsplan/tillsynsplan.
Åren 2019-2021 kommer arbetet med Åtgärdsprogrammet för luft att intensifieras. Programmet är för närvarande under beredning inför politisk hantering. Arbete som återstår är
sedan att implementera programmet i Region Gotlands olika verksamheter samt att följa
upp effekter av åtgärdsprogrammet. Enhet miljö- och hälsoskydds roll är bl a att hantera
mätningar och sammanställa dessa. Situationen är att nuvarande mätmetod ej är godkänd
av Naturvårdverket varför ny metod måste utföras. I samband med bytet kommer kostnaderna för luftmätningen att öka. Detta som en följd av att de olika mätmetoderna behöver
gå parallellt för att kunna jämföra mätresultat.
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Enheten har under 2018 sett på möjligheter att bedriva tillsyn enligt tobakslagen. Det finns
uppenbara samordningsvinster att utföra denna tillsyn i samband med tillsynen som redan
utförs på skolor etc. Fattas beslut om att enhet ska överta tillsynen kommer enheten behöva lägga extra tid på hantering av ärenden, tillsyn och kompetensutveckling. Tillsyn enligt
tobakslagen är ej intäktsfinansierad via taxor utan behöver finansieras via ramtillskott. Utan
ett tydligt uppdrag från Regionstyrelsen går det ej att sätta något belopp på den arbetsinsats
som kommer krävas. Så det bör i samband med beställning av uppdrag även tas fram med
hjälp av Miljö- och byggnämnden ett underlag för den ramutökning som kommer krävas.
Klart vatten arbetet fortgår som en del av den ordinarie verksamheten. Arbetet, som innebär en standardhöjning av alla öns enskilda avlopp är inne i en fas där det kommer behöva
utfärdas viten tillsammans med förbud. Denna arbetsuppgift kommer att vara tidskrävande
samt att det inte finns samma möjligheter till att ta ut avgifter. Att förena beslut med viten
är en viktig del av uppföljningen och därmed trovärdigheten i Klart vattenarbetet. Dock
kommer det momentet driva på kostnaderna för arbetet.
4.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Enheten har sju anställda inom team livsmedel och tre anställda inom team alkohol. Livsmedelskontrollen ligger under miljö- och byggnämndens ansvar och tillståndsmyndigheten
ligger under regionstyrelsens ansvar.
Tillståndsmyndigheten har historiskt sett en ekonomi i balans och genomför sin myndighetsutövning enligt plan. Detta är något som bedöms vara oförändrat framöver. Myndigheten kommer under 2019 också att hantera tillstånd för tobaksförsäljning.
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Enhet livsmedel har de senaste tre åren inte lyckats genomföra livsmedelskontroller enligt
kontrollplanen och budgeten har inte heller varit i balans för detta verksamhetsområde.
Länsstyrelsen ger miljö- och byggnämnden kritik för detta i sin revision som genomfördes
tidigt 2018 och slår bland annat fast att vi inte har tillräcklig bemanning för att genomföra
vår livsmedelskontroll. Under 2018 bedrevs ett framgångsrikt arbete med att få ekonomin i
balans och enhetens gick i princip till ett nollresultat 2018. Enhetschefen vill ändå framhålla
att Länsstyrelsens slutsats förmodligen är riktig, dvs enheten har inte bemanning nog för att
nå kontrollmålet men fortsatt arbete med effektivisering av kontrollen kommer att bedrivas. Det är också så att ytterligare bemanning inte kan finansieras inom befintlig ram.
Historiskt sett så har RSF skrivit en överenskommelse med enheten alkoholtillstånd för att
utöver serveringstillstånden också hantera tillsynen av rökfria miljöer. Eftersom medarbetarna inte är i dessa miljöer har planen varit att miljö och hälsoskydd genomför tillsynen av
skolgårdar. Under 2019 lyfts denna överenskommelse till förvaltningschefsnivå och i och
med att tillsynen av rökfria miljöer utökas i samband med förändringen av tobakslagen så
måste det diskuteras på både politisk och tjänstemannanivå vilken ambition Region Gotland ska ha i frågan. Då denna tillsyn förändras under 2019 i samband med den nya tobakslagen, så kommer Enhet Alkoholtillstånd men också enhet livsmedel att beroende på
uppdraget att behöva utöka sina ofinansierade arbetsuppgifter och därmed påverkas ekonomiskt, tillsynen har ingen ekonomisk ram vilket måste skjutas till om den ska kunna bedrivas på ett acceptabelt sätt. Utan ett tydligt uppdrag från Regionstyrelsen går det ej att sätta
något belopp på den arbetsinsats som kommer krävas. Så det bör i samband med beställning av uppdrag även tas fram med hjälp av Miljö- och byggnämnden ett underlag för den
ramutökning som kommer krävas.
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4.3 Enhet Förebyggande brand

Verksamheten genomförs med fyra medarbetare. Arbetet är fördelat på att två tjänster är
för myndighetsutövning och två tjänster är för rådgivning och information. Arbetet fördelas ut på medarbetarna i båda verksamheterna. Arbetsgruppen stödjer också den operativa
delen i vardagen. I och med att gruppen har första insatsfordon så kan man vid sina tillsynsbesök även fungera som första insatsperson vid de tillfällen där man är närmast en
händelse.
Region Gotlands tillsynsverksamhet över brandskyddskontroll och rengöring tar mer och
mer tid, i dag och framöver beräknas verksamheten ta ca: 40 % arbetstid av en heltidstjänst.
Den här verksamheten inbringar inga pengar till räddningstjänsten.
Förhoppnings är balansen bättre mellan myndighetsutövning och framförallt interna remisser bättre år 2020 och framåt.
Enheten ser också en trend på fler beställningar på spridningsyttrande från polismyndigheten, och här medger lagen inte att man får fakturera dessa.
4.4 Enhet Förvaltningsstöd

Under 2019 har enheten delats upp i två enheter, detta för att få en tydligare styrning samt
tydlighet kring roller. Idag är det en Stabsenhet som består av HR-chef, ekonomichef, kvalitetsansvarig, kommunikatör och nämndsekreterare. Tillhörighet till förvaltningschef blir
tydlig, och de roller som ingår i staben har tydliga uppdrag. Förvaltningschef Johan Åberg
som är chef för staben.
Sen har vi enhet verksamhetsutveckling, som består av sex stycken verksamhetsutvecklare
samt en kommunikatör på halvtid i DiSa projektet. Digitalisering kvarstår som en av enhetens viktigaste arbetsuppgifter och enheten har bland annat projektledare, biträdande projektledare samt 4 verksamhetsutvecklare som arbetar i det treåriga projektet DiSa. Andra
arbetsuppgifter som enheten ansvarar är bland annat förvaltningens arbete kring införandet
av verksamhetssystemet Vision Miljö istället för Miljöreda, processen kring verksamhetsplanen, införandet av en nämndserie i diarier systemet och agera verksamhetsstöd till förvaltningens enheter.
Det kommer krävas resurser från denna enhet då implementering av DiSa kommer ske fullt
ut till hela förvaltningen under framför allt år 2020. Enhets chef from 1 februari är Martin
Ekepil Ringelid.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

4.5 Enhet Bygg

Enhet Bygg omfattar i dag 39 medarbetare fördelat på handläggare, inspektörer, koordinatorer och assistenter samt energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadsjurist, biträdande
enhetschef och enhetschef.
Under januari-februari år 2019 har rekrytering av ny enhetschef genomförts då Bosse Eriksson slutar sin anställning i mars 2019. Ny enhetschef är Lisa Ewen från GEAB som börjar sin anställning 1 maj 2019
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Digitalisering, e-arkiv
Alla ansökningar om bygglov hanteras sedan 181015 digitalt. Dvs. inga nya ”pappersakter”
används. Endast äldre ärenden från 181014 och bakåt finns i pappersform. Detta är en
mycket viktig del av den successiva utökningen till digital hantering av handläggning och
lagring i e-arkiv.
Vi har idag ett beslut på att w3d3 kan fungera som ”provisoriskt e-arkiv” innan det ordinarie e-arkivet är på plats. Ansvaret för detta ligger på RSF. En fortsatt utveckling/digitalisering av ärendehanteringen, e-tjänster och andra processer kommer att ske under de kommande åren i samband med att arbetet med DISA pågår.
Ett stort fokus framöver kommer att vara att förbättra vår service avseende bl.a. tillgänglighet och bemötande. I samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland kommer en fyradagarsutbildning för handläggare och chefer/ledare att årligen genomföras för att höja
kompetensen på vår myndighetsutövning, kommunikation och bemötande.
Lokaler
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nuläget platsbrist och fördelning av kontor och lokaler
behöver ses över. Under senare delen av hösten 2019 kommer enhet bygg att flytta sin verksamhet till kasern Havde som kommer att inrymma ca 45 medarbetare. Detta kommer att
från och med år 2020 lösa platsbristen. Men det kommer att ställas högre krav på att få
samarbetet mellan SBF:s enheter att fungera samt att förvaltningen lyckas göra ytorna så
ändamålsenliga som möjligt.
Framtida utmaningar
Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket
också märks i rekryteringsprocesserna. I nuläget är det stora svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal. Av den anledningen behövs långsiktig plan för framtida kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplan är något som varje förvaltning skall ha och
den skall uppdateras en gång per år för att möte dagens utmaningar men också framtida utmaningar.
Finansieringen av vår tillsynsgrupp har under 2018 och 2019 gjorts med eget kapital (Byggbonus). Detta är inte hållbart i längden utan en finansiering inom ram måste bli möjlig för
kommande år.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

4.6 Enhet Stadsarkitekt

Stadsarkitektenheten består av 4 medarbetare och leds av stadsarkitekten som är sakkunnig
i byggnadsnämnd tillsammans med biträdande stadsarkitekten och deltar i förvaltningsledning. Stadsarkitekten har också en utåtriktad roll med stora kontaktytor med andra myndigheter, lokalsamhället, medborgare och kunder. I enheten på fyra heltidsanställda personer
ingår biträdande stadsarkitekt, regionantikvarie och sedan 2019 även bygglovarkitekt verksam på 80 % inom DISA-projektet under projektets löptid. Stadsarkitektenheten deltar genom stadsarkitekten i det förvaltningsövergripande samarbetet EXISAM, och arbetar nära
de stadsutvecklingsprojekt för Visborg, Östercentrum och Inre hamnen som kommer att
genomföras under närmaste treårsperioden.
Stadsarkitektenheten arbetar med omvärldsbevakning samt för byggnadsnämndens hantering av remisser, motioner, överklaganden och medborgarfrågor. Enheten samordnar och
leder verksamhetsövergripande processer mellan planenhet och byggenhet. Enheten har
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också tydliga gränssnitt mot exploatering, mark- och stadsmiljö och deltar i övergripande
projekt och samarbeten inom stadsbyggnadsområdet. Enheten kommer även under 2019
bedriva internutbildning inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enheten deltar genom stadsarkitekten i Region Gotlands samarbete med Union of the Baltic Cities ( UBC). UBC är ett av de nätverk som den antagna Internationella strategin för
Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren 2017, även aktivt i
planeringsnätverket Planning Cities. Stadsarkitekten ingår i styrgruppen för detta nätverk
sedan hösten 2018.
Enheten ansvarar vidare för framtagande av arkitekturstrategi, ett uppdrag som givits av
regionfullmäktige hösten 2018. För detta arbete har medel reserverats. Arbetet kommer att
påbörjas under 2019. Takten i framtagandet ska vägas av mot övriga prioriterade uppdrag
och stöd till primärt bygglovshandläggarna. Sammantaget har enheten inom innevarande
period de resurser som krävs för att genomföra sitt uppdrag. Något särskilt nyinvesteringsbehov föreligger inte under innevarande period.
4.7 Enhet översiktsplan och detaljplan

Består av 11 medarbetare totalt. Trenden att Regionstyrelsen vill starta nya kommunala detaljplaneprojekt kommer troligtvis att gälla även för år 2020. Enheterna är fortsatt involverade i projektet DiSa, där man bland annat efter år 2020 skall ha digitaliserat samtliga detaljplaner för Gotland. Förvaltningen arbetar via exploateringsrådet som är bildat inom Region
Gotland och där skall man arbeta fram en struktur som säkerställer att samtliga projekt som
enheten medverkar i har en budget. Därmed säkerställa att enhetens kostnader i samband
med framtagande av planer som möjliggör exploatering finns med vid en beräkning av försäljningspriset. Det säkerställer också att inte skattemedel finansierar exploatering som sedan går till försäljning och därmed ger ett för lågt försäljningspris till externa köpare.
4.8 Enhet Geografisk information

Består av 16 medarbetare. DiSa-projektet kommer fortsättningsvis dominera vardagen under år 2020 för enhetens medarbetare och nu börjar snart slutfasen för samtliga delprojekt
och det skall implementeras fullt ut i Region Gotlands verksamheter.
4.9 Kompetensutveckling

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett par bristyrken där vi även ser att vi ligger
lågt i lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken
behövs riktade medel, detta är något som inte ryms inom nämndens ram. För detta har
Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fram förslag till HR strateg som har detta i beaktande
inför tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. Vi ser att det är viktigt att få till en
satsning på bristyrken både för att kunna behålla erfaren personal samt att kunna rekrytera
ny personal till marknadskraftiga löner.
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3. Driftbudget 2020-2022
Besparingsuppdraget innebär en minskad ram på totalt 3 miljoner år 2019 för miljö- och
byggnämnden.
I nedanstående tabell redovisas budget för 2019 samt budget 2020.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2019, tkr

66 238
92 390
-26 152

Budget 2020, tkr

66 238
95 090
- 28 852

3.1 konsekvenser

Miljö och byggnämnden kommer att år 2020 enligt prognos ha en nettokostnad på
28 852, vilket innebär att nämnden äskar en större ram med 2 700 tkr inför år 2020.
Denna nettokostnadsökning beror på att nämnden inte anser det hållbart att fortsatt framöver finansiera tillsynsverksamheten med 2 500 tkr från eget kapital årligen. Samt att arbetet
med rökfria miljöer utökas i samband med förändringen av tobakslagen så måste det diskuteras på både politisk och tjänstemannanivå vilken ambition Region Gotland ska ha i frågan. Tillsynen har dessutom ingen ekonomiskram vilket måste skjutas till om den ska
kunna bedrivas på ett acceptabelt sätt. En första bedömning är att det rör sig om ca 200
timmar årligen, vilket motsvarar en kostnad på ca 200 tkr.
Nämndens egna kapital kommer att minska årligen om det inte den ekonomiska ramen utökas, se ovan. Läget framåt är att tillsynsverksamheten inte ryms i den ram som har minskats med ca 33 % på tre år.
Vid framtagandet av besparing gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en bedömning på att
kunna klara en minskad ram med 6 mnkr , men beslut togs i Regionstyrelsen om ett besparingsåtagande på 10 mnkr.
Konsekvenser av en minskad ram bedöms i första hand påverka de områden som betecknas som övrig verksamhet. Konkret kommer det innebära att verksamheterna kommer förflyttas till att bli en mer utpräglad tillsynsorganisation. Enheterna kommer att behöva bli
striktare när det gäller att ge rådgivning, medverka i övergripande samhällsplanering, svara
upp på de krav det innebär att vara en myndighet.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

Möjligheten för politiska prioriteringar kommer att begränsas för att endast koncentreras
på lagstiftningens tillsynsuppdrag. En naturlig följd kan komma att bli att nämnden behöver se över uppdragen som nämnden idag genomför.
3.2 Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en justering av taxor inför 2020, då förvaltningen idag
är för trångbodda och vissa verksamheter idag inte har platser till alla anställda. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer få ökade hyreskostnader inför 2020, då man kommer utöka antalet kontorsplatser. Det innebär en kostnadsökning och skall således räknas in i
taxan utifrån självkostnadsprincipen, detta innebär ökade taxor för de tjänster som miljö
och byggnämnden tillhandahåller.
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3.3 Kompensation för externa avtal

Miljö- och byggnämnden har inga externa avtal.

4. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och byggnämnden en årlig pott på 1 000 tkr.
Övriga förslag till investeringar redovisas, kommenteras och motiveras per projekt här nedan. Investeringsförslagen ska enligt anvisningarna prioriteras i grupper.
4.1. Investeringsäskanden 2020-2024

Kategori
av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Investeringsbudget, brutto
tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Investeringar

IT, Inventarier

Investeringspott

1000

5

Bil Förebyggande brand

550

Totalt investeringar

1550

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5000
0

265

530

795

1060

1325

550
0
0
0
0

36

36

36

36

36

5550

301

566

831

1096

1361

Kommentar
För miljö – och byggnämnden gäller det investeringar inom verksamhetsområdet förebyggande brand och investeringar av bilar som ligger utöver den årliga potten. Det gäller utbyte av besiktningsfordon inom perioden för den strategiska planen och budgeten.

Ärendenr RS MBN 2019/7 Datum 2019-03-21

Prioritet 1
Investering utanför den årliga potten är inköp av bil år 2020, 550 tkr för år 2020.
Investeringar under 2019 kommer att innebära ökade kapitalkostnader 2020 och framåt,
under förutsättning att nämnden utnyttjar potten samt inköp av bil under år 2020. Detta är
något som miljö och hälsoskyddsnämnden tar i beaktande inför budget under perioden, då
det i enlighet med Regionfullmäktige beslut ( RF § 135 ) inte skall ges kompensation för
ökade kapitalkostnader
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5. Uppdrag
Miljö- och byggnämnden har enligt anvisningar gällande strategisk plan och budget inte
några uppdrag eller utredningar som ska redovisas eller behandlas under budgetberedningen maj 2019.
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1. Verksamhet och resurser för 2020 – 2022
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag och resurser

Glädjande nog ökar antalet barn och elever i nämndens verksamheter i och med befolkningsökningen på Gotland. Det är därför ytterst angeläget att nämnden tilldelas resurser för
att klara detta, så att inte kvaliteten i verksamheten äventyras. Betydelsen av rättvisande
prognoser som grund för beslut om ekonomiska ramar tydliggjordes genom barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) negativa budgetavvikelse år 2018.
Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på grund av
många enheter i stor geografisk spridning samt ett mindre antal barn och elever än vad som
går att driva under goda ekonomiska förutsättningar. Gällande förskolan finns flera mindre
enheter på landsbygden men även inne i Visby. Planeringsförutsättningarna perioden 2020–
2022 innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för nödvändiga långsiktiga strukturförändringar, osäkerhet i befolkningsprognoser och antalet asylsökande/nyanlända och deras lokalisering på Gotland.
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad inflyttning
till Visby är en utmaning. Underlaget pekar på ökade behov av förskola och grundskola i
Visby, vilket nämnden gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att planera
för, bland annat genom att kunna använda Hackspettenområdet i norra Visby för framtida
grundskola. Det krävs i närtid en moderniserad och utbyggd Alléskola för att möta de
ökade behoven av skola på A7-området. På längre sikt krävs ytterligare förskola och grundskola i södra Visby för att möta expansionen på Visborgsområdet.
Andra avgörande utmaningar är att kunna hantera de demografiska förändringarna med fler
barn- och elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och även hur vi ska säkra
likvärdigheten för alla barn och elever över hela ön. Detta kommer att kräva engagemang
från hela samhället och bland annat innebära att vi behöver hitta nya sätt att arbeta och organisera oss på. Alla medarbetares kunskaper och engagemang behövs de närmsta åren för
att säkra en effektiv välfärd av hög kvalitet även i framtiden.
1.2. Resultatet 2018

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Den samlade bedömningen är att BUN i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse för
koncernstyrkortsmålet God tillgänglighet till Region Gotland samt i hög utsträckning når
måluppfyllelse för koncernstyrkortsmålet God kvalitet i skolan. Vidare bedöms nämnden i
hög utsträckning nå nämndmålet Kunskapslyft för barn, unga och vuxna.
Gotland klättrade både i SKL:s skolranking (öppna jämförelser) och Lärarförbundets ranking av Bästa skolkommun. År 2018 placerade sig Gotland på plats 49 bland Sveriges skolkommuner - en förbättring med tre placeringar jämfört med året innan. Gotland fortsätter
därmed att tillhöra en av de 20 procent bästa skolkommunerna. I SKL:s skolranking av
grundskolan 2018 hamnade Gotland på plats 88 när 290 kommuner jämförs med fokus på
elevernas kunskapsresultat.
Andelen barn 1–5 år i förskolan på Gotland är 86 procent, vilket är en högre andel än i riket som har motsvarande 83 procent. Så har det sett ut på Gotland under en längre tid och
vi ser detta som positivt då barn som gått i förskola har bättre förutsättningar att lyckas i
skolan.
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Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år och 6,6 procent jämfört med läsåret dessförinnan. 81,9 procent av
eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2018.
Detta motsvarar resultatet för riket, som också är 81,9 procent. Det finns dock stora skillnader i skolresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2017/18 visar på totalnivå
en liten ökning jämfört med föregående år. Utvecklingen är densamma i riket. Det sammanlagda meritvärdet i årkurs 9 för 2018 var 226,5 och har stigit i de gotländska kommunala skolorna. Detsamma gäller i riket om än i mindre ökning genom meritvärdet 217,7.
Under hösten 2018 gjordes en begränsad uppföljning av 2017 års medarbetarundersökning,
där främst Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och Psykosocial Arbetsmiljö (PAI)
mättes. Medarbetarindex, HME, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen var 79 i 2018års medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som ”bra”. PAI-värdet 2018 var
70, vilket är en liten ökning från 2017 års mätning, och kan jämföras med ett benchmarkvärde på 74. På övergripande nivå har sjuktalet minskat från 5,94 procent till 5,66 procent
inom nämndens ansvarsområde om man jämför med året innan. Sjuktalen varierar dock
mellan verksamheter och enheter.
Budgetavvikelsen för helåret 2018 för BUN visade ett underskott på 26,8 miljoner kronor.
Resultatet var förväntat eftersom en positiv befolkningstillväxt medförde att barn och elevvolymerna ökade med 638 individer jämfört med de förutsättningar som rådde vid planeringen av året. Nämnden var därmed varit underfinansierad när det gäller barn- och elevvolymer motsvarande minst 41,5 miljoner kronor. Nettokostnaden ökade i jämförelse med
2017 med 49 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,4 procent. Statsbidragen från Migrationsverket i kombination med statsbidrag från Skolverket (exempelvis fritidshemssatsning och
lågstadiesatsning) påverkade nämndens nettokostnadsutveckling, liksom de ökade barnoch elevvolymerna och minskade externa intäkterna.
1.3. Omvärldsanalys

1.3.1. Sammanfattning

”Sverige ska ha höga ambitioner som en kunskapsnation. Vi står för en kunskapsskola som
sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus. En politik ska föras som
förbättrar skolresultat, stärker ordning och reda i klassrummen och ger mer likvärdiga förutsättningar för alla elever att klara skolan.” Så inleds den nya regeringens programförklaring, Januariavtalet, gällande avsnittet om skolan. Genomgående handlar det om satsningar
och utökade möjligheter för barn, elever och deltagare att lyckas.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
•

En skola som möter varje elev

•

Strategier för lärarförsörjningen

•

Kvalitet i varje skolform

•

Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förmåga att leva upp till ovanstående förväntningar är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en
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hög nivå, och våra placeringar i nationella rankingar förbättras. Medarbetarna har en hög
kompetens och sjuktalen minskar.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla
attraktiva arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då
bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland
eller inte.
I resultatuppföljningar inom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utmärker sig skillnader både inom och mellan skolor, samt mellan pojkar
och flickor. Skolan behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag.
En förebyggande och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är
det viktigt med en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför
skolans verksamhet. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten som vi behöver arbeta vidare med och ytterligare utveckla. En likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg,
samt digital kompetens är också en viktig fråga.
Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet till bra kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är delvis gränssättande då förvaltningens kostnader är relativt höga utifrån många små och spridda enheter. Skolornas attraktionskraft
har också stor betydelse för kompetensförsörjningsmöjligheterna och förvaltningen uppmärksammar att större enheter samt enheter i Visbyområdet är lättare att kompetensförsörja.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt. Regeringen beslutade i februari 2018 om en förstärkning av den
statliga finansieringen av förskoleklassen och grundskolan genom ett statligt stöd för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling i enlighet med Skolkommissionens förslag (förordning
2018:49).

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.3.2 Barn och elevernas förutsättningar
1.3.2.1 Förskola

Totalt sätt kommer inte barnantalet de närmsta åren att öka mer än vad förskolan kan hantera inom befintliga förutsättningar. Dock uppstår en utmaning när barnen bor på platser
där förskolorna är underdimensionerade. För förskolan är det av största vikt att skapa flexibla strukturer för att möta behovet för barn som står i kö. Det kan innebära att hitta lösningar för att snabbt kunna skapa uteavdelningar när behov finns som då till exempel inte
är så beroende av fasta byggnader utan möjligheter till vindskydd, lunch och värme. Dessa
kan sedan när trycket är mindre användas i den dagliga undervisningen och aktiviteterna för
alla barn.
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Även den rådande kompetensförsörjningsutmaningen behöver lösas genom nya strukturer
eller sätt att organisera verksamheterna. Tankar om mobila tjänster diskuteras för att se om
det skulle kunna vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen för öns förskolor.
1.3.2.2 Grundskola
Skolstrukturerna är avgörande för att klara kompetensförsörjning och kvalitet

Arbetet med att skapa mer bärkraftiga och effektiva enheter behöver fortsätta i enlighet
med de av regionfullmäktige beslutade riktlinjerna. För att klara kompetensförsörjningen
och den lagda besparingen för 2019 är det nödvändigt att fortsätta se över Region Gotlands
struktur med många små enheter. Små grupper i vissa årskurser, som inte kan slås ihop
med intilliggande årskurser i andra enheter, är kostsamma att driva, svåra att kompetensförsörja och därmed påverkas kvalitén. Det här är en fråga som ur ett ekonomiskt perspektiv
kommer få allt större betydelse under planeringsperioden.
Antalet elever i grundskolan bedöms öka från 6370 elever i grundskolan 2019 till 6782 elever år 2027 1. Det är en ökning med 412 elever, vilket motsvarar ett behov av 36 nya lärartjänster och 16 nya klassrum. En utmaning är att eleverna inte kommer att bo där Region
Gotlands befintliga skollokaler finns. Inflyttningen till Visby är fortsatt hög och det fria
skolvalet påverkar. Många önskar placering på en skola i Visby. Det krävs investeringar för
att möta de behov som det ökade elevantalet för med sig – en ökning som sker snabbare än
vad vi tidigare förutsett. I strategisk plan och budget för år 2018–2020 prognostiserades ett
behov av 20 nya lektionssalar och åtta nya förskoleavdelningar i Visby de närmaste åren.
Psykisk ohälsa oroar

Den psykiska ohälsan bland unga på Gotland är uttalad, vilket är bekymmersamt eftersom
en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rektorer samt barn- och elevhälsan ser tendensen att fler barn och unga är i behov av stöd och
insatser utifrån bl.a. psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med hög
skolfrånvaro har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit
fler. Skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer beskriver att behovstrycket och efterfrågan på deras insatser från både elever, rektorer, lärare och föräldrar är större än deras
resursmöjligheter. I avvikelsesystemet Flexite märks oroande tendenser att fler barn och
elever än tidigare är starkt utåtagerande och uppvisar våldsbeteende.
Skolfrånvaro är ett nationellt ökande problem, vilket även gäller på Gotland. Skolfrånvaron
har inte enbart ökat, utan även förändrats. Här finns även kopplingar till ökad psykiska
ohälsa bland unga. Detta ställer större krav på samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och
skola kring insatser för barn, elever och deras familjer.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Särskilt stöd

För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett förstärkt särskilt stöd pågår en
förstudie kring kriterier för, arbetssätt och organisation av särskilda undervisningsgrupper.
Dagens hantering av tilläggsbelopp påverkas av slutsatserna från nuläget i förstudien.
Elever som förmodas tillhöra särskolan kan inte få placering i särskolan förrän det år eleven
fyller sju år. Det finns alltså ingen förskoleklass inom särskolans ram. Alternativen är ett extra år i förskolan eller ett år i grundskolans förskoleklass. Här saknar grundskolan både resurser och kompetens. Fritidshemsplacering för elever som tillhör särskolan behöver också
1

Statisticon befolkningsprognos 2018–2027
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ses över. Särskolan har inte eget fritidshem och frågan om var eleverna skall ha sin fritidsplacering är aktuell. Nära hemmiljön eller nära den särskoleklass man är placerad i.
Brister i likvärdigheten

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna. På Gotland är skillnaden mellan
den skola som har störst andel elever som uppnår behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet 40 procent. Lägsta andelen behöriga år 2018 var 55 procent och högsta andelen var
95 procent.
Bristen på behöriga lärare och tillgång till vikarier spelar en viktig roll. Det är svårare att rekrytera lärare och få tag i vikarier till en liten skola på landsbygden. Försök med att flytta
behöriga lärare till de skolor som har störst utmaning med kompetensförsörjning, till exempel genom att rikta karriärtjänster mot dessa enheter har hittills inte varit framgångsrikt.
Nyanlända elever

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2018 att permanenta den centrala mottagningsenheten Lotsen för nyanlända elever i åldern 6–19 år med annat modersmål än
svenska. Lotsen har bedrivits på försök sedan augusti 2017 för att säkerställa kvalitet och
likvärdighet kring mottagandet. Sedan starten har 150 elever funnits i verksamheten som
har 4,5 personer anställda och återfinns inom enheten för modersmål och studiehandledning vid grundskolan. Kostnaden förväntas uppgå till 2,5 miljoner kronor på årsbasis.
1.3.2.3 Särskolan

Inom särskolans linje, arbetar vi vidare med att förebygga och finnas till hands i verksamheten. Detta genom ett nära samarbete mellan elevhälsa, klasspersonal och exempelvis habilitering, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Detta möjliggörs genom att
ha en heltidskurator direkt knuten till linjen, som ofta agerar ”spindeln i nätet”.
1.3.2.4 Kulturskolan

Kulturskolan har fortsatt en låg andel elever från socioekonomiskt utsatta områden. Ett
fortsatt arbete med att utveckla kulturgarantin såsom den beskrivs i kulturplanen, behövs
också för att alla elever ska få likvärdiga kulturupplevelser.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.3.2.5 Barn- och elevhälsa

Majoriteten av rektorerna på grundskolan (52,4 procent av 21 svarande – vårterminen
2018) för fram att de har svårt att leva upp till lagkravet på ett elevhälsoarbete som främst
är förebyggande och hälsofrämjande. Detta beror till stor del på rekryteringsutmaningar då
lagen preciserar vilka yrkeskategorier det ska finnas tillgång till. Vid vakanser är det även en
utmaning att kunna prioritera förebyggande arbete. Risken att vi inte i tillräckligt hög grad
möter elevernas behov av elevhälsa behöver belysas ytterligare.
Elevernas tillgänglighet till, och kvalitet på, elevhälsoinsatser påverkas av antal elever per
elevhälsomedarbetare samt antal skolor/enheter, som varje elevhälsomedarbetare riktas
mot. Till exempel har en skolkurator inom grundskolan ansvaret för närmare 700 elever
samt majoriteten av skolkuratorer verkar på 3–5 skolor eller enheter.
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Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. Även andra kategorier inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är svårrekryterade, till exempel nyckelfunktioner inom barn- och elevhälsan som psykologer och skolsköterskor. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också en betydande del av medarbetarna inom berörda verksamheter att gå i pension inom de närmaste
åren. Som exempel kan nämnas att cirka 40 procent av lärarkåren inom grundskolan beräknas ha gått i pension inom tio år. Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna
karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar även behöver riktas
till skolledarna.
Barn- och utbildningsnämnden avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig
budgetram. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar är det svårt att stärka konkurrenskraften i lönebilden för bristyrkeskategorier. Noteras kan att strategier och aktiviteter
kring kompetensförsörjningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskrivs i aktuell kompetensförsörjningsplan.
Ett fortsatt arbete för att sänka sjuktalen är också av betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning.
1.3.3.1 Förskola

I förskolan blir effekten av kompetensförsörjningen att de förskolor som har få utbildade
förskollärare tappar dessa till de förskolor där det finns fler utbildade förskollärare. Man söker sig till enheter med fler personer med samma profession för att kunna få utbyte och
kollegialt lärande tillsammans. Detta skapar en snedfördelning mellan stad och landsbygd
men även mellan förskolor i Visby. Nya vägar behövs för att få till hur nätverk och möten i
professionerna så att alla kan få den stimulans som behövs för att känna att arbetet är meningsfullt och att på så sätt skapa och bibehålla en bra spridning över förskolor och ön på
utbildade förskollärare. De outbildade barnskötare som finns i våra verksamheter skulle behöva få möjlighet att utbilda sig i vissa delar eller i hela utbildningen i en takt som passar
både individ och verksamhet. Att ordna med olika kurser för att kompetensutveckla outbildade barnskötare är en väg som skulle kunna lösas tillsammans med vuxenutbildningen, dialog kring detta är inledd.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.3.3.2 Särskola

Inom särskolans linje fins i dagsläget 68 procent (25 stycken) fullt behöriga och legitimerade lärare. Dessutom är ytterligare 19 procent (sju stycken) legitimerade lärare. Inom en 5årsperiod uppnår så mycket som 30 procent av dessa lärare pensionsålder. Vi ser också behov av utbildade yrkeslärare. För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet behöver vi fler utbildade speciallärare. I dagsläget finns inga klara beslut om utbildningsplatser eller statsbidrag för lärarlyft. I nuvarande regeringsdeklaration finns uttryckt att särskolan ska stärkas.
1.3.4

Riktade statsbidrag får allt större betydelse

Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag från Skolverket styr
i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde
och en del av inriktningen framåt. Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring
och försvårar, ibland omöjliggör, både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället
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för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den stora mängden bidrag skapar även en resurskrävande
administration.
Regeringen beslutade i februari 2018 om en förstärkning av den statliga finansieringen av
förskoleklassen och grundskolan genom ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i enlighet med Skolkommissionens förslag (förordning 2018:49). Fullt utbyggt är avsikten att sex miljarder kronor årligen avsätts från och med 2020. För höstterminen 2018 fanns det en miljard kronor och för 2019 är planen att 3,5 miljarder kronor ska
fördelas till huvudmännen. Medlen fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. För Region Gotlands del innebar det en förstärkning med
drygt 4,5 miljoner kronor för hösttermin 2018, cirka 15,9 miljoner kronor år 2019 och fullt
utbyggt cirka 26 miljoner kronor per år från och med år 2020. Bidraget är villkorat så att de
tillförda medlen ska leda till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i
verksamheten. Samtliga huvudmän som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka de
egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av föregående tre
år. Om så skulle ske blir huvudmannen återbetalningsskyldig till Skolverket. Huvudmännen
ska även utarbeta en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
1.3.4.1 Kulturskola

Kulturskolan har under de senaste åren haft projektbidrag från Statens Kulturråd - totalt
motsvarande drygt en lärartjänst - framförallt för att kunna erbjuda kulturskoleverksamhet
för förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersom bidraget nu är borttaget i statsbudgeten för år 2018 kommer utbudet att behöva minskas inför hösten 2019.
1.3.5 Projektsatsningar
1.3.5.1 Kompetenta Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i
statligt stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019, och kan förlängas till och med 2020. Projektet har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten: Skola
och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. Projektet bidrar till kompetensförsörjningen.
1.3.5.2 PRIO – grundskola

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja
kunskapsresultaten i den svenska skolan och därmed öka likvärdigheten. Hittills har omkring 400 skolor i 58 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Grundskolan på Gotland har varit med
sedan 2015 och i dagsläget har drygt hälften av våra enheter genomfört arbetet som leds av
fyra förstelärare/förändringsledare.
1.3.5.3 PRIO - förskola

SKL har haft ett pilotprojekt med åtta kommuner kring PRIO i förskolan. Detta kallas
KARTA. Efter utvärdering kommer SKL ta beslut om eventuell fortsättning på detta. Gotlands förskolor har anmält intresse för att vara med vid starten. Detta skulle vara ett bra led
i att systematiskt stötta verksamheten i likvärdighetsarbetet.
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1.3.5.4 Tillgängliga lärmiljöer

Under 2019 kommer förskolors och skolors arbete med åtgärder och anpassningar för tillgänglighet fortsätta och vidareutvecklas. Detta ska ske genom att öka förvaltningens kunskap kring vilket stöd skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla samt
vidta åtgärder utifrån kunskapen. Fokus är att var och en kan känna igen sig, identifiera sig
och därmed betrakta sig som en viktig person. Detta är en förutsättning för lusten att lära.
Projektet kring tillgängliga lärmiljöer ska synliggöra arbetet för att stödja den primära målgruppen för insatserna, barn och elever inom det neuropsykiatriska området. En ansökan
om förlängning av projektet är inlämnad och skulle i så fall innebära medel till en 50 procent tjänst. Det finns en viljeinriktning att kunna ha en tillgänglighettjänst i förvaltningen
efter projektets slut, då arbetet är viktigt för att skapa likvärdighet och i förlängningen bidra
till kompetensförsörjningen på Gotland.
1.3.5.5 Fjärr- och distansundervisning

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan) är ett fristående forskningsinstitut
som verkar för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tecknat ett avtal med Ifous med inriktningen att utveckla distans- och fjärrundervisning.
1.3.5.6 Fenomenalen Science Center

Fenomenalen Science Center har inlett det tvååriga projektet ”Maker tour – Mot nya höjder” som i grunden är ett utbildningskoncept som ska underlätta för lärare att öka sina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Genom ”Maker tour – Mot nya
höjder” gör elever spännande utmaningar och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får
dessutom besök av en maker-buss som utbildar både elever och lärare i teknikutveckling
och programmering – allt helt kostnadsfritt. Med detta vill vi öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik så att de är bättre rustade att möte de behov som arbetsmarknaden både har och kommer att ha i framtiden. ”Maker tour – Mot nya höjder” är ett
sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. Konceptet ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Det drivs tillsammans med Fenomenalen, Linnéuniversitetet
och 2047 Science Center i Borlänge. Konceptet finns på Gotland, i Kronoberg och Gävleborg. Projekt startade på Gotland 2019-01-01 och pågår till 2020-11-01.
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1.3.6 Förändringar i lagar och regelverk
1.3.6.1 Förskola

Förskolan har från och med 1 juli 2019 en ny reviderad läroplan – Lpfö 18. Den kommer
bland annat. innebära att förskolechefer byter yrkestitel till rektor. Undervisning och utbildning är två nya begrepp som används och det läggs större vikt vid förskollärarnas ansvar
över undervisningen. Läroplanen lägger ansvar på förskollärarna och arbetslaget kring verksamhetens hela dag. Förskollärarnas roll blir mer framskriven och får mer ansvar kring begreppet undervisning. Det här ställer högre krav på utbildade förskollärare. Integritet, genus
och digitalisering är andra delar som skrivs fram samt det systematiska kvalitetsarbetet. För
att implementera och säkerställa kvaliteten på införandet av Lpfö 18 så har UAF anställt två
förste förskollärare som under två års tid kommer att arbeta med detta.
1.3.6.2 Grundskola

I augusti 2018 fattade Regeringen beslut om stadieindelade timplaner. Den förändring som
påverkat grundskolan på Gotland mest är att eleverna ska få undervisning inom ramen för
språkval senast i årskurs 6.
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Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade
undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.
Förändringarna har och kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det
gäller tjänster, lokaler, schemaläggning och skolskjuts.
Fler idrottstimmar kommer att öka trycket på idrottssalar, framför allt Roma och Visby får
en utmaning att klara den utökade tiden i idrottssalar. Redan idag saknas tillgång till idrottshallar, framförallt i Visbyområdet, men även Romaskolan har delar av sina idrottslektioner i
form av utomhusaktiviteter.
Fler timmar i matematik innebär att grundskolan måste producera fler lärartimmar i ämnet i
en tid av kompetensförsörjningsbrist. Det här påverkar grundbeloppet och för vår största
grundskola innebär utökningen en utökad kostnad på cirka två miljoner kronor.
Från 1 juli 2019 införs läsa, skriva, räknagaranti. Det är ett förtydligande av vikten av tidiga
insatser. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin. Vad det här innebär i praktiken är ännu inte
klarlagt, men det ställer krav på att det finns tillgång till specialpedagogisk kompetens på
samtliga enheter.
Den 1 juli införs krav på legitimation för att få undervisa på fritidshem. Eftersom fritidspedagoger är vårt enskilt största bristyrke så blir detta en utmaning. Att ha en legitimerad fritidspedagog kommer att vara ett krav för att få kalla sig fritidshem.
1.3.6.3 Särskola

Inom särskolans linje finns ett nationellt förslag runt Särskild utbildning för vuxna. Förslaget innebär att denna skolform överförs till den kommunala vuxenutbildningen.
Kring vissa elever som har extra stora behov av omvårdnad arbetar idag personliga assistenter som är anställda av privata företag. Detta finansieras av Försäkringskassan via LSS.
Tolkningar av regelverket har förändrats vilket innebär att vårdnadshavare fått avslag för
assistans under skoltid Detta gör att särskolan får en ökad kostnad i och med att det då blir
skolans uppdrag att stå för elevassistans. I dagsläget kan det innebära ytterligare fem tjänster till en kostnad om 2,4 miljoner kronor.
1.4 Förutsättningarna 2019
1.4.1

Prioriteringar i verksamhetsplanen 2019

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

De utvecklingsområden som prioriteras i verksamhetsplanen för 2019 är:
•

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund. Här ingår bland annat utbildningssatsningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket samt
SKL (i arbetet med Prio).

•

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

•

Allas ansvar för skolans uppdrag

•

Gotlands kompetensförsörjning
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Integration och etablering

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom samarbetet med Skolverket kring de riktade insatserna för nyanländas lärande som ska bidra till
att dessa elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen har valt ut ett antal förvaltningsövergripande aktiviteter utifrån de utvecklingsområden som identifierats i analysarbetet. Aktiviteterna syftar till
att nå de uppsatta mål som är tillämpliga i koncernstyrkortet, mål och uppdrag i de statliga
uppdragen som förvaltningens verksamheter styrs av samt angivna nämndmål. Till detta
kommer de aktiviteter som avdelningarna, respektive enheterna har prioriterat utifrån de
gemensamma utvecklingsområdena. Då verksamheterna har olika förutsättningar och utmaningar så skiljer sig aktivitetsplanerna åt.
1.4.2

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens resultat för budgetåret 2018 blev negativt på 26,8 miljoner kronor. Förklaringen
var i huvudsak den obalans som fanns i resursfördelningen (barn och elevvolymer) vilken
var underfinansierad med 41,5 miljoner kronor motsvarande 638 barn och elever, om balans hade varit i resursfördelningen hade nämnden uppnått ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor. Besparingskravet på 15,7 miljoner kronor uppnåddes under 2018. För budgetåret 2019 är bedömningen av budgeten i sin ram ordinär men något svag vilket har sin
huvudsakliga förklaring i osäkerheten i ökningen av antal barn och elever under året.
Nämnden har en ekonomisk buffert reserverad för budgetåret 2019. Inför planperioden
2020 – 2022 påverkas nämndens ekonomi av regeringens beslut om förändringar i såväl de
riktade statsbidragen som de generella statsbidragen. Det ekonomiska läget för regionen inför 2020 - 2022 är uttryckt som bekymmersamt. Regionens budgeterade resultatet för 2019
är 59 mnkr. För 2020 är det kalkylerade resultatet nära noll och för 2021 är det negativt.
Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme. Nämnden med dess förvaltning kommer aktivt att
utifrån förutsättningarna som efterhand ges, att för planperioden arbeta för en effektiv
verksamhet inom befintligt budgetutrymme.
1.4.3 Behov av prioriteringar
1.4.3.1 Förskola

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Förskolorna har en högre pedagogtäthet och ligger under riket gällande barn/årsarbetare
enligt SCB:s mätning i oktober 2017. Arbetet med att anpassa barngruppernas storlek är ett
led i arbetet att få budget i balans. Under våren publiceras de nya siffrorna från SCB. Förskolecheferna arbetar medvetet mot att närma sig rikssnittet i verksamheterna. Det som
dock ställer till det är det tidigare nämnda problemet kring ojämn tillströmning av barn till
de olika enheterna.
En osäkerhet för ekonomin och den långsiktiga planeringen är ovissheten kring antal barn
som börjar på förskolorna. Estimatet som ligger till grund för budgeten kan snabbt ändras
och det svänger kraftigt med antal barn på en och samma förskola mellan till exempel vår
och höst eller inom loppet av några månader. De platser som finns matchar inte heller efterfrågan på platser i Visby med omnejd. Då blir vissa förskolor en ”sluss” och har mycket
ojämnt barnantal att organisera för.
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1.4.3.2 Grundskola

För att klara målen om God kvalitet i skolan och Kunskapslyft för barn, unga, vuxna som beskrivs i verksamhetsplanen och nå de effekter som förväntas i aktivitetsplanen, så är några aktiviteter kopplade till ökade kostnader som innebär att omfördelningar av medel behöver
ske.
Fler nyanlända elever behöver och har rätt enligt regelverket till studiehandledning och
svenska som andraspråk. Kostnaden för detta, 5,5 miljoner kronor, var avsatt under 2018.
Bokslutet blev 8,8 miljoner kronor.
Alla elever ska ha lika möjlighet att söka och inhämta kunskap via digitala läromedel. Digitalisering skall vara en naturlig del i att utveckla lärandet. 1 till 1 ska införas från förskoleklass till år 2022. Kostnaden för 1 till 1 lärplattor från förskoleklass ryms i avsatt central
budget men kostnaden för att leva upp till målen i IT-planen/satsning på digitaliseringen
med digitala läromedel, appar och kompetensutveckling kommer att innebära kostnader för
grundskolan.
Våra mest resurskrävande elever ska få det stöd de har rätt till. Kostnaden för detta är i
dagsläget oklar. En förstudie pågår kring särskilda undervisningsgrupper och tilläggsbelopp.
Under kommande år behöver nämnden fatta beslut om vägen framåt. Start av en resursskola på Lövsta är ett alternativ.
Grundskolan måste hantera en utökad timplan. Från den 1 juli 2019 utökas timplanen i matematik och idrott, vilket innebär att regionen måste producera fler lärartimmar i matematik
och idrott. Kostnaden för förvaltningen beräknas till 6,8 miljoner kronor.
När det gäller att få rektorer som stannar kvar som anställda (grunden för ett hållbart ledarskap, uppvisar enkäter som görs att skolledare upplever en ökad stress. En översyn och en
omfördelning av ledningsresursen inom grundskolan görs under år 2019. För att komma
ner i rimliga nyckeltal på 25 medarbetare per ledare, så krävs en förstärkning på 6–7 tjänster.
1.4.3.3 Särskola

Inom särskolans linje, arbetar vi vidare utifrån SPSM:s tillgänglighetsmaterial, digitalisering,
värdegrund och hälsofrämjande arbete. Särskolan har initierat ny upphandling för specialskolskjutsar. Avtalet ska löpa från den 1 augusti 2020 till den 31 juli 2024.
1.4.3.4 Kulturskola

Kulturskolan önskar fortsätta att göra insatser i förskolegrupper och lågstadieklasser, men
med minskade resurser på grund av slopat statsbidrag riskerar köerna - och därmed väntetiderna - bli längre till populära ämnen.
Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.4.3.5 Barn- och elevhälsa

Elevhälsans medarbetare har i många fall undermåliga/ej helt lagenliga lokaler att tillgå i sitt
yrkesutövande, exempelvis gällande möjligheter för sekretess, hygien och kvalitetsaspekter.
Mer än tio skolor har allvarliga lokalbrister och lever inte upp till Hälso- och sjukvårdslagen
gällande golvyta, avstånd, förvaring av läkemedel, tillgång till rinnande vatten samt ljudisolering. För att vi ska kunna åtgärda detta finns olika tänkbara/möjliga lösningar, som t.ex.
bussning av elever till annan skola, ombyggnation och ”elevhälsobussar”.
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1.4.3.6 Nya bussavtal - implementeringskostnader

Region Gotland upphandlar under år 2019 ett nytt avtal för kollektivtrafik och skolskjuts i
en gemensam upphandling. För första gången någonsin kommer skolskjuts och linjetrafik
kunna planeras i större samverkan vilket ställer höga krav på organisationen. Det nya avtalet kommer sannolikt få ekonomiska konsekvenser i så väl implementering som drift. Implementeringsprojektet kommer att kräva en resursförstärkning under första halvåret 2020.
1.4.4

Löpande och strukturella förändringar och/eller omprioriteringar för att klara
den ekonomiska situationen framåt

I samband med internbudgetarbetet kommer en bedömning av omfördelning av ram att
ske, för att finansiera de prioriteringar som beskrivs i strategisk plan och budget. Omfördelningsbehovet uppgår till 3,3 miljoner kronor för kompetensförsörjningssatsningar. Utöver
det behöver en översyn göras för att täcka kostnader för utökad timplan samt ett eventuellt
ökat behov av elevassistans.
1.5 Driftbudget - behov och prioriteringar 2020 - 2022
1.5.1

Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2020–2022
Jämförelse med budget år 2019
Resursfördelningsmodell
Externa avtal

2020
40 838

2021
48 044

2022
53 646

6 944

6 974

6 996

Finansieringsprincipen
Driftskonsekvenser investering lokaler
Summa, tkr

-

-

-

1 880

3 488

9 920

49 662

58 506

70 562

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2019-2021 är ramjustering för minskat antal barn och elever inarbetade i plankalkylen för åren 2020–2022. Vid omräkning av
antalet barn och elever inför strategisk plan och budget 2020–2022 är behovet av ramförstärkning större än vad som tidigare har angetts. För år 2020 beräknas det vara 623 fler
barn och elever än vad som angivits i tidigare plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen
som begärs till resursfördelningen är 40,8 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i barn- och elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal med sju miljoner kronor samt 1,9 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av lokal-investeringar.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.5.2

Jämförelse med andra kommuner 2

Förvaltningen jämför kontinuerligt nämndens kostnadsutveckling för sina verksamheter
med andra kommuner som exempelvis strukturliknande kommuner, samtliga kommuner
och kommungruppen. Från och med år 2017 tillhör Gotland kommungruppen mindre
stad/tätort. I en jämförelse med kommungruppen (mindre stad/tätort) är den samlade
kostnaden för Region Gotland 85,6 miljoner kronor högre i jämförelse med kommungruppen 3. I en jämförelse med kommungruppen för år 2016 var kostnaden 107,1 miljoner kronor högre, vilket innebär att kostnadsgapet har minskat med 21,5 miljoner kronor från
2
Avser här redovisade kostnader för år 2017 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och Region Gotlands barn- och elevtal i
kommunal verksamhet hämtat från årsbokslutet 2017.
3

Avser år 2017
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2016 till 2017.
Vid en jämförelse för den kommunala verksamheten är överkostnaden beräknad på inskrivet barn i förskolan åtta procent och motsvarar totalt 26,2 miljoner kronor. Grundskolans
kostnader ligger 8,1 procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 40,1
miljoner kronor. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem ligger 11,5 procent högre än
kommungruppen, vilket motsvarar totalt 9,7 miljoner kronor. Förskoleklassens kostnader
ligger 27,1 procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 9,6 miljoner
kronor.
Enligt statistik hämtad från Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) har Gotland
en högre personaltäthet än kommungruppen; förskola 4,4 inskrivna barn per årsarbetare
(kommungruppen 5,2), fritidshem 20,7 antal elever per anställd (kommungruppen 21), förskoleklass 11,1 antal elever per lärare (kommungruppen 11,7) och grundskolan 11,4 antal
elever per lärare (kommungruppen 11,5)
1.5.3

Resursfördelningsmodell

I barn- och utbildningsnämndens strategisk plan och budget för 2020–2022 finns medel
upptagna för volymökningar i antalet barn och elever till 40,8 miljoner kronor för 2020, för
2021 volymökningar med 7,2 miljoner kronor och ytterligare volymökningar 2022 med 5,6
miljoner kronor. Ackumulerat för planperioden och i en jämförelse med år 2019 blir detta
en kostnad på 53,6 miljoner kronor.
Enligt befolkningsprognos 4 för 2019–2028 beräknas det genomsnittligafödelsetalet på Gotland ligga på drygt 549 under planperioden 2020–2022 för att ökat något under perioden
2023–2028.
Till viss del påverkas planeringsförutsättningar och resursallokering av asylsituationen. Beslut om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring på Gotland kan ta flera år. Under
den tiden är asylsökande inte medtagna i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser. Under 2018 har antalet barn och elever i asyl minska kraftigt. Nedan tabell
1.5 (a) beskriver den framtida befolkningsutvecklingen per åldersintervall.
Tabell 1.5 (a): Population Gotland-Antal barn och elever 2019 - 2028 5
Skolform ålder och år
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0-år
536
544
549
554
555
556
Förskola (1-5)
2 964
2 953
3 002
3 009
3 010
3 046
Förskoleklass (6)
623
656
603
649
658
626
Grundskola (7-9)
2 020
1 987
2 003
1 955
1 980
1 983
Grundskola (10-12)
1 939
2 071
2 094
2 093
2 061
2 077
Grundskola (13-15)
1 837
1 866
1 909
1 987
2 111
2 133
9 919 10 077 10 160 10 247 10 375 10 421
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Källa: Statisticons befolkningsprognos december 2018

2025
556
3 066
644
2 005
2 031
2 132
10 434

2026
556
3 079
651
2 001
2 056
2 103
10 446

2027
557
3 088
656
1 996
2 060
2 119
10 476

2028
557
3 095
661
2 025
2 083
2 077
10 498

I tabell 1.5 (b) anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda skolformer. I förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av den prognostiserade populationen
delta, i fritidshem 58,7 procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 93,3 procent av 1–5 åringarna delta. Förhållandet av fördelningen av barn och elever mellan fristående- och kommunal huvudman baseras på bokslutet 2018. Grunden för planperiodens
4
5

December 2018

Källa: Statisticons befolkningsprognos 2019 – 2028, december 2018
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volymberäkningar är hämtade från regionens beställda befolkningsprognos från företaget
Statisticon AB. Av tabellen framgår att den totala budgeterade volymen år 2019 i förhållande till bokslutet 2018 är lägre. För år 2019 är prognosen 394 fler barn och elever i jämförelse med budget 2019, detta kommer att medföra att resursfördelningen beräknas göra ett
underskott år 2019. Inför år 2020 är prognosen 623 fler barn och elever i jämförelse med
budget 2019.
Tabell 1.5 (b): Förväntat antal deltagande barn och elever 2020 - 2022
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

Bokslut

Budget

Prognos

2018
2 763
2 658
620
5 501
11 542

2019
2 723
2 662
633
5 461
11 479

2019
2 765
2 689
623
5 796
11 873

Förändring i jämförelse med budget 2019

Plan

2020
2 755
2 767
656
5 924
12 102

623

Plan

2021
2 801
2 758
603
6 006
12 168

Plan
2022
2 808
2 757
649
6 035
12 249

689

770

Tabell 1.5 (c) visar den budgetkompensation som nämnden behöver för att ligga rätt i förhållande till de barn- och elevframskrivningar som tidigare nämnts. År 2020 behövs en
budgetförstärkning med 40,8 miljoner kronor för att sedan under resterande del av planperioden öka något.
Tabell 1.5 (c): Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2020 – 2022, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2019, tkr

2020

2021

2022

Förskola

5 268

10 336

11 121

Fritidshem

3 753

3 498

3 498

Förskoleklass

1 229

-1 519

860

Grundskola
Summa

30 588

35 729

38 166

40 838

48 044

53 646

7 206

5 602

Förändring i jämförelse per år

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2019–2021 framhölls ett minskat behov av budget inför år 2020. Inför planperioden 2020–2022 har behovet ökat. Den
huvudsakliga förklaringen till det ökade behovet av budgetmedel beror på att inflyttning
inte har prognostiserats och medräknats i tidigare inlämnade planer. Detta har varit en brist
i planeringsförutsättningarna vilket nu åtgärdas genom att använda befolkningsprognosen 6
som underlag. Tabell 1.5 (d) nedan visar jämförelser mellan planperiodernas prognoser.
Tabell 1.5 (d): Jämförelse av budgetkompensation för år 2020 avseende volymförändringar, tkr (+ökat
behov, - minskat behov)
Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Resursfördelningsmodell/flöden

Reviderad

2020

2020

-7 403

5 268

Fritidshem

-335

3 753

Förskoleklass

-913

1 229

3 094

30 588

-5 557

40 838

År
Förskola

Grundskola
Summa
6

Tidigare

Befolkningsprognos 2019 – 2028 Statisticon AB
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Tidigare, avser äskande i strategisk plan och budget 2019 - 2021
Reviderad, avser äskande i strategisk plan och budget 2020 - 2022

1.5.4

Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
• införande av nya obligatoriska uppgifter
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom skolområdet och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar och genomförande av
nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under en rad år haft ambitionen att säkra att
finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande
nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018 - 2021 7” framgår att de flesta
statsbidragen är riktade men att nya generella statsbidrag för 2019 samt 2020 har tillkommit
på grund av förändrade reformer. I och med det kärva ekonomiska läget för Region Gotland inför planperioden 2020 - 2022 väljer nämnden att i nuläget inte äska för generella bidrag. Nämnden vill ändock tydliggöra de nya, tillkommande, generella statsbidragen som
tillfaller regionen och är inom nämndens verksamhetsområden, enligt tabellen 1.5 (e):
Tabell 1.5 (e) Finansieringsprincipen

Belopp, tkr

Aktivitet

2020

Obligatorisk lovskola fyra veckor åk 6 till 9

1 992

Utökning av undervisningstid i lågstadiet

1 289

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Befattningsutbildning för rektorer
Summa

59
3 340

Källa: SKL, specificering av vissa generella statsbidrag för kommuner.
Tabellen avser nytillkomna statsbidrag från och med år 2019 samt 2020.
Belopp, tkr beräknat på befolkning 31/12-2017 och kr/inv.
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Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning beräknas till cirka 1,6 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden avser att omfördela resurser inom befintlig budgetram för att täcka kostnaden.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter. Bedömningen
är att barn- och utbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för dessa satsningar samt att
eventuella extra kostnader kan finansieras inom given budgetram.
För att attrahera fler studenter till lärarutbildningarna vid Campus Gotland behöver Region
Gotland och Uppsala Universitet fortsätta samarbeta runt villkoren för studenterna, där
satsningen på så kallade aspirantanställningar som inleds under läsåret 2019/20, förhoppningsvis bli en framgångsfaktor. Aspirantanställningen innebär att en student som läser till
grundskollärare får en anställning motsvarande 20 procent knuten till en specifik skola i
samband med att studierna vid Campus Gotland inleds. Satsningen via Teach för Sweden
(TFS), som rekryterar akademiker inom särskilt svårrekryterade områden, matematik, naturkunskap, moderna språk, behöver också fortsätta. Satsningen innebär att ”TFS:aren” i samband med en kompletterande lärarutbildning, erbjuds en deltidsanställning inom grundskolan. Kostnad för en fortsatt satsning på aspirantanställningar och anställningar inom TFS
under 2020 – 2022 beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden
avser att täcka kostnaden genom att omfördela resurser inom befintlig budgetram.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad
anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor och en del
att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget blir då i
mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av mentorsanställningar beräknas till
cirka 0,48 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden avser att täcka kostnaden genom att omfördela resurser inom befintlig budgetram.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

1.5.6

Heltidsresan 8

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen från och med den 1 juni 2021.
Varje kommun har ett uppdrag att organisera för att detta ska kunna realiseras. Inom Region Gotland innebär det att samtliga förvaltningar arbetar för att kartlägga de egna förutsättningarna och att arbetet samordnas av regionstyrelseförvaltningen. Detta arbete handlar
både om att vara en attraktiv arbetsgivare, men också om att heltidsarbete som norm matchar ett ökande kompetensförsörjningsbehovet inom välfärdssektorn.

8
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Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarområde innebär den så kallade heltidsresan att
konverteringar, det vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att
i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt
krävs det att varje chef ser över sina möjligheter att organisera för heltid, men också att
Region Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som tillhör olika förvaltningar. Exempelvis skulle deltidsarbete inom fritidsverksamheten på en skola utanför Visby, där deltidsarbete förekommer mer frekvent, kunna kombineras med måltids-eller städarbete, som organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
För att undvika ökade kostnader inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen då det gäller
att möta kravet på heltid som norm, uppmanar barn- och utbildningsnämnden regionstyrelsen att se över möjligheten att samordna verksamheterna som hanterar daglig bemanning
inom respektive förvaltning, så att detta uppdrag kan tillföras en gemensam bemanningsorganisation.
1.5.7

Lärarlönelyftet

1.5.8

Taxor och avgifter, interna och externa

1.5.9

Kompensation för externa avtal

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, inklusive skolledarkåren där det så kallade respektavståndet
har minskat, men exklusive kulturskolans lärare. Hittills har dessa extra lönesatsningar hanterats via lönetillägg för de medarbetare som fått del av satsningen. Även om statsbidrag till
sin natur är tidsbegränsade är den personalpolitiska bedömningen att satsningen behöver
kvarstå, oavsett en förändrad inriktning från staten. Vid nyanställningar och inom löneöversyner jämförs löner, där Lärarlönelyftet ses som en del av ”hela lönen” vilket har bidragit
till ökade förväntningar på högre lönenivåer. En uppskattad bild är att cirka hälften av Sveriges kommuner har valt modellen med lönetillägg och hälften har lagt in det som en del i
den ordinarie månadslönen. För att kunna jämföra lönenivåer, både internt och externt, behöver även Region Gotland inlemma Lärarlönelyftet i grundlönen. Detta är också angeläget
för trovärdigheten i arbetsgivarrollen, där medarbetare nu får ett lönetillägg för att de anses
vara ”särskilt skickliga” och där det skulle vara svårt att motivera att detta inte längre skulle
vara aktuellt vid ett eventuellt indraget statsbidrag. Region Gotland skulle också få en ny
obalans i lönebilden eftersom andra lärare, också skickliga men som inte uppfyllt de särskilda kriterierna, skulle hamna högre i lönejämförelser. Behovet är därför stort att hanteringen av Lärarlönelyftet upphör som lönetillägg och att dessa lönemedel inlemmas i månadslönen för berörda lärare. I den mån detta innebär en kostnad hanteras den inom befintliga ramar.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Barn- och utbildningsnämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige. Inga kända förändringar i taxor och avgifter planeras under planperioden.
Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns
att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall kompenseras även fristående huvudman. Här har löneutvecklingen som en funktion av barn och elevtalen beräknats till 2,5 procent per år under perioden 2020 till 2022 och
övriga indexantaganden med en procent per år.
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Ett extra tillskott begärs för skolskjutsar där avtalen är baserade på olika index 9 som påverkas av inflationen. Avtalen har på grund av inflationen blivit dyrare, vilket då har påverkat
kostnaden för skolskjutsar.

Underlag för Externa avtal

2020

2021

2022

Undervisningsresurs (löner):
Fristående förskolor: 58 983 tkr
Fristående fritidshem: 11 077 tkr

2 862

2 892

2914

3 600
482

3 600
482

3 600
482

6 944

6 974

6 996

Fristående förskoleklass: 3 384 tkr
Fristående grundskolor: 41 053 tkr
Köp av stödverksamhet:
Skolskjutsar, inflationsjusterat
Skolskjutsar index en procent
Summa, tkr

2 Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
2.1

Lokaler

I Region Gotlands strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra
långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
2.1.1

Lokalplanering

I arbetet med lokalplanering har vi delat in skolorna efter Gotlands högstadieskolors upptagningsområde. Vi har tillsammans med vår hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt
dagens skolor och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

För Gotland tillkommer under åren 2018-2025 cirka 483 barn från förskoleklass till årskurs
9 varav cirka 264 i Visbyområdet. Brist på skollokaler kommer att uppstå i Visby med cirka
14 klassrum och i Roma med två klassrum. Övriga skolor förväntas kunna ta emot elevökningarna utan anpassningar av lokalerna. Sju av dessa klassrum kommer att inrymmas på
Polhemskolan i norra Visby och övriga behövs i södra eller centrala Visby, till exempel Alléskolan. För åren 2018-2025 tillkommer cirka 110 förskolebarn. Av dessa återfinns cirka
77 i Visbyområdet, vilket motsvarar fyra avdelningar.
Det finns där till ett växande behov av platser inom förskolan för barn med flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste ha en gemensam avdelning/förskola där en samlad specialkompetens kan erbjudas. Idag finns avdelningar för
barn med dessa behov på Humlans förskola och förvaltningen ser det också som det bästa
alternativet att antalet platser utökas där.

9
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Bilagda förslag utgör en ökning av det totala antalet skol- och förskoleplatser i Visby vilket
leder till en kostnadsökning i form av hyra även fast effektivisering och samordningsvinster
kommer att kunna göras.
2.1.1.1 Förskola

En utmaning är att flexibelt kunna möta behovet av förskoleplatser där vi kan erbjuda en
kvalitativ verksamhet genom lämpliga lokaler och utbildad personal. Behovet av plats är
svårt att förutse utifrån var familjerna bosätter sig innan förskolestart, vilket försvårar för
långsiktig planering. Tillgången på förskolor finns idag inte där behovet finns alla gånger.
Väskinde, Roma och Västerhejde/Eskelhem har svårt att tillgodose behovet av förskoleplatser på orten. De barn som inte får plats hamnar på förskolor i Visby. För Roma och
Västerhejde/Eskelhem handlar det då ofta om förskoleplats på Terra Nova eller Gråbo. En
del föräldrar väntar då med att börja arbeta och hoppas på att få in barnen på närort några
månader senare. Väskindebarnens närmast förskolor i Visby är ofta fullsatta och de får då
också plats på Terra Nova eller Gråbo. Även där väljer en del föräldrar att stanna hemma
lite längre med hopp om plats i Väskinde. Fördjupad information återfinns i bilagor 10.
Fördjupad information återfinns i bilaga 1: Förskolelokaler för barn- och utbildningsnämnden, bilaga 2:
Skol- och särskolelokaler för barn- och utbildningsnämnden samt bilaga 3: Investering lokaler BUN
2020-2024.
2.2

IT-investeringar

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i läroplanerna att alla barn och elever ska ha samma
möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och internet är
också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt, samverkan
och en mer tillgänglig förvaltning. Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för handlingsplanen är införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system och med detta en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs och integreras i en portal där användare med
en inloggning når sina resurser. Införande av lärplattor och datorer fortsätter där målet är
att alla elever ska ha en individuell enhet till år 2023. Parallellt med detta sker satsningar på
kompetensutveckling och utbildningsinsatser på området.
Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare, men även som interna tjänster, i syfte
att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
Fördjupad information återfinns i bilaga 4: Investeringsäskanden IT 2020–2024, BUN.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

2.3

Redovisning kring Alléskolan

Alléskolan på fastigheten Visby Pjäsen 14 startade år 1995 som en provisorisk lösning på
ett ökande elevflöde i Visby. Skolan är idag en enparallellig F-6 skola med nio klassrum och
en del biutrymmen. Källaren används idag som matsal och fritidshem. Några biutrymmen
går idag inte att använda. Alléskolan är i många avseenden i ett eftersatt skick med stort renoveringsbehov. Under den tid som skolan varit i drift har investeringar för totalt 3
435 000 kronor genomförts, vilka avsett källare, ventilation och målning. Skolan har i sitt
10
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nuvarande skick föreläggande gällande ljudmiljö orsakade av ventilationsanläggningarna
och placeringen av dessa. Alléskolan är med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla. Cirka 700 bostäder beräknas komma att byggas på A7-fältet. Skolan
kommer inte att ha plats för samtliga elever som beräknas tillhöra upptagningsområdet
inom något år.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har på uppdrag av BUN tagit fram tre alternativ
för Alléskolan för att möta behovet av för utbildningsplatser för ett växande Visby: renovering av nuvarande skolan inklusive tillbyggnad av teknikutrymmen (12 klassrum med plats
för totalt 280 elever) med en investeringskostnad på 60 miljoner kronor (2019–2020) och
en utökad driftkostnad 4,8 miljoner kronor, nybyggnation (16 –17 klassrum med plats för
cirka 350 elever inklusive salar för praktiskt-estetiska ämnen som idag saknas) med en investeringskostnad på 135 miljoner kronor och driftskostnad på 9,6 miljoner kronor per år
eller renovering och tillbyggnad (vilket ger fyra ytterligare klassrum) med en investeringskostnad på 71 miljoner kronor (2019-2020) och driftskostnad på 5,7 miljoner kronor.
BUN beslutade sig i mars 2018 för en nybyggnation vilket ger en fullt modern lärmiljö anpassad till dagens och morgondagens krav. En nybyggnation ger även möjlighet till mer
flexibel lokalanvändning och vilket ur både barn- och pedagogiskt perspektiv är det bättre
alternativet. Därför begärde nämnden under våren 2018 hos regionfullmäktige om investeringsmedel med 135 miljoner kronor för nybyggnation av Alléskolan på befintlig tomt samt
tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 9,6 miljoner kronor per år. I juni beslutade regionfullmäktige att vänta med för att ersätta Alléskolan. BUN fick i samband med detta i
uppdrag att återkomma till regionfullmäktige med en redovisning av helheten avseende
ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan. En reviderad tjänsteskrivelse har tagits fram i ärendet Alléskolan. Eftersom tomten
idag har byggrätt för ytterligare nybyggnation, öppnar det för en lösning där nuvarande befintliga skolhuset renoveras och att en ny fristående byggnad uppförs innehållande sju
klassrum och sju grupprum. Efter renoveringen inrymmer byggnaden tolv klassrum, musiksal samt bibliotek. Arbetsrum för personal, rum för barn- och elevhälsans personal, rum för
specialundervisning, grupprum med mera ryms också. Kostnaden för nybyggnationen uppgår till elva miljoner kronor och renoveringen av befintligt skolhus på cirka 61 miljoner
kronor 11. Driftskostnaden beräknas till 5,7 miljoner kronor per år enligt schablon på åtta
procent plus en hyreskostnad på 1,8 miljoner kronor per år. Totalt 7,5 miljoner kronor per
år.

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Framtida inriktningen för förskole- och grundskoleorganisation i Visbyområdet

BUN har under år 2018 beslutat om den framtida inriktningen för förskole- och grundskoleorganisation i Visbyområdet, omfattande verksamheterna inom dagens Solbergalinjen respektive Södervärnslinjen. Nämnden har beslutat om start av ny grundskola, Polhemskolan,
i norra Visby, mot bakgrund av att Visby växer och att det behövs fler lärare och klassrum.
BUN har också beslutat att ändra elevupptagningsområden för Södervärnskolan och Lyckåkerskolan för läsåret 2019/20. Detta för att göra plats för Lyckåkersskolans mellanstadieelever på Södervärnsskolan och göra Lyckåkerskolan till en skola från förskoleklass upp till
årskurs 3. Motivet till beslutet är trångboddhet. Besluten innebär att platsbristen i Visby är
löst på kort sikt men för fortsatt planering av förskole- och skolorganisation i Visby så är
ett beslut kring Alléskolan av största betydelse.

11

Tjänsteskrivelsen ”Visby växer/Alléskolan” BUN 2018/962 inklusive bilaga
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Bilageförteckning

Ärendenr BUN 2018/956 Datum 2019-03-07

Bilaga 1: Förskolelokaler för barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 2: Skol- och särskolelokaler för barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 3: Investering lokaler BUN 2020-2024
Bilaga 4: Investeringsäskanden IT 2020–2024, BUN
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2019/
Handlingstyp
bilaga 1 Strategisk plan och budget BUN
Datum

8 mars 2019

Förskolelokaler för Barn-och utbildningsnämnden.
2019–2024 revision 190308
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag,
från regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år
redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
Den senaste planen behandlades av barn- och
utbildningsnämnden i mars 2018.

Lokalplanering 2019–2024
1. Barn och befolkningsprognos för
förskolegruppen

Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar
med demografisk framskrivning med antaganden om nybyggnation .

Prognos 2019-03-04

2. Visbyområdet

De geografiskt indelade prognoserna är prognoserna är från 2018-02-15 och
bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning med
antaganden om byggnation. Ny prognos förväntas i april 2019.

Prognos 2018-02-15

Prognos 2018-02-15

2.1. Planerade nya bostadsområden i Visbyområdet

•

Totalt i Visby planeras ca 2 100 bostäder.

•

Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor.
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•

Norra Visby, Planerad expansion vid f.d. Visby Motorcentral med ca
60 lägenheter samt på Bergbetningen (just nu viloläge p.g.a. försvarets
hävdande av riksintresse) och genomförda byggen på Snäck.

•

Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum.

•

A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter.
Totalt ca 700 boenden.

•

Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor, ett fyrtiotal,
samt fyra BoKlok-kvarter, ca 80 lägenheter.

•

Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen
byggstart runt 2020. Etapp 1 planeras ca 450 lägenheter varav 250
hyresrätter. I etapp 2, Ljuset och Lyktan (PEAB) planeras ca 450
bostäder. Fram till år 2025 innebär detta cirka 1 000 bostäder.

•

Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor.

•

Gluggutredningen. Inventering av möjliga grönytor för förtätning
pågår, t.ex. området vid ”Järnvägen”25+40 lägenheter, vid Ö&Bområdet ca 100 lägenheter och vid Gråboområdet (området mellan
Bogen 1 och Lien) ca 100 lägenheter samt norr om Lien ca 50
lägenheter. Även området Torslunden med ca 100 lägenheter nämns.

2.2. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet elever har minskat kraftigt och idag finns inget
flyktingboende kvar på Gotland. Det samma gäller ensamkommande barn. I
dagsläget placeras inga ensamkommande barn på Gotland och det återstår
endast ett Haimaboende.
Nyanlända: Under 2019 kommer Gotland att ta emot 75 anvisningar inklusive
kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert. Under 2018 aviserades 125
anvisningar.
2.3. Slutsats

Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Behovet mellan 2018 och 2025
är enligt prognos 77 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket motsvarar fyra
avdelningar.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från
regionfullmäktige, att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt
bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen är därför att alla
förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två
avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.
3. Norra Visbyområdet

För perioden åren 2019 till 2024 finns en planerad exploatering i norra Visbyoch Väskindeområdet. Platsbrist i förskolor råder redan i dessa områden.
Förvaltningen planerar för en utökning av antalet förskoleplatser.
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Utöver detta finns ett växande behov av platser inom förskolan för barn med
flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste
ha en gemensam avdelning/förskola där en samlad specialkompetens kan
erbjudas. Idag finns avdelningar för barn med dessa behov på Humlans
förskola och förvaltningen ser det också som det bästa alternativet att antalet
platser utökas där.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
framtida etableringar av fristående förskole- och skolverksamhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att behovet av förskoleplatser i norra
Visby växer.
3.1. Förskolor i norra Visby

Väskinde, Storken, Forellen, Persgränd, Blå Huset, Klubbsvampen, Vitkålen,
Linden, Asken och Humlan.
3.1.1. Väskinde, 6 avd. 112 barn

Förvaltningen planerar här ingen utökning av verksamheten. Om förskolan
behöver ytterligare lokaler så måste samordning ske med skolan. Förskolan
Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger. Båda
paviljongerna är placerade på fastigheten med tidsbegränsade bygglov.
Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för att erbjuda lokaler
med permanent bygglov. Investering för nybyggnation uppskattas till ca 12
mnkr, vilket bygger på en kalkyl från projekteringen av Tofta förskola med två
avdelningar (som inte fullföljdes).
•
•

Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 12 mnkr (2020)
Driftkostnad
1 mnkr/år (2021--)

3.2. Humlan, 4 avd. (varav en för barn med funktionsnedsättningar), 42 barn

Det finns ett behov av att använda Humlegårdsskolan för ytterligare en
förskoleavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning och andra speciella
behov. Om Alléskolan beviljas medel för utbyggnad kan ytor frigöras till
förskola som kan ersätta paviljonger på Humlan och Norrbacka vars tillfälliga
byggnadslov går ut.
3.3. Storken, 7 avd. 69 barn

Inga åtgärder planeras. Paviljong med tillfälligt bygglov tas bort sommaren
2019.
3.4. Forellen, 5 avd. 68 barn

PU genomfört. Uteförskolan stängd och lokalen skall försäljas. Sanering av
marken genomförd. Inga nya åtgärder planeras.
3.5. Persgränd, 3 avd. 46 barn

Omfattande PU genomfört med bland annat ny ventilation. Skolgården
förbättras våren 2019. Inga ytterligare åtgärder planeras
3.6. Blå Huset, 5 avd. 74 barn

Inga åtgärder planeras
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3.7. Klubbsvampen, 4 avd. 57 barn

Nybyggt kök. Inga åtgärder planeras
3.8. Vitkålen, 5 avd. 74 barn

Pga. flera incidenter på kvällar och nätter installeras förstärkt belysning och
hinder för icke behöriga att använda skolgården som samlingsplats och att
undvika störningar, skadegörelse och hot. Inga övriga åtgärder planeras
3.9. Linden, 2 avd. 40 barn

Uteförråd och skolgård förbättrat. Inga åtgärder planeras
3.10. Asken, 4 avd. 59 barn

Inga åtgärder planeras. PU och ommålning genomföres av värden
Gotlandshem.
4. Södra Visbyområdet

Precis som norra Visby växer även denna del.
4.1. Förskolor i södra Visby

Torpet, Korallen, Eskelhem, Myran, Bullerbyn, Visborgsstaden, Bogen,
Kabyssen, Lien, Glasmästaren, Bryggaren, Skräddaren och Törnekvior
4.2. Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation enligt strukturplanen (norra änden av Wisborgfältet, på den så
kallade ”Pippitomten”). Detta möjliggör en avveckling av Visborgsstadens
förskola. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk
med fem avdelningar och en kapacitet för ca 100 barn.
•

Investering

ca 40 mnkr (2022),

•

Driftskostnad

ca 3,2 mnkr (2023-)

4.3. Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid
Kneippbynrondellen men i övrigt med samma förutsättningar som Visborg
förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100 barn.
•

Investering

ca 40 mnkr (2025)

•

Driftskostnad

ca 3,2 mnkr/år (2026-)

4.4.

Västerhejde, Torpet, 2 avd. 36 barn

4.5.

Västerhejde, Korallen, 5 avd. 89 barn

4.6.

Myran, 3 avd. 53 barn

PU genomfört. Inga åtgärder planerade

Inga åtgärder planerade. Paviljong med tillfälligt bygglov sökt förlängning till
2024-06-19.
PU genomfört. Pga. flera incidenter på kvällar och nätter installeras förstärkt
belysning och hinder för icke behöriga att använda skolgården som
samlingsplats och undvika störningar, skadegörelse och hot. Inga övriga
åtgärder planerade
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4.7.

Eskelhem, 1 avd. 26 barn

4.8.

Bullerbyn, 4 avd. 50 barn

4.9.

Visborgsstaden, 2 avd. 42 barn

4.10.

Bogen, 3 avd. 34 barn

4.11.

Kabyssen, 6 avd. 90 barn

4.12.

Lien, 3 avd. 37 barn

4.13.

Glasmästaren, 3 avd. 47 barn

4.14.

Bryggaren, 2 avd. 30 barn

4.15.

Skräddaren, 2 avd. 37 barn

4.16.

Törnekvior, 5 avd. 66 barn

Nyrenoverade lokaler 2017. Vatten och avloppsledningar kommer att åtgärdas i
januari 2019.
Behov av PU. Inga åtgärder planerade
Hyresvärden Gotlandshem har vitesföreläggande pga. ventilationsproblem. På
sikt skall förskolan stängas beroende på beslut om VVV-förskola.
PU genomfört. Inga nya åtgärder planerade
Omfattande PU genomfört med bland annat ny ventilation. Pga. flera
incidenter på kvällar och nätter installeras förstärkt belysning och hinder för
icke behöriga att använda skolgården som samlingsplats och undvika
störningar, skadegörelse och hot. Inga övriga åtgärder.
Inga åtgärder planerade, mindre PU planeras.
PU genomfört och utemiljön tillgänglighetsanpassas. Inga åtgärder planerad.
Finns möjlighet att bygga ut för att ersätta Bryggaren.
PU genomfört. Inga åtgärder planerade. Om Glasmästaren byggs ut kan
lokalerna frigöras för Terra Novaskolan.
PU genomfört. Inga åtgärder planerade
Invigt januari 2018. Återstår en del åtgärder inför garantibesiktning.
5. Romaområdet

Många barnfamiljer har flyttat till Roma och då förskolorna i Visby har fullt så
kommer fler barn till Roma som tidigare har valt någon av förskolorna i Visby.
Prognos för Romaområdet

Prognos 2018-02-15
5.1. Förskolor i Romaområdet

Dalhem, Endre, Roma Kungsallén, Roma Skogsgläntan, Vänge
5.2. Dalhem, 3 avd. 56 barn

Inga åtgärder planerade.
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5.3. Endre, 3 avd. 49 barn

Paviljong och del av skolbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt
förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong samt till 24-06-20 för skolbyggnad.
Inga ytterligare åtgärder planerade.
5.4. Vänge, 2 avd. 33 barn

Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-0630. Inga ytterligare åtgärder planerade
5.5. Roma Kungsallén, 4 avd. (121 med Skogsgläntan)

Delvis inrymd på Romaskolan. Då Romaskolan har platsbrist så finns behov
att lämna dessa lokaler och att endast ha verksamhet i förskolebyggnaden.
5.6. Roma Skogsgläntan, 3 avd. (121 med Kungsallén)

Romas förskolor är idag fullbelagda och det finns behov av ytterligare två
avdelningar. Förslag att etablera avdelningarna i anslutning till Skogsgläntan på
plats som tidigare har haft en paviljong. Uppskattad kostnad återstår att
beräkna.
6. Norra Gotland

Norra Gotland prognosticeras oförändrat antal barn.
Prognoser för Norra Gotland

Prognos 2018-02-15

Prognos 2018-02-15
6.1. Förskolor på Norra Gotland

Fårösund, Lärbro, Fole, Slite, Stenkyrka
6.2. Fårösund, 3 avd. 40 barn

Förskolan är helt nygjord/nyrenoverad och har flyttat till dessa nya lokaler
under november 2018. Utemiljön återstår. Inga nya insatser är planerade
6.3. Lärbro, 5 avd. 62 barn

PU genomfört. Inga nya insatser är planerade.
6.4. Slite, 5 avd. 63 barn

Förskolan är relativt nygjord/nyrenoverad. Inga nya insatser är planerade
6.5. Stenkyrka, 3 avd. 38 barn

PU genomfört. Inga nya insatser är planerade
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6.6. Fole, 2 avd. 49 barn

Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid
dåligt väder. Ett utbyggnadsförslag finns utarbetar sedan tidigare. Diskussion
tillsammans med skolan inför 2020. Inga nya åtgärder är planerade.
7. Klinteområdet

Klinteområdet prognosticeras oförändrat antal barn och elever.

Prognos 2018-02-15
7.1. Förskolor i Klinteområdet

Klinte, Sanda

7.2. Klinte, 4 avd. 86 barn

Efter hopflytten av de tidigare två förskolorna så finns nu verksamheten
samlad i nyrenoverade lokaler. Inga nya insatser är planerade.
7.3. Sanda, 4 avd. 78 barn

Förskolan är relativt sliten och är beroende av en paviljong med tillfälligt
bygglov. Förvaltningen har sökt förlängning av detta bygglov och har blivit
beviljade detta till sommaren 2020. Innan dess måste en alternativ lösning
finnas färdig.
8. Södra Gotland

Södra Gotland prognosticeras växa med 18 barn.

Prognos 2018-02-15
8.1. Förskolor på södra Gotland

Hemse Martallen, Mullvaden och Tallen. Garda, Stånga, Havdhem, Öja
8.2. Hemse Martallen, 1 avd. 15 barn

Inhyrd i Hemse Vårdcentrum. Uppsagd fr o m V 926. Flyttar till Hemsegården
i lokaler som frigörs när Fritids flyttar till skolbyggnaden.
8.3. Hemse, Tallen, 4 avd. 69 barn

Inga nya insatser planerade.

8.4. Hemse, Mullvaden, 3 avd. 56 barn

Inga nya insatser planerade.

8.5. Garda, 2 avd. 33 barn

Inga nya insatser är planerade.
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8.6. Stånga, 1 avd. 15 barn

Inga nya insatser är planerade. Grundskolan har behov av större lokaler och
ett förslag är att flytta förskolan till Hemse.
8.7. Havdhem, 1 avd. 38 barn

Inga nya insatser är planerade
8.8. Öja, 1 avd. 31 barn

Inga nya insatser är planerade.
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Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan
uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme,
vatten mm.)
1. Elevprognos

Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar
med demografisk framskrivning med antaganden om byggnation.

Prognos 2019-03-04
Elevantal läsåret 18/19, alla elever , kommunala och fristående skolor

Läsår
18/19

För
636

1
603

2
659

3
666

4
616

5
568

6
616

7
612

8
539

9
588

Summa
6090

2. Visbyområdet

De geografiskt indelade prognoserna är prognoserna är från 2018-02-15 och
bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning med
antaganden om byggnation. Ny prognos förväntas i april 2019.
Enligt prognosen från Statisticon kan vi förvänta oss en fortsatt tillväxt i
Visbyområdet.

Prognos 2018-02-15
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Prognos 2018-02-15
Antal elever inskrivna i Visbyom rådet, R egion Gotlands skolor: Solberga, Södervärn m ed
upptagningsom råden

Läsår För 1
18/19

357

330

2

329

3

334

4

324

5

278

6

319

7

307

8

299

9

312

Summa
3189

Antal elever inskrivna i Visbyom rådet, friskolor: Athene, Gute, M ontessori, Orion

Läsår För 1
18/19

0

50

2

62

3

71

4

54

5

67

6

60

7

56

8

79

9

88

Summa
587

2.1. Planerade nya bostadsområden i Visbyområdet

Totalt i Visby planeras ca 2 100 bostäder.
• Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor. Ökat behov
av förskola /skola.
•

Norra Visby, Planerad expansion vid f.d. Visby Motorcentral med ca
60 lägenheter samt på Bergbetningen (just nu viloläge p.g.a. försvarets
hävdande av riksintresse) och genomförda byggen på Snäck medför
efterfrågan på förskola och skola

•

Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum, viss efterfrågan på
förskola/skola

•

A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter
medför stor efterfrågan på förskola och skola i centrala Visby. Enligt
SBF planeras ca 700 boenden. Flertalet är lägenheter men också ett
fåtal villor byggs på området.

•

Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor, ett fyrtiotal,
samt fyra BoKlok-kvarter, ca 80 lägenheter, medför stor efterfrågan på
förskola och skola på Terra Novaområdet.

•

Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen
byggstart runt 2020. Etapp 1 planeras ca 450 lägenheter varav 250
hyresrätter. Etapp 2 planeras ca 450 bostäder. Fram till år 2025 totalt ca
1000 nya bostäder.

•

Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor.

•

Gluggutredningen. Inventering av möjliga grönytor för förtätning
pågår, t.ex. området vid ”Järnvägen”25+40 lägenheter, vid Ö&Bområdet ca 100 lägenheter och vid Gråboområdet (området mellan
Bogen 1 och Lien) ca 100 lägenheter samt norr om Lien ca 50
lägenheter. Även området Torslunden med ca 100 lägenheter nämns.
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2.2. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet elever har minskat kraftigt och idag finns inget
flyktingboende kvar på Gotland.
Det samma gäller ensamkommande barn. I dagsläget placeras inga
ensamkommande barn på Gotland och det återstår endast ett Haimaboende.
Nyanlända: Under 2019 kommer Gotland att ta emot 75 anvisningar inklusive
kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert. Under 2018 aviserades 125
anvisningar.
2.3. Slutsats

Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Behovet mellan 2018 och 2025
är enligt prognos 264 tillkommande elever F-9 i Visbyområdet, vilket
motsvarar 14 nya klassrum.
Sju klassrum kommer att inrymmas i de delar av fastigheten Hackspetten 14
(Polhemskolan) som planeras som grundskolelokaler. Övriga behövs i östra
eller södra Visby.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från
regionfullmäktige, att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt
bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur kvalitetsperspektiv bör en
skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre paralleller på
högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
3. Norra Visbyområdet/Solbergalinjen

För perioden åren 2019 till 2024 finns en planerad exploatering i norra Visbyoch Väskindeområdet. Hur familjestrukturerna kommer att se ut är oklart.
Platsbrist i skolor och förskolor råder redan i dessa områden. Förvaltningen
planerar för en utökning av antalet grundskoleplatser samt för att en översyn
av upptagningsområdena görs.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
etableringar av fristående skolverksamhet.
Beslut har tagits att Polhemskolan i området Hackspetten startar till
höstterminen 2019. Detta ger norra Visby fler skollokaler utan att större
investeringar behöver göras i nya lokaler.
3.1. Skolor i norra Visby

Norrbacka, Solberga, Tjelvar, S:t Hans, Väskinde, Allé, Humlegård samt
Polhemskolan fr o m HT 2019.
3.2. Solbergaskolan 4–9. 659 elever, 9667 m2=15 m2/elev

Omfattande PU genomfört. Inga planerade åtgärder.

3.3. Väskinde skola, F-6. 224 elever, 2961 m2=13 m2/elev

Paviljonger med tillfälligt bygglov. Ingen utökning av verksamheten planeras.
Om skolan behöver ytterligare lokaler så måste samordning ske med förskolan.
Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två
paviljonger. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med tidsbegränsade
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bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för att ersätta
paviljongslösningen, helt eller till viss del. Investering för nybyggnation
uppskattas till ca 12 mnkr, vilket bygger på en kalkyl från projekteringen av
Tofta förskola med två avdelningar (som inte fullföljdes).
•

Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 12 mnkr (2020)

•

Driftkostnad

1 mnkr/år (2021--)

3.4. Polhemskolan F-3 (F-6). 2019–2020 ca 100 elever, 2020–2021 ca
175 elever, 3174 m2= 32 m2/elev, 18 m2/elev

Polhemskolan
Norra Hansegatan 16,
Grundskola F-3 läsåret
2019–2020 och F-6
läsåren 2020-.
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.
”Långa längan”
Praktisk/estetiska ämnen.
Lotsen,
mottagningsenhet för
nyanlända

En ny grundskola, Polhemskolan, etableras på Norra Hansegatan HT 2019.
Skolbyggnaden rymmer i en framtid motsvarande två paralleller F-6. Med
nuvarande disposition så finns utrymme för 7 klassrum och övriga delar av
fastigheten används av Barn och elevhälsan samt för Kompetenscentrum
Gotlands expansion. Fastigheten kan också nyttjas för att täcka behovet från
andra skolformer som till exempel särskola, gymnasieskola, särskilda
undervisningsgrupper eller vuxenutbildning.
Läsåret 2019/2020 planeras start av ordinarie verksamhet med enparallellig åk
F-3 och året därefter åk F-6. Den nya skolan kommer att vara profilerad mot
naturvetenskap och FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Matsal med tillräcklig storlek saknas fr o m HT -20. En ombyggnad till
fullvärdig matsal skulle kunna innebära en lösning av lunchsituationen även för
de gymnasieelever som går i norra Visby, ca 120 st ätande/dag.
Idrottshall med omklädningsrum som delvis är upprustad finns på området.
Enligt referens från bygget av fullstor idrottshall i Grimsta i Stockholm
bedöms kostnader för lös inredning i form av redskap och utrustning till ca
900 tkr. Då denna hall inte är fullstor så uppskattas kostnaden till ca 50% =
450 tkr. Specialsalar för praktisk-estetiska ämnen saknas. Kan inrymmas i
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”långa längan”, se bild ovan. Arbetena med att skapa skolgård på grönytan
mellan byggnaderna är påbörjade.
Kostnaden för upprustning/tillbyggnad/anpassning är ej utredd utan är
uppskattad till 10 mnkr för att starta skolan hösten 2019.
Hyran för lokalerna uppgår till ca 3,5 mnkr för år 2018.
Anpassning 2018
Kostnad
Driftskostnad

3,5 mnkr (Beslut i RF för 2018)
280 tkr (2019->)

Fortsatt ombyggnad 2019
Uppskattad kostnad:
Driftskostnad

9 mnkr (Beslut i RF för 2019)
720 tkr (2020->)

Inventarier och möbler 2019
Uppskattad kostnad
Driftskostnad

1 mnkr (Beslut i RF för 2019)
80 tkr (2020->)

Anpassning, praktisk estetiska ämnen 2020
Uppskattad kostnad
3 mnkr (2020)
Driftskostnad
240 tkr (2021->)
Utrustning idrottshall 2020
Uppskattad kostnad
Driftskostnad

450 tkr (2020)
36 tkr (2021->)

3.4.1. Polhem särskola

För att möta det ökade behovet av platser för barn med behov av särskola
finns i dagsläget särskoleverksamhet i ”Sjöfartspaviljongen”.
3.4.2. Polhemskolan, Lotsen

Lotsen är Region Gotlands centrala mottagning av nyanlända med annat
modersmål än svenska. Lotsen finns idag i lokaler på Norra Hansegatan som
tidigare benämndes Fysikum eller pannrummet. Eleverna kommer efter
kartläggning och grundläggande undervisning att placeras i grundskolan,
gymnasieskolan eller Vux. Organisatoriskt tillhör Lotsen enheten för
modersmål och studiehandledning och är en del av grundskolan.
3.5. Tjelvarskolan, F-6. 180 elever, 2700 m2 = 15 m2/elev

Ingen åtgärd planeras.

3.6. Norrbackaskolan, F-6. 200 elever, 3179 m2 = 16 m2/elev

PU genomfört. Återstår den administrativa delen av skolbyggnaden. Ingen
åtgärd planeras.
3.7. S:t Hansskolan, F-6. 189 elever, 3177 m2 = 17 m2/elev

Delvis genomfört PU med bl.a. annan ny belysning. Golven är i behov av
underhåll (slitna oslipade trägolv, svårstädat och bullrigt). Taken främst på
entréplanet dåligt ur ett ljudmiljöperspektiv.
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3.8. Alléskolan, 2-6. 181 elever, 1857 m2 = 10,2 m2/elev

Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6 enhet där Alléskolan
sedan länge har ett renoveringsbehov. Åk F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler
och år 2–6 i Alléskolans lokaler. (Ibland nämns Alléskolan som 1,5-parallellig
och ibland som två-parallellig. Detta beror på att den består av flera mindre
klassrum som möjliggör delning av flertalet årskurser i två grupper/mindre
klasser). Nuvarande 2–6-verksamhet sker i nio klassrum med 32–40 elever per
klass (16 - 20 per grupp).
Under de senaste åren har investeringar för totalt 3,4 mnkr genomförts, vilka
avsett främst källare, där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation
och målningsarbeten.
3.8.1. Alternativ 1a – nybyggnation av 2-parallellig skola och rivning av
befintlig skola

En ny 2-parallellig skola ger möjlighet till en modern och flexibel lärmiljö
anpassad efter dagens behov. Åtgärderna kommer att skapa en skola med bra
förutsättningar och en god arbetsmiljö. Då ingår också salar för praktisktestetiska ämnen som idag saknas. Beräknad kostnad utgår från en
indexuppräknad skattning gjord utifrån förstudie för Västerhejde skola, augusti
2014. Detta alternativ skulle ge ca 16 klassrum med ca 25-27 elever per sal, (9
idag) inklusive rum för de praktisk-estetiska ämnena slöjd, bild och musik i
spannet F-6.
Kostnad, nybyggnation:

122 mnkr

Rivning av befintlig byggnad

15 mnkr

Totalt:

137 mnkr

Driftskostnad

9,8 mnkr

3.8.2. Alternativ 1b – nybyggnation av 3-parallellig skola och rivning av
befintlig skola

En ny 3-parallellig skola ger möjlighet till en modern och flexibel lärmiljö
anpassad efter dagens behov och med marginal för framtida elevökningar i
Visby. Åtgärderna kommer att skapa en skola med bra förutsättningar och en
god arbetsmiljö. Salar för praktiskt-estetiska ämnen samt en ny idrottshall
ingår. Detta alternativ skulle ge ca 24 klassrum med ca 25-27 elever per sal, (9
idag) inklusive rum för slöjd, bild, musik och idrott i spannet F-6. För att
avgöra om detta alternativ är möjligt och fastställa en mer exakt kostnad krävs
en fördjupad förstudie. Beräknad kostnad utgår från en uppskattning gjord
utifrån VVV-skolan, någon förstudie är ej gjord.
Kostnad nybyggnation:
185 mnkr
Rivning av befintlig byggnad
15 mnkr
Totalt:
200 mnkr
Driftskostnad
14,8 mnkr
Om inriktningsbeslut tas äskas 2 mnkr till förprojektering
Tillkommer kostnader för evakuering.
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3.8.3. Alternativ 2 - renovering och viss tillbyggnad av främst
teknikutrymmen

Investeringskostnaden är en beräkning av renovering av nuvarande
skolbyggnad. En förstudie är gjord av teknikförvaltningen. I totalkostnaden för
renovering av befintlig byggnad ingår bl.a. ny ventilationsanläggning och
tilläggsisolering. För att få plats med ventilationsanläggning och
tillgänglighetsanpassning krävs viss tillbyggnad av skolan. Åtgärderna kommer
att skapa en skola med bra förutsättningar och en godkänd arbetsmiljö. Detta
medför även att utrymmen som idag inte är lämpliga som skollokaler kan
anpassas för undervisning. Alternativet ger totalt 12 klassrum, (9 idag) med
kapacitet för ca 23–24 elever per klass, d.v.s. 46–48 per årskurs.
Investering
Driftkostnad
Tillkommer kostnader för evakuering.

61 mnkr (2020–2021)
4,9 mnkr

3.8.4. Alternativ 3 – renovering och tillbyggnad med fristående byggnad.

TKF har fått i uppdrag att undersöka lämpliga alternativ för att bygga en
fristående byggnad med 7 klassrum och 7 grupprum i anslutning till skolan.
Detta alternativ ger samma antal klassrum som alternativ 1. Då behovet finns
under överskådlig tid så skall denna byggnad uppfylla kraven för permanent
bygglov. Byggnaden kan även användas som evakueringslokal under
byggnadstiden.
Investeringen nedan inkluderar uppskattning för skolgård, trafiklösning,
lekpark, möbler och övriga anpassningar. (2 mnkr)
Investering
Drift och kapitalkostnad
Hyreskostnad paviljong
Tillkommer kostnad för evakuering

72 (61+11) mnkr (2019–2020)
5,8 mnkr/år
1,8 mnkr/år

Alternativ 1 och 3 möjliggör utökning av antalet platser för barn med
flerfunktionsnedsättning inom förskolan. Detta genom att grundskolelever i
Förskoleklass och år 1, som idag går på Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan
gå på Alléskolan.
Förslagen frigör dock endast ett fåtal nya förskoleplatser (ca 15–20 st), på
Humlegårdsskolan. Detta då den paviljong som idag inrymmer förskola endast
har ett tidsbegränsat bygglov och kommer att tas bort samt att platserna för
flerfunktionsnedsatta är utrymmeskrävande.
Då alla tre alternativen utgör en ökning av det totala antalet skol- och
förskoleplatser i Visby kommer detta leda till en kostnadsökning i form av hyra
även fast vissa effektiviserings och samordningsvinster kommer kunna göras.
De stora vinster som kommer göras är främst av pedagogisk karaktär, se
separat skrivelse. Detta då alla elever inom skolområdet kommer att gå i
samma lokaler.
Nedan: En tänkt placering av en separat byggnad enligt alternativ 3. Tengboms
arkitektkontor har utarbetat sex förslag varav detta förslag förordas av
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skolledningen och TKF. Kostnadsuppskattningen enligt ovan utgår ifrån detta
alternativ.
Alternativ 6: Byggnad i 3 våningar i den norra delen av skolgården.

Paviljonger i tre våningar av Cramos förslag placeras i den norra delen av skolgården nära befintlig
parkering parallellt med befintlig skola. Placeringen tar hänsyn till befintlig vegetation i norra delen mot
parkering och ligger till största delen på hårdgjord yta.
Placeringen av paviljongerna ger ett kortare avstånd än de andra alternativen, ca 30 m till den
tillgängliga entrén, mellan de tillkomna lokalerna och den befintliga skolan. Placeringen kräver en flytt
av skateboardrampen.
Möjlighet kan finnas till angöring från befintlig parkeringsplats, ev. p-plats för funktionshindrade kan
troligen tillskapas i närhet ev. befintlig parkering.
Avståndet från befintlig skola kan ge möjligheter till ev. om- och tillbyggnadsarbeten på den befintliga
skolan.

3.9. Humlegårdsskolan, F-1. 88 elever, 1493 m2 = 17 m2/elev

Det finns ett behov av att använda Humlegårdsskolan för ytterligare en
förskoleavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning och andra speciella
behov. Om Alléskolan beviljas medel för utbyggnad enligt alternativ 1 eller 3
kan ytor frigöras till förskola som kan ersätta paviljonger på Humlan och
Norrbacka vars tillfälliga byggnadslov går ut.
4. Södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Även södra Visby växer och får fler elever och barn.
4.1. Skolor i södra Visby

Eskelhem, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo, Terra Nova, Södervärn.
4.2. Södervärnskolan, 7-9 (4-9). T o m VT-19 7-9, 390 elever, HT 19 530 elever.
7267 m2 = 18,6 m2/elev, 13,7 m2/elev

Årskurs 4-6 från Lyckåkerskolan flyttar till Södervärn fr o m HT 2019.
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Dagens textilslöjd flyttar till tekniksalarna och på detta sätt frigörs nya
klassrum. 6 stycken klassrum behöver anpassas med nya inventarier. Det
behövs även inventarier till ett personalarbetsrum samt till fritidsverksamhet.
Anpassning av skolgård för barn 4-6 genomförs våren 2019.
Trafiksituationen behöver ses över då det vid starten av mellanstadium till
hösten blir det ett ökat flöde av trafik.
4.3. Västerhejde skola, F-6. (VVV-skolan, Västerhejde/Vibble/Visborg), 278 elever,
1821 m2 = 6,6 m2/elev

En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder
innebär att skolan idag uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det
tidsbegränsade bygglovet för den så kallade Gröna längan går ut 2026.

Alt 2 och 3

Befintlig
vägtunnel

Alt 1

Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde. Detta för att
kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Diskussioner har i
omgångar pågått kring vilken som är den lämpligaste placeringen.
Förvaltningen har uppfattat att det finns två huvudsakliga alternativ där
alternativ två också ger en möjlighet till ett tredje. Dessa huvudalternativ är
nybyggnation i anslutning till befintlig skola alternativt nybyggnation nordost
om Kneippbynrondellen.
Här måste särskilt beaktas det prognostiserade behovet av fler klassrum i
Visbyområdet. Som tidigare nämnts kan den största delen av ökningen ske
inom norra och centrala Visby (Polhem- och Alléskolan). Resterande behövs i
de södra delarna av Visby.
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I alternativ 1 skapas inga ytterligare klassrum och en ytterligare nybyggnation
kommer då att behövas inom relativt kort tid. Vid nybyggnation enligt
alternativ två kan utökningen av klassrum ske under förutsättning att delar av
nuvarande skola bibehålls. Även vid alternativ tre sker en utökning av antalet
klassrum. Detta alternativ ger också möjligheter till annan verksamhet,
uthyrning eller försäljning i de av Region Gotland ägda lokalerna i Västerhejde
skola.
4.3.1. Alternativ 1: Nybyggnation av 2-parallellig skola i anslutning till
dagens skola

− Fördel att befintlig infrastruktur finns på plats; cykelbana, tunnel under väg,
angöringsplats för buss, idrottshall, matsal, fotbollsplan etc.
− Nackdelen att tomten är liten och det ej finns plats för en ny skola utan
omfattande projektering. Fler elever blir beroende av skolskjutsar, då fler
kommer att bo norr om Vibble.
− Detta alternativ ger inte fler klassrum på totalen.
•

Investeringskostnad: Ca 122 mnkr (2025--)

•

Driftkostnad: 9,8 mnkr/år (2026--) Kostnaden uppskattas till i stort
sett densamma för båda alternativen.
4.3.2. Alternativ 2: Nybyggnation av 2-parallellig skola nordost om
Kneippbynrondellen

− Fördel att placeringen ger möjlighet till ett upptagningsområde som utan
skolskjuts täcker Vibble, det planerade Visborgsområdet, Visborgsstaden,
Djuplunda, Haga och delar av Värnhemsområdet. Placeringen avlastar även
Lyckåkerskolan. Vägtunnel och cykelbana finns både vid väg 140 och väg
148.
− Nackdel att omgivningen idag inte är bebyggd. Elever söder om
Vibble/Fridhem blir beroende av skolskjuts.
− I kombination med alternativ 1 ger detta en ökning av totalt antal salar.
D.v.s. 8 klassrum, salar för praktisk estetiska ämnen samt nuvarande lokaler
för förskoleklass.
•

Investeringskostnad: Ca 143 mnkr, inkl. nybyggnation av idrottshall
och andra lokaler som inte behöver göras vid alternativ 1. Den utökade
kostnaden är en uppskattning och bygger inte på någon förstudie.

•

Driftkostnad

Ca 11,4 mnkr/år (2026--)

Anmärkning: Vid behållande av delar av nuvarande Västerhejde skola
tillkommer också driftskostnader för dessa lokaler.
4.3.3. Alternativ 3: Nybyggnation av 3-parallellig skola nordost om
Kneippbynrondellen

Samma fördelar och nackdelar som alternativ 2 men det lämnar möjligheter för
annan typ av verksamhet i nuvarande Västerhejde skola då utökningen av
antalet klassrum på totalen i Visby sker i form av nybyggnation.
•

Investeringskostnad: Uppskattas till ca 185 mnkr, inkl. nybyggnation av
idrottshall och andra lokaler som inte behöver göras vid alternativ 1.
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Den utökade kostnaden är en uppskattning och bygger inte på någon
förstudie.
•

Driftkostnad

Ca 14,8 mnkr/år (2026--)

•

Om inriktningsbeslut tas äskas 2 mnkr till förprojektering.

4.4. Eskelhem skola, F-3. 37 elever, 899 m2 = 24 m2/elev

Ingen planerad åtgärd.

4.5. Lyckåker, F-6 (F-3). 338 elever, HT-19 198 elever. 2574 m2 = 7,6 m2/elev, 13
m2/elev

Skolan är fr o m lå 19-20 en F-3 skola. Åk 4-6 har då flyttat till Södervärn.
Detta möjliggör att skolan kan ta emot fler elever och lösa södra Visbys akuta
platsbrist på kort sikt.

En paviljong med tidsbegränsat bygglov tas bort sommaren 2019. Paviljongen
Dungen är sliten och har behov av PU.
4.6. Terra Novaskolan, F-6. 194 elever, 1787 m2 = 9,2 m2/elev

Genomgår just nu ett begränsat PU. Skolan har idag platsbrist och behöver
ytterligare ett antal klassrum. Förslag finns att bygga en paviljong på plats där
det tidigare funnits. Alternativt att göra om förskolan Bryggaren till en del av
Terra Novaskolan.
Parkeringen utanför skolan fungerar dåligt. Många föräldrar skjutsar sina barn
till skolan. Det finns skyltar som reglerar att det bara är skolans parkering,
vilket efterlevs dåligt. Barn går mellan och bakom bilar.
4.7. Gråboskolan, F-6. 227 elever, 4560 m2 = 20 m2/elev

När dagens upptagningsområden beslutades, där A 7-fältet ingår, så fanns inte
kännedom om planerad förtätning av Gråbo och Terra Novaområdet. Skolan
har kapacitet att klara en ökning med ca 50 elever. Elevplatserna kommer enligt
prognos och den kännedom vi har idag att behövas för ovan nämnda
förtätning. A 7-fältet ryms då inte längre inom Gråboskolans
upptagningsområde utan behöver flyttas mot Solbergalinjen.
5. Romalinjen

Antal elever i Romaområdet ökar med 73 mellan år 2018 och 2025. Många
barnfamiljer har flyttat till Roma och då Visbyskolorna har fullt så kommer fler
barn till Roma som tidigare har valt någon av Visbyskolorna. Detta berör
framför allt barnen från Endre- och Dalhems F-6 skolor.

Prognos 2018-02-15
5.1. Skolor i Romalinjen

Roma, Dalhem, Endre, Kräklingbo, Vänge
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5.2. Romaskolan, F-9. 327 elever, 5443 m2 = 16,6 m2/elev

Romaskolan har idag platsbrist och förvaltningen föreslår att en paviljong för
förskolan med permanent bygglov byggs i anslutning till förskolan
Skogsgläntan. Detta gör att förskolan kan lämna dagens skollokaler och frigör
därmed utrymme för skolans expansion.
Det finns ett behov av en ny idrottshall.
5.3. Dalhem skola, F-6. 108 elever, 1655 m2 = 15,3 m2/elev

Ingen planerad åtgärd

5.4. Kräklingbo skola, F-6. 37 elever, 959 m2 = 26 m2/elev

Ingen planerad åtgärd

5.5. Vänge skola, F-6. 62 elever, 1135 m2 = 18,3 m2/elev

Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-0630.
5.6. Endre skola, F-6. 98 elever, 853 m2 = 8,7 m2/elev

Paviljong och del av skolbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt
förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong samt till 28-06-20 för skolbyggnad.
6. Norrlinjen

Området prognosticeras oförändrat antal elever.

Prognos 2018-02-15

Prognos 2018-02-15
6.1. Skolor

Fårösund, Lärbro, Slite, Fole, Stenkyrka
6.2. Fårösundskolan, F-9. 126 elever, 3690 m2 = 29 m2/elev

Skolan är till stora delar nyrenoverad och det planeras inga nya insatser. Under
våren 2019 flyttas ungdomsgården och folkbiblioteket in i skolans tidigare
lokaler. Fritids flyttar till den nyrenoverade förskolebyggnaden.
Beroende på skolvalet i Fårösund så kan en större minskning bli aktuell ifall
barnen i Åk 7-9 som tillhör Fårösund i större grad väljer Solklint. Detta skedde
läsåret 17–18 då åk 7 inte kunde starta i Fårösund.
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6.3. Lärbro skola, F-6. 107 elever, 1953 m2 = 18 m2/elev

PU genomfört. Inga åtgärder planerade.

6.4. Solklintskolan, F-9. 241 elever, 8913 m2 = 36 m2/elev

Skolan är till stora delar nyrenoverad och det finns inga nya åtgärder planerade.
Elevprognosen visar ett oförändrat antal elever. Beroende på skolvalet i
Fårösund så kan en ökning bli aktuell ifall barnen i Åk7-9 som tillhör Fårösund
i större grad väljer Solklint. Detta skedde läsåret 17–18 då åk 7 inte kunde
starta i Fårösund. Många elever längs de västra socknarna väljer en av
Visbyskolorna till åk 7.
6.5. Stenkyrka skola, F-6. 83 elever, 1425 m2 = 17 m2/elev

Inga nya insatser är planerade

6.6. Fole skola, F-6. 131 elever, 1480 m2 = 11,3 m2/elev

Mindre anpassningar är planerade
7. Klinte/Sudretlinjen

Området prognosticeras öka med 103 elever mellan 2018 och 2025.

Prognos 2018-02-15

Prognos 2018-02-15
7.1. Skolor

Klinte, Sanda, Högby, Garda, Stånga, Havdhem, Öja
7.2. Klinteskolan, F-9. 251 elever, 7184 m2 = 28 m2/elev

Åk F-9. Delar av skolan är i behov av underhåll.

7.3. Sanda skola, F-5. 104 elever, 1314 m2 = 13 m2/elev

Paviljong med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 21-0630. Förskolan är i behov av lokaler vilket påverkar Sanda skola.
7.4. Högbyskolan, F-9. 325 elever, 8041 m2 = 25 m2/elev

Skolan är huvudsakligen i gott skick, NO-salarna behöver målas och renoveras.
Förskolan Martallen flyttar från Hemse Äldreboende till Hemsegården. För att
frigöra plats flyttar därför fritidsverksamheten från Hemsegården till
Högbyskolan. Detta ger även pedagogiska fördelar och underlättar samarbetet
mellan verksamheterna.
7.5. Havdhem, F-6. 67 elever, 1356 m2 = 20,2 m2/elev

Inga nya insatser är planerade.
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7.6. Öja, F-6. 34 elever, 1989 m2 = 58,5 m2/elev
PU genomfört. Stort behov av ventilationsutbyte. Kostnadsuppskattning ca 35 mnkr.
7.7. Stånga, F-6. 88 elever, 1022 m2 = 11,6 m2/elev

Inga nya insatser är planerade. Skolan får platsbrist till HT-19. Förslag att
frigöra förskolans lokaler.
7.8. Garda, F-6. 99 elever, 2323 m2 = 23 m2/elev

Inga nya insatser är planerade.
8. Barn- och elevhälsan

Barn och elevhälsan har aviserat att på många av skolorna är inte lokalerna
anpassade för denna verksamhet.
8.1. Lärbro

Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
8.2. Solklint

Rum saknas ljuddämpad dörr.
8.3. Stenkyrka

Rum delas av rektor, skolassistent, skolsköterska, skolkurator samt psykolog.
Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
8.4. Fole

Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog,
kulturskolan samt psykolog. Önskan att skolkurator och psykolog får ett
gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum.
8.5. Väskinde

Rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, samt psykolog.
Önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
8.6. Norrbacka

Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, psykolog.
Önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
8.7. S:t Hans

Rum delas av skolsköterska, skolkurator, psykolog. Önskan att skolkurator och
psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum
8.8. Tjelvar

Saknar väntrum samt vissa möbler anpassade för kuratorsverksamhet
8.9. Terra Nova

Rum delas av skolsköterska, skolkurator, psykolog. Önskan att skolkurator och
psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum.
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8.10.

Eskelhem

8.11.

Västerhejde

8.12.

Dalhem

8.13.

Endre

8.14.

Vänge

8.15.

Kräklingbo

8.16.

Sanda

8.17.

Garda

8.18.

Stånga

8.19.

Havdhem

8.20.

Öja

Rum delas av skolsköterska, skolkurator, psykolog, bibliotek, fritids. Saknas
tillgång till vatten och handfat. Önskan att skolkurator och psykolog får ett
gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum.
Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
Rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, samt psykolog. Det
saknas tillgång till vatten och handfat. Önskan är att skolkurator och psykolog
får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum
Rum delas av skolsköterska, skolkurator, lärare, vid behov Fritids samt
psykolog. Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
Rum delas av skolsköterska, skolkurator, samt psykolog. Det saknas tillgång till
vatten och handfat. Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt
rum och att skolsköterskan har ett eget rum
Rum delas av skolkurator, kulturskola, samt psykolog. Önskan att skolkurator
och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum.
Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog.
Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum.
Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog,
samt psykolog. Önskan att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum
och att skolsköterskan har ett eget rum.
Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog,
samt psykolog. Det saknas tillgång till vatten och handfat. Önskan att
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett
eget rum.
Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog,
skolpersonal och elever. Det saknas tillgång till vatten och handfat. Önskan att
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett
eget rum.
Barn och elevhälsans rum delas av skolsköterska, skolkurator, fritids, förskola
samt psykolog. Det saknas tillgång till vatten och handfat. Önskan att
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skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett
eget rum.
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Bilaga 2
Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

2020

2021

2022

2023

2024

Total

2021

2022

2023

2024

2025

Pott
Investeringspott
Investeringar enligt plan

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc. 1

Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering
VVV-skolan, (Västerhejde,Vibble, Visbor 2023
Flexibel lösning för växande/minskade behov
Förskolebuss
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
Nya förskoleplatser/mindre bygginvesterinpaviljonger.
Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar
Väskinde förskola Lunden

6 000

2
2

3 000

1

2 000

1

12 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Investeringar gjorda under 2018, 10 mnkr
Nybyggnation 5 avd 2022 och 5 avd 2025 (40+40
mnkr)
1
Anpassning F-6, 1 mnkr år 2017, 3,5 mnkr år
2018, 10 mnkr år 2019, 3,5 mnkr år 2020 för
praktisk estetiska ämnen och idrott 2020
1

3 500

Alléskolan

Nybyggnation av fristående hyrd byggnad 2020 +
renovering av befintlig byggnad 2021
1

12 000

Roma förskola Skogsgläntan
Södervärnskolan

Etablera paviljong med två avd vid Skogsgläntan
Anpassning för åk 4-6

1
1

2 000
300

Grundskolor/mindre anpassningar

Mindre om och tillbyggnader, flyttbara
paviljonger, mottagning för BEH, utemiljö
(Solskydd, ped lekredskap)

1

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Belysning, larm, (kameror) för att öka säkerheten
Inventarier, utbyte, säkerhet

1
1

500
300
43 600

500
200
70 700

500
200
30 700

500
200
31 700

500
200
10 700

Västerhejde skola
Wisborg förskola 1 (Pippi) och 2
(Kneippbyn)

Polhemskolan
Nya investeringsförslag

Säkerhetsarbete
Idrottshallar,
Totalt investeringar

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

20 000

20 000

30 000

1 000
3 000

0
240

0
240

0
240

80
240

80
240

10 000

160

320

480

640

800

12 000

960

960

960

960

960

800

800

800

800

800

1 600

3 200

3 200

40 000

60 000

3 500

1 360
0

1 360

1 360

1 360

1 360

72 000

960

5 760

5 760

5 760

5 760

160

160

160

160

160

10 000

160

320

480

640

800

2 500
1 100
187 400

3 488

9 920

12 376

13 232

28 224

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2018 med två procent. Kapitalkostnad
för pott beräknas inte.

Investeringsäskanden
2020-2024
BUN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2020

2021

2022

2023

2024 Total

Pott
0
Investeringar
It administration och ledning
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-volymökning
Utbyggnad nya nätverk
Kulturskolan, dator/lärplattor

Skrivare, stab, exp, akoladm, mm

Utökning av antalet enheter för att nå målen i
förvaltningens handlingsplan för
digitaliseringen för samtliga skolformer
Ny standard, utbyte och komplettering

Totalt investeringar

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

1
1
1
1

700
500
900
200

700
500
900
200

700
500
900
200

700
500
900
200

700
500
900
200

3 500
2 500
4 500
1 000

1
1
1

4 750
100
50

4 750
100
50

4 750
100
50

4 750
100
50

4 750 23 750
100
500
50
250

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200 36 000

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.
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1. Verksamhet och resurser för 2020 – 2022
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag och resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även aviserade förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och
Arbetsförmedlingen.
Andra avgörande utmaningar är hur vi ska kunna hantera de demografiska förändringarna
med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland betydligt högre än i riket. Den viktigaste förklaringen är att antalet
gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med en förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har Gotland svårt att samverka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat två program och sjutton inriktningar.
Om ytterligare gymnasieutbildningar ska avvecklas uppstår frågan om kravet på allsidighet i
utbildningsutbudet kan uppfyllas liksom likvärdigheten för gotländska elever. För att lösa
utmaningarna med dels möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens dels behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utvecklas samverkan mellan nämnder, förvaltningar samt externa aktörer.
Resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) visar ett
positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Finansieringen av nämndens verksamhet bestod
till över 30 procent av statsbidrag, vilket innebär att den statliga politiken har avgörande betydelse för nämndens verksamheter.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Resultatet 2018

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i
skolan. Vidare bedöms nämnden i hög utsträckning nå nämndmålen för Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration. Fortfarande finns utvecklingspotential och det fortsatta arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena kommer att bidra till ytterligare ökad måluppfyllelse framöver.
Skolresultaten är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationella
program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent, vilket är en viss ökning från föregående års 92 procent. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året 14,6, för att
jämföra med rikets 14,8.
Senaste elevenkäten i år 2 på gymnasiet höstterminen 2017 visade att nöjdheten ökat något
mot tidigare. Eleverna upplever sig vara trygga och tycker att lärarna förväntar att de ska nå
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kunskapskraven. Även nöjdheten bland de studerande vid Gotlands folkhögskola hade
ökat i förhållande till året innan. Nästa elevenkät utförs under 2019.
Antalet elever studerande på gymnasieskolan har i jämförelse med budgeterat antal elever
ökat, ökningen är netto 17 elever där den kommunala skolan har 32 elever mer än beräknat
och den fristående tillsammans med de interkommunala huvudmännen har 15 elever färre.
Andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning på Gotland som slutfört kurs har
minskat under 2017, medan andelen kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning på
Gotland som slutfört kurs har ökat. Vad det gäller resultaten inom grundläggande vuxenutbildningen så är resultaten i paritet med riket. Resultatet för 2018 är ännu inte tillgängligt.
Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 56 stycken
jämfört med samma period 2017 och var vid utgången av november 399 stycken. Ökningen kan huvudsakligen kopplas till övertagandet av ungdomsenheten (den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar 13–19 år med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare) och till vuxenutbildningens expansion.
Under hösten 2018 gjordes en begränsad uppföljning av 2017 års medarbetarundersökning,
där främst Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och Psykosocial Arbetsmiljö (PAI)
mättes. Medarbetarindex, HME, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen var 79 i 2018års medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som ”bra”. PAI-värdet 2018 var
70, vilket är en liten ökning från 2017 års mätning.
Sjuktalet har minskat med 0,20 procent i förhållande till motsvarande period 2017 för hela
nämndens ansvarområde och uppgår nu till 4,56 procent (4,76 procent). Variationen är
dock stor mellan verksamheterna.
Nämnden beslutade i september att ställa sig bakom ansökan av ett Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun,
utbildningsanordnare och företag samverkar kring – för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Teknikcollege kommer att etableras under kommande år. Samtidigt fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till etablering av ett Vård- och omsorgscollege på Gotland.
Det ekonomiska resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
visar ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Investeringarna har genomförts i enlighet
med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten har använts full ut. Nettokostnaden för året är nio procent
1.3. Omvärldsanalys

1.3.1. Sammanfattning

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

”Sverige ska ha höga ambitioner som en kunskapsnation. Vi står för en kunskapsskola som
sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus. En politik ska föras som
förbättrar skolresultat, stärker ordning och reda i klassrummen och ger mer likvärdiga
förutsättningar för alla elever att klara skolan.” Så inleds den nya regeringens programförklaring, Januariavtalet, gällande avsnittet om skolan. Genomgående handlar det om satsningar och utökade möjligheter för barn, elever och deltagare att lyckas.
I avtalet skrivs även ”…Vi sätter klimat och jobb först. Ett jobb är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. Genom minskade klyftor och ökad
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sysselsättning ges alla människor, oavsett bakgrund, möjligheter att lyckas i livet. Arbetslinjen gäller. Vi stärker Sveriges ekonomi genom att främja ett mer konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv och vi underlättar möjligheterna att bli, verka och lyckas som företagare…”
För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
•

En skola som möter varje elev

•

Strategier för lärarförsörjningen

•

Kvalitet i varje skolform

•

Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög nivå.
Medarbetarna har en hög kompetens och sjuktalen minskar.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla
attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
I resultatuppföljningar inom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utmärker sig skillnader både inom och mellan skolor, samt mellan könen.
Skolan behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag. En förebyggande och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är det viktigt
med en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför skolans
verksamhet. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning är
några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten som vi behöver arbeta vidare med och
ytterligare utveckla. Samarbetet med vårdnadshavare bör utvecklas så framtida möjligheter
tydligare kan påvisas. Attityden till skola och studier behöver bli mer positiv och föräldrarnas inverkan är därför viktig, inte minst ur ett kompetensförsörjningsperspektiv för Gotland. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några
stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens är en viktig rättvisefråga.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utbildning är en allt viktigare
del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning, men även ge möjlighet till
kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
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Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som tillexempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt. Ett projekt inom ”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel pågår med namnet ”Kompetenta Gotland” och beräknas pågå till 2020. Projektet är en av förvaltningens prioriterade aktiviteter.
Mottagandet av våra nyanlända på Gotland är välfungerande och strukturerat. För att mottagandet ska bli ett långsiktigt och hållbart arbetssätt krävs dock även fortsättningsvis ett
fokus samt prioriteringar i resursanvändningen. Ett samlat mottagande i den så kallade
”Lotsen” som bildades under 2017 i form av ett pilotprojekt som permanentades från och
med 1 januari 2019. Med den beslutade regionala integrationsstrategin som grund har ett
flertal områden identifierats. En utmaning framåt är etablering, meningsfull sysselsättning
och att skapa delaktighet för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska
samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar
förskolan en stor roll. Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att
välja studier och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN utvecklas och Vuxkomp är
ett av resultaten. Möten och mötesplatser mellan etablerade och nya gotlänningar är viktigt
för integrationsarbetet. Att skapa sådana mötesplatser är en del av GVN:s uppdrag från
regionstyrelsen.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar, dock förutsätter det en förändring av de
kommunala busstransporterna.
1.3.2

Elever, studerandes och deltagares förutsättningar

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna.
Den psykiska ohälsan bland unga på Gotland är bekymmersam eftersom en god hälsa är en
viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rektorer samt barnoch elevhälsan ser alla tendensen att fler barn och unga är i behov av stöd och insatser utifrån bland annat psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med hög skolfrånvaro har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit fler.
Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.3.3 Studieförbunden

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 om en avveckling av kultur- och fritidsnämnden
från den 31 december 2017. I samband med avvecklingen flyttades handläggningen av bidrag till studieförbund till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN). De till GVN
fördelade medlen om 2,77 miljoner kronor var avsedda att fördelas i stöd till studieförbunden och inga medel följde med märkta för administrationskostnader. Idag sköter förvaltningen fördelningen av bidrag till studieförbunden efter en fördelningsmodell. Dessutom
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kommer ytterligare insatser att göras så att studieförbunden känner en delaktighet i utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Studieförbunden har koppling till flera verksamheter
inom avdelningen. I dagsläget är det svårt att göra en bedömning av de administrativa insatserna som erfordras för att studieförbunden ska bli en naturlig del av GVN:s verksamhetsområde.
1.3.4 Kompetensförsörjning – en intern utmaning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid för det pedagogiska uppdraget. Enligt Skolverket känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast stressade i skolan. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken
skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i
skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De
behöver också få goda förutsättningar att arbeta tillsammans och lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också stora delar av medarbetarkåren gå i
pension inom de närmaste åren. Som exempel kan nämnas att drygt 40 procent av lärarna
inom gymnasiet beräknas ha gått i pension inom tio år. Inom skolledarkåren, där vi också
har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de
statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar
även behöver riktas till skolledarna.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram. Utifrån regionens ekonomiska förutsättningar framåt är det svårt att stärka konkurrenskraften i lönebilden för bristyrkeskategorier.
En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta en bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då
bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland
eller inte.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Noteras att strategier och aktiviteter gällande kompetensförsörjningsinsatser inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskrivs i aktuell kompetensförsörjningsplan.
1.3.5

Kompetensförsörjning – extern utmaning

1.3.6

Riktade statsbidrag

Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen - ett samverkansforum kring kompetensförsörjning och
utbildningsplanering mellan regionen, Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Företagarna Gotland, Gotland Grönt Centrum, LO, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland. Fokusområden är regionalt yrkesvux, strukturer för validering
samt etablering av lärcentrum. Alla dessa områden ligger inom vuxenutbildningens verksamhetsområde. Förvaltningen välkomnar att man på regional nivå tar sitt ansvar i att bistå
bland annat vuxenutbildningen i planeringen av utbildningar kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensplattformen måste bidra med den analys som är nödvändig för
vuxenutbildningens planering av yrkesutbildningar i syfte att möta näringslivets behov.
Under 2018 har statsbidragen ökat med 13,4 miljoner kronor och motsvarar totalt 96,4 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, närmare 35,6
procent av omslutningen täcks av statsbidrag det vill säga mer än en tredjedel av ekonomin.
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En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade
statsbidrag.
Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring och försvårar, ibland omöjliggör,
både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland
görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den
stora mängden bidrag skapar även en omfattande och resurskrävande administration.
1.3.7 Projektsatsningar
1.3.7.1 Kompetenta Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i
statligt stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019, och kan förlängas till och med 2020. Projektet har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten: Skola
och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. I gällande övergångsbudget finns dock
inte de utlovade medlen med och den situationen bereds just nu av Regeringskansliet.
1.3.7.2 Tillgängliga lärmiljöer

Under 2019 kommer förskolors och skolors arbete med åtgärder och anpassningar för tillgänglighet fortsätta och vidareutvecklas. Detta ska ske genom att öka förvaltningens kunskap kring vilket stöd skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla samt
vidta åtgärder utifrån kunskapen. Fokus är att var och en kan känna igen sig, identifiera sig
och därmed betrakta sig som en viktig person. Detta är en förutsättning för lusten att lära.
Projektet kring tillgängliga lärmiljöer ska synliggöra arbetet för att stödja den primära målgruppen för insatserna, barn och elever inom det neuropsykiatriska området. Att det finns
förväntningar och därmed stödinsatser och resurser i regionen ska vara synligt och känt.
För hela UAFs område har 2018 projektmedel motsvarande 500 000 kronor erhållits och
för 2019 är 1 045 000 kronor beviljade.
1.3.7.3 Digitalisering

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Skolverket har mot bakgrund av den nya nationella IT-strategin uppdraget att utveckla ett
antal utbildningspaket kring digitalisering för verksamma inom skolan. Dessa paket kommer att ge en god hjälp i att lyfta den digitala kompetensen bland lärare och skolledare på
Gotland. För Gotland betyder förändringarna bland annat att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och skolledare.
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att från och med vårterminen 2019 genomföra
nationella prov digitalt inom utvalda årskurser och ämnen. En gemensam nationell lösning
kommer inte att finnas förrän tidigast 2021 varför utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
måste utveckla och erbjuda en lösning fram till dess. Detta kommer att innebära ett inköp
av systemstöd och nya säkerhetsrutiner för lärare och elever. Då Gotland är relativt väl rustat med nätverk och enheter till elever så blir kostnaden begränsad. Inom förvaltningens
verksamheter sker en fortsatt satsning på 1till1-datorer till alla elever inom vuxenutbildningen och gymnasiet.
1.3.7.4 Ifous

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De gör det ge-
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nom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som
har stor betydelse för lärandet.
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Den 31 december 2017 hade Ifous 149 medlemmar –
de flesta skolhuvudmän men även intresseorganisationer med intresse för utbildningsfrågor. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå - förskola till vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man tecknar avtalet för hela utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Vuxenutbildningen finansierar grundavgiften och en av utvecklingsgrupperna. Övriga två utvecklingsgrupper finansieras inom grundskolan.
Deltagaravgifter
2019

2020

2021

Totalt

Grundavgift

155 000 kr

159 650 kr

164 440

479 090 kr

Tre utvecklingsgrupper

120 000 kr

120 000 kr

120 000 kr

360 000 kr

Totalt

275 000 kr

279 650 kr

284 440

839 090 kr

1.3.8

Förändringar i lagar och regelverk

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer och utredningar som påverkar verksamheterna. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men
även aviserade förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan
på kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler
gotlänningar ska komma i arbete eller studier. Som exempel kan nämnas Vuxkomp, en
samverkan mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
1.4 Förutsättningarna 2019
1.4.1

Prioriteringar i verksamhetsplanen 2019

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

De utvecklingsområden som prioriteras i verksamhetsplanen för 2019 är:
• Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund. Här ingår bland annat utbildningssatsningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket samt SKL
(arbetet med Prio)
• Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
• Allas ansvar för skolans uppdrag
• Gotlands kompetensförsörjning
• Integration och etablering
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom samarbetet
med Skolverket kring de riktade insatserna för nyanländas lärande som ska bidra till att
dessa elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen har valt ut ett antal förvaltningsövergripande aktiviteter utifrån de utvecklingsområden som identifierats i analysarbetet. Aktiviteterna syftar till
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att nå de uppsatta mål som är tillämpliga i koncernstyrkortet, mål och uppdrag i de statliga
uppdragen som förvaltningens verksamheter styrs av samt angivna nämndmål. Till detta
kommer de aktiviteter som avdelningarna, respektive enheterna har prioriterat utifrån de
gemensamma utvecklingsområdena. Då verksamheterna har olika förutsättningar och utmaningar så skiljer sig aktivitetsplanerna åt.
1.4.2

Ekonomiska förutsättningar

1.4.3

Behov av prioriteringar

Nämndens resultat för budgetåret 2018 blev positivt på 12,2 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor uppnåddes. För budgetåret 2019 är budgeten i sin ram något
svag vilket har sin huvudsakliga förklaring i osäkerheten om antal studerande på gymnasiet
som finansieras med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket. Nämnden har ingen ekonomisk buffert reserverad för budgetåret 2019. Inför planperioden 2020 – 2022 påverkas
nämndens ekonomi av regeringens beslut om förändringar i såväl de riktade statsbidragen
som de generella statsbidragen. Det ekonomiska läget för regionen inför 2020 - 2022 är uttryckt som bekymmersamt. Regionens budgeterade resultatet för 2019 är 59 miljoner kronor. För 2020 är det budgeterade resultatet nära noll och för 2021 är det negativt. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar
inom befintligt budgetutrymme. Nämnden med dess förvaltning kommer aktivt att utifrån
förutsättningarna som efterhand ges, att för planperioden arbeta för en effektiv verksamhet
inom befintligt budgetutrymme.
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda studerande
har fortsatt. Gotlands folkhögskola har också på senare år fått en förändrad rekryteringsbas
där nyanlända är en målgrupp.
Sfi:s elevantal har ökat markant de senaste två åren. Till viss del kompenseras vuxenutbildningen för detta genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av dessa elever
inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen som är på två
år. Budgeten för sfi har inte ökat i samma utsträckning som elevantalet har ökat vilket innebär att verksamheten inte bär sina ”egna kostnader”. Mot bakgrund av detta bör ramen för
sfi ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom sfi. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Statsbidrag täcker finansieringen för utbildningsplikten under 2018 och för 2019 kommer ersättningen att öka. Ökningen beror på att antalet personer som omfattas av utbildningsplikten
och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör däremot betonas att etableringsersättningen
inte täcker alla kostnader som är förenade med utbildningsplikten.
1.4.3.1 Samverkan mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen

Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen (SOF) finna arbetsformer för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och
samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Arbetet sker i
nära samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer. Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med multikompetenta team.
Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet under 2018 finansierades till största delen inom befintlig ram, vilket innebar att
verksamheten har finansierats genom bland annat omfördelning av personal mellan förvaltningarna. Under 2019 är finansieringen däremot oviss. Detta då det kommer att behövas
mer resurser, både aktiviteter och personal, för att öppna upp för ett större deltagarflöde till
och från Vuxkomp. Nyligen tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps utveckling, bland annat avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma
att påverka verksamhetens utveckling. Med anledning av nationella förändringar är det
oklart vilka medel som behövs för att driva verksamheten vidare. Utan tillskott av extra
medel måste Vuxkomp på sikt avvecklas.
1.4.3.2 DUA – Delegationen för unga till arbete

I december 2015 tecknades en lokal överenskommelse mellan Region Gotland, genom arbetsmarknadsenheten, och Arbetsförmedlingen med syftet att genom samverkan, utifrån
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdraget handlade om
att coacha och vägleda unga till studier, vilket bland annat utförts via Ungkomp. Ungdomsarbetslösheten på Gotland har under perioden drastiskt sjunkit. Överenskommelsen avslutades den sista december 2018. Parterna är nu inne i en resultatdiskussion om eventuellt
fortsatt samarbete och möjligheter till fortsatt finansiering. Arbetsmarknadsenheten har
inom ramen för överenskommelsen bidragit med två heltidstjänster, motsvarande en total
kostnad om 1,3 miljoner kronor.
1.4.3.3 DUA – Delegation för unga och nyanlända till arbete

En lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering har i december 2017 undertecknats av Arbetsförmedlingen på Gotland och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Syftet med överenskommelsen är att genom fördjupad samverkan enligt en lokalt framtagen modell, påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Med etablering menas arbete med eller utan subvention och reguljära studier. Det
övergripande målet är att långsiktigt korta etableringstiden till två år. Vuxenutbildningen erhöll 2018 statsbidrag motsvarande 1,2 miljoner kronor för att utveckla samverkan med företag och stimulera aktiviteter för att koppla företag till lokala jobbspår. Under 2019 kommer resterande 729 000 kronor att användas för fortsatt utveckling.
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1.4.3.4 IpA - integration på arbetsplatsen

Projektet Integration på arbetsplatsen (IpA) startade 2016 och avslutades under februari
2019. Det har drivits av utbildning- och arbetslivsförvaltningen i nära samverkan med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektets syfte var att skapa ett inkluderande förhållningssätt på arbetsplatserna. Projektet har arbetat fram en modell och skapat verktyg för att kunna ge ett framtida
stöd till Region Gotlands arbetsplatser samt ett flertal företag i syfte att öka kompetensen
kring just inkludering. Erfarenheter och kunskap från projektet kommer att hanteras vidare
i ett nytt projekt, kallat Norma, där regionstyrelseförvaltningen är projektägare. Integrationsenheten kan bli involverad i projektet och behöver då resurssättas för detta ändamål.
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1.4.3.5 Kompetenscentrum Gotland

Nationella satsningar på vuxenutbildning och arbetsmarknad bidrar till att Kompetenscentrum Gotlands verksamhet växer och det planeras för utökad verksamhet inom såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsenheten Detta innebär att det kommer finnas ett stort behov av ytterligare lokaler. I dagsläget är det svårt att förutse om expansionen kommer bli
beständig eller om det blir en minskad efterfrågan av lokaler under 2020. Expansionen
inom kompetenscentrum är avhängig alla statsbidrag som verksamheterna beviljas. Statsbidragen ska redovisas och icke nyttjade medel måste återbetalas. Beviljade statsbidrag under
2019 är enligt följande: yrkesvux och sfi 13 450 000 kronor. Lärlingsutbildning 1 564 000
kronor. Utbildning som kombineras med trainee eller annat arbete inom hälso- och sjukvård 2 850 000 kronor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 11 juni att förvaltningen fick i
uppdrag att förbereda upphandling av transportutbildning inom vuxenutbildningen med
utbildningsstart i början av 2019. Upphandling gällande transportutbildning med option på
bussförarutbildning kommer att slutföras under februari månad. Enligt beslut av Skolverket
i januari 2019 beviljas 715 000 kronor i bidrag vilket täcker mindre än 50 procent av kostnaden för utbildningen.
1.4.3.6 Gotlands folkhögskola – Nygårds elevboende

Internatboendet Nygårds vid Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande behov av
renovering och modernisering. Därför beslutade nämnden att begära om investeringsmedel
hos regionfullmäktige, som har beviljat 26 miljoner kronor för en nybyggnation av internatboendet. Ett alternativt förslag till nybyggnation av Nygårds internatboende har framkommit under hösten 2018. Det nya förslaget avser renovering av befintligt hus, vilket presenteras för nämnden separat inför beslut.
1.4.3.7 OSA - Offentligt skyddad anställning på Gotland

Offentligt skyddat arbete (OSA) är en insats i Arbetsförmedlingens regi och i samarbete
med offentlig sektor. Offentligt skyddat arbete gäller för personen som är arbetssökande
och har olika funktionsnedsättningar och tidigare inte haft kontakt med arbetslivet.
Enligt beslut i socialnämnden 1 har verksamheten flyttats från socialnämnden till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden motsvarande en samordnartjänst och 46 platser för OSA.
Arbetsmarknadsenheten står i ett läge där beslutet och överenskommelse anger 46 platser
medan de ekonomiska förutsättningarna finns för endast cirka 35 platser. Budget överskrivs därmed om fler platser än 35 erbjuds. För att klara den volymen behöver medel tillskjutas i budget motsvarande 1 000 000 kronor. Utan tillskott av extra medel måste avtalet
skrivas om och omfatta 35 platser istället för nuvarande 46.
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1.4.4

Löpande och strukturella förändringar/omprioriteringar för att klara den ekonomiska situationen framåt

Om ovanstående prioriteringar ska bli lyckosamma så förutsätter det att socialförvaltningen
liksom Arbetsförmedlingen bidrar till gemensamma verksamheter. Det finns en stor osäkerhet kring statsbidragen, såväl storlek som innehåll. Statsbidragens storlek påverkar även
utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
1

Socialnämnden beslut SON § 126, 2013-12-06 https://www.gotland.se/75609 (hämtad 2019-02-11)
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och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
1.4.5 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
620 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har cirka 81,5 procent av årseleverna, den resterande delen av
årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas2 storlek.
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1.4.6 Nya bussavtal

Region Gotland upphandlar under 2019 nytt avtal för kollektivtrafik och skolskjuts i en gemensam upphandling. Avtalet som ska gälla från sommaren 2020 är treårigt i väntan på
nytt långsiktigt kollektivtrafikavtal från 2023. För första gången någonsin kommer skolskjuts och linjetrafik kunna planeras i större samverkan. Kommande behov av en mer flexibel planering av undervisningstid för att möta tillgång till lokaler och personalresurser kommer att kräva en samverkan med planeringen av linjetrafiken.
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1.5 Driftbudget – behov och prioriteringar 2022 - 2022
1.5.1

Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2020–2022

2
Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator, elever i asyl är här inte medräknade
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Jämförelse med budget år 2019
Gymnasieskola

2020
4 564

Finansieringsprincipen

-

Driftskonsekvenser investeringar i lokaler

-

Summa, tkr, (+ökat behov, - minskat behov)

2021
4 065
-

4 564

2022
5 269
-

2 840

3 560

6 905

8 829

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2019–2021 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2020–2021. Vid omräkning
av antalet elever inför strategisk plan och budget 2020–2022 är behovet av ramförstärkning
än större än vad som tidigare har angetts. För planperioden beräknas det vara drygt ett
hundratal fler elever än vad som angivits i tidigare plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 3,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor
är tidigare inarbetat i plankalkylen. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer
begärs även kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket avser ersättning till
extern huvudman.
1.5.2

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 20,7 procent högre än i riket år 2019. I jämförelse med föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 7,8 procent. Kostnaden för gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat. Region Gotland
har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av den egna
strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2017 var kostnaden
10,4 procent högre. Vid en analys av kostnaden för gymnasieutbildning kan inte faktum i
form av ö-läget bortses ifrån, vilket medför svårigheter för Gotland att samverka med
andra kommuner med att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar, inom exempelvis ett
gymnasiesamverkansförbund. De kommuner som har en in- och utpendling av elever, eller
samverkar i gymnasiesamverkansförbund, har som regel en lägre kostnad för gymnasieutbildning. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tidigare beräkningar visar på att en situation med in- och utpendling av gymnasieelever mellan närliggande kommuner teoretiskt
skulle kunna reducera Region Gotlands kostnader för gymnasieutbildning med 18,4 miljoner kronor vilket ligger nära den överkostnad som gymnasieskolan har i dag.
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Den kommunala vuxenutbildningen 3 har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande vuxenutbildning är 19,1 procent högre än de nedan redovisade kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 9 830 kronor per heltidsstuderande (årsplats). Den högre
kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i förhållande till lagkravet om att kommunen ska
tillhandahålla en organisation för vuxenutbildning. Utbildningskostnaden för gymnasial
vuxenutbildning är 33,4 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad
och motsvarar 15 510 kronor mindre per heltidsstuderande. Den lägre kostnaden förklaras
bland annat av att den upphandlade vuxenutbildning av såväl interna som externa utförare
medräknas.
Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser
3

Samtliga kommuner

Grundläggande Not
vux

Gymnasial Not
vux

61 410

30 948

53 007

46 506

Avser här redovisade kostnader för år 2017 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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Kommungruppen
Not

50 154

46 410

Nettokostnad år 2017, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Svenska för invandrare (sfi) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2017
är 55,5 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 191
kronor mindre per studerande.
Svenska för invandrare

2017 Not

Gotland

153

Jämförelser

Samtliga kommuner

343

Kommungruppen

344

Kostnad, kronor per invånare, avser samtlig
regi
Not

1.5.3

Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2019, tkr
2020

2021

2022

9 620

7 565

6 794

568

568

568

Från annan kommun

-585

-585

-27

I annan kommun, kommunal skola

-903

-485

-206

I annan kommun, fristående skola

-975

-838

-700

Schablonersättning, återsökta ersättningar

-3 961

-2 961

-1 961

Summa

3 764

3 265

4 469

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2018, tkr

2019

2020

2021

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar

Kommunala skolan

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

4 564

4 065

5 269

Netto
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Inför år 2021–2022 minskas prognosen för etableringsersättning och de återsökta ersättningarna.
Elevflöden för perioden
År

2020

2021

2022

Kommunal skola, egna kommunen

1 623

1 599

1 590

254

254

254

Kommunal skola, annan kommun

77

80

82

Fristående skola, annan kommun

36

37

38

1 990

1 970

1 964

Fristående skolan, egna kommunen

Summa

16 (20)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2020–2022

I den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

Not

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2019
År

2020

2021

2022

Kommunal skola, egna kommunen

62

38

29

Fristående skolan, egna kommunen

8

8

8

Kommunal skola, annan kommun

-8

-5

-3

Fristående skola, annan kommun

-7

-6

-5

55

35

29

Summa

I den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

Not

1.5.4

Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
•

På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar
och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
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Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018–2021 4” framgår att de flesta
statsbidragen är riktade och att inga nya generella statsbidrag tillfaller Region Gotland inom
nämndens verksamhetsområden för 2020 och framåt. Regeringens ”vårändringsbudget” för
2019 kan dock innebära förändrade reformer inom integration, arbetsmarknad, vuxenutbildning och gymnasieutbildning vilket kan påverka tilldelningen av generella statsbidrag till
kommuner runt om i Sverige. Detta gör att nämnden i nuläget väljer att inte äska för generella bidrag utan inväntar regeringens vårändringsbudget för 2019.

4

Publicerad 2019-01-10 hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning beräknas till cirka 0,4 miljoner kronor.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter. Rekrytering
av alternativa kompetenser kan också bli aktuell inom t ex studie- och yrkesvägledningen,
där motsvarande fördelning av arbetsuppgifter kan ske genom SYV-administratörer. Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för delar
av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras inom given budgetram.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad
anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor och en del
att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget blir då i
mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av mentorsanställningar beräknas till
cirka 0,12 miljoner kronor.
I samband med internbudgetarbetet kommer en bedömning av omfördelning av ram att
ske, i syfte att finansiera prioriterade insatser gällande kompetensförsörjning.
1.5.6

Heltidsresan 5
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SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 juni 2021. Varje kommun har ett uppdrag att organisera för att detta ska kunna realiseras. Inom Region Gotland
innebär det att samtliga förvaltningar arbetar för att kartlägga de egna förutsättningarna och
att arbetet samordnas av regionstyrelseförvaltningen. Detta arbete handlar både om att vara
en attraktiv arbetsgivare, men också om att heltidsarbete som norm matchar ett ökande
kompetensförsörjningsbehovet inom välfärdssektorn.
Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte
att erbjuda berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste
mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det
att varje chef ser över sina möjligheter att organisera för heltid, men också att Region Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som tillhör olika förvaltningar. Exempelvis skulle ett deltidsarbete som elevassistent inom gymnasiet kunna kombineras med till exempel måltids- eller städarbete inom samma lokaler, uppdrag som idag organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.

5

enligt anvisning 5.1
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För att undvika ökade kostnader inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen då det gäller
att möta kravet på heltid som norm, uppmanar barn- och utbildningsnämnden regionstyrelsen att se över möjligheten att samordna verksamheterna som hanterar daglig bemanning
inom respektive förvaltning, så att detta uppdrag kan tillföras en gemensam bemanningsorganisation.
1.5.7

Lärarlönelyftet

1.5.8

Taxor och avgifter, interna och externa

1.5.9

Kompensation för externa avtal

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, inklusive skolledarkåren där det så kallade respektavståndet
har minskat. Formellt har Lärarlönelyftet endast kunnat tilldelas gymnasieskolans lärare,
men detta har alltså ändå påverkat lönebildningen för både vuxenutbildningen och folkhögskolan. Hittills har dessa extra lönesatsningar hanterats via lönetillägg för de medarbetare
som fått del av satsningen. Även om statsbidrag till sin natur är tidsbegränsade är den personalpolitiska bedömningen att satsningen behöver kvarstå, oavsett en förändrad inriktning
från staten. Vid nyanställningar och inom löneöversyner jämförs löner, där Lärarlönelyftet
ses som en del av ”hela lönen” vilket har bidragit till ökade förväntningar på högre lönenivåer. En uppskattad bild är att cirka hälften av Sveriges kommuner har valt modellen med
lönetillägg och hälften har lagt in det som en del i den ordinarie månadslönen. För att
kunna jämföra lönenivåer, både internt och externt, behöver även Region Gotland inlemma
Lärarlönelyftet i grundlönen. Detta är också angeläget för trovärdigheten i arbetsgivarrollen, där medarbetare nu får ett lönetillägg för att de anses vara ”särskilt skickliga” och där
det skulle vara svårt att motivera att detta inte längre skulle vara aktuellt vid ett eventuellt
indraget statsbidrag. Vi skulle också få en ny obalans i lönebilden eftersom andra lärare,
också skickliga men som inte uppfyllt de särskilda kriterierna, skulle hamna högre i lönejämförelser. Behovet är därför stort att hanteringen av Lärarlönelyftet upphör som lönetilllägg och att dessa lönemedel inlemmas i månadslönen för berörda lärare. I den mån detta
innebär en kostnad hanteras den inom befintliga ramar.
Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2020 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2020
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

2

Investeringsförslag med motiveringar 2020–2024

2.1

Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

2.1.1

Lokalplanering

I arbetet med lokalplanering har vi delat in skolorna efter GVN:s verksamheter. Vi har tillsammans med vår hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. Vi har även tagit hänsyn till
förväntade reformer inom fr.a. vuxenutbildning för att få en så riktig prognos som möjligt.
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För Gotland tillkommer under åren 2019–2025 cirka 328 ungdomar som kan söka gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19-64 kommer att minska med 507 personer.
Detta gör att det inte finns behov av några större utbyggnader på Kompetenscentrum Gotland eller Folkhögskolan medan anpassningar behövs göras på gymnasieskolan. Däremot
kommer bristen på arbetskraft att medföra ett utökat behov av olika yrkesutbildningar vilket medför ett behov av anpassade lokaler för verkstad, vård, restaurang etc.
En mindre ökning av antalet ungdomar på ungdomsgårdarna innebär ett antal mindre anpassningar.
För mer information, se bilaga 1: Lokaler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019–2024 och
bilaga 2: Investering lokaler GVN 2020 – 2024.
2.2

IT-investeringar

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i läroplanerna för att alla barn och elever ska ha
samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
samverkan och en mer tillgänglig förvaltning. Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön
utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för
handlingsplanen är införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system och med
detta en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs och integreras i en portal där användare med
en inloggning når sina resurser.
Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare. men även som interna tjänster, i syftet
att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
För mer information se bilaga 3: Investeringsäskanden IT 2020–2024, GVN
Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Bilaga 1: Lokaler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019–2024
Bilaga 2: Investering lokaler GVN 2020 – 2024
Bilaga 3: Investeringsäskanden IT 2020–2024, GVN
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Ärendenr GVN 2019/
Handlingstyp
Bilaga 1 Strategisk plan och budget GVN
Datum

8 mars 2019

Lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2019–2024
Revision 190308

Lokalplanering 2019-2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag, från
regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan
för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands
strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8
% av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme,
vatten mm.)
1. Prognos och sammanfattning

Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar
med demografisk framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2019-03-04

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Kompetenscentrum och
Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en
begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.

Besöksadress Visborgsallén 196

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000–0803
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Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet
kommer att öka med 349 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 185 mellan
år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men det mesta tyder på att
kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av
behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån för
kortutbildade och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser men även
yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Folkhögskolan prognostiserar
oförändrat antal elever.
Nyanlända och SFI beräknas vara oförändrat eller minskande de närmaste åren
mot bakgrund att ett minskat antal hänvisas till Gotland. Andelen
kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större behov av anpassade
yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet barn och elever har minskat kraftigt och idag finns
inget flyktingboende kvar på Gotland. Detsamma gäller ensamkommande
barn. I dagsläget placeras inga ensamkommande barn på Gotland och endast
ett Haimaboende är i drift. Under 2019 prognosticeras kommer Gotland att ta
emot 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar. Under 2018 aviserades 125
anvisningar.
Arbetsmarknadsenheten expanderar genom nya arbetsuppgifter såsom
förmedling av feriejobb fr o m 2019.
2. Wisbygymnasiet (WG)

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och
erfarenheten visar att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att
välja. Därför är vår strävan att så många som möjligt av våra lokaler är flexibla
och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för
yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa
yrkeskurser.
Det finns en ambition att samla all verksamhet för Wisbygymnasiet på
Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en geografiskt samlad
skola. Det ger WG också möjlighet att mer effektivt använda lokalerna och att
på ett mer flexibelt sätt lägga scheman för elever, lärare och lokaler.
Detta kommer att göra att lokalkostnaderna minskar då gymnasiet lämnar
dagens lokaler i norra Visby och möjligheterna till samplanering ökar vilket
innebär bättre utnyttjande av våra resurser. Samordnade gymnasieprogram och
kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
2.1. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet
alternativt att stanna kvar på norr.

GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja
intresset för yrkesprogrammen och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar
och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen
mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att skapa en
geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som
möjligt finns i samma lokaler.

2 (10)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2019/

Region Gotland

•

El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och
kommunikation har flyttat till E-huset och Q-huset på
Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.

•

Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och
körgård på Lundbygatan.

•

Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att
upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

En förstudie har genomförts för att kunna flytta VVS- och
fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX) samt El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik till Fordonshuset på Solrosen.
I förstudien har även ingått att Bygg- och anläggning (BA) flyttar till en
nybyggd bygghall i anslutning till de övriga programmen. Om detta genomförs
har WG helt lämnat Norra Visby och lokalerna på Väduren kan säljas eller
överlämnas till andra intressenter. Den preliminära kostnaden uppgår till 150200 mnkr vilken ansetts för hög varför programmen beräknas kvarstå i
befintliga men nyrenoverade lokaler.
Investering och kostnader

Förstudien enligt ovan omfattar ett omfattande och påkostat förslag som
uppfyller alla önskemål. Priset på detta förslag överstiger kraftigt den förväntan
som fanns.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har
förvaltningen beställt en alternativ utredning som innebär att skolan finns kvar
på Herkulesväg och Broväg i norra Visby de närmaste tio åren. Dessa lokaler är
idag delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning.
Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och
BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och
renovera dagens lokaler uppgår till ca 8 mnkr.
Drift/Hyra vid dagens lokaliseringar

•

Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) har
minskat från ca 1,6 mnkr till 300 tkr/år. Detta då WG nu lämnat 75%
av lokalen i samband med nedläggningen av Transportteknik.

•

Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset uppgår till ca 1,4 miljoner
kronor /år

•

Lokalkostnaden för Väduren uppgår till ca 4,5 miljoner kronor /år

2.2. Elevprognos för de aktuella programmen.

VVS och fastighet (VF), Inriktning VVS och ny inriktning Fastighet innebär
utökning från 10 till 20 elever per år.
Bygg och anläggning (BA), oförändrat 25 elever per år.
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El och energi (EE), oförändrat antal elever. Datateknik och elektronik med
16 elever är lokaliserade på Solrosen medan elteknik med 16 elever finns på
Herkulesväg.
Sjöfart (RX), oförändrat antal elever.
2.3. Lokalerna på Solrosenområdet.

Alla byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och
värmeåtervinning som uppfyller höga krav på en modern, arbetsmiljövänlig
och energieffektiv drift.
Fordons- och transportprogrammet (FT). Fordonsutbildningen ökar sitt
intag från 16 till 24 platser. Efter förfrågan från branschen om ny inriktning
mot tunga fordon och maskiner har beslutats att starta denna utbildning för
både ungdomar och vuxna. För detta krävs att huset återställs till ungefär den
planlösning som varit tidigare. Den norra delen av byggnaden är dessutom i
stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Hansahuset har behov av nytt golv. Behov av grupprum. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Desideriahuset. Ytskiktet i bra skick. Underhållsåtgärder pågår. Atriumgården
åtgärdas under 2019.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet ses över för möjlighet att
övernatta vid uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som
en separat punkt nedan.
E-huset, Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. Problem med
säkerhet vilket redovisas som en separat punkt nedan
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes
sommaren 2017 inför Island Games varför inga nya åtgärder planeras.
Utomhusförråd är i behov av PU.
Säkerhet och trygghet, Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och
incidenter under senare år. 2015 stängde hela skolan efter ett hot på sociala
medier och förhöjd beredskap infördes på KCG och ett antal av våra
grundskolor och förskolor. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har
också blivit utsatt för ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har
slagits och hotat personal och elever.
Ett konsultföretag har gjort en genomgång av säkerhetsarbetet och föreslagit
ett antal åtgärder såsom övervakning, elektroniska lås, överfallslarm. Detta i
kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever kommer att
höja säkerheten och tryggheten för personal och elever.
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För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019.
3. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. På bägge platser förväntas att
antalet elever är oförändrat de närmaste åren. Detta innebär att ingen utökning
av skolverksamheten planeras utan de åtgärder som planeras är underhåll och
modernisering av befintliga lokaler.
3.1. Hemse

GFH har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade
lokaler för detta.
Administrationen använder idag undervisningslokaler och skulle med en annan
placering kunna frigöra dessa för undervisning.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en
ombyggnad som skulle ge en större samlingslokal. Planändring inom huset för
att frigöra yta och öka tillgängligheten. Förstudie och kostnadsuppskattning
beställs under 2019 för anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök, tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Förstudie och kostnadsuppskattning måste beställas för översyn av
måltidsförsörjning, anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
Fönster på foto-textilhuset är i behov av ommålning.
Häggska huset har behov av nymålning.
Önskemål om laddplatser för elbilar. Avvaktar riktlinjer.
3.1.1.

Refererande till:

Elevhemmet Nygårds

•

Förstudierapport, TKF, arbetsnummer 1616-10413 daterad 2017-1121. (Att renovera och modernisera Nygårds till dagens krav och
standard)

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om rivning av
Nygårds och nybyggnation ev. elevhem. GVN 2017/145

•

Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

•

Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.

I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt
hus och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett
antal rum, skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca
22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre
förslag som utgår ifrån att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de
önskemål som finns. Som underlag finns det rumsfunktionsprogram som
fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya förslaget erbjuder
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20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska
utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket
skulle innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020

Första förslaget enligt Flexator, hus Sannebo

Förnyat förslag på fasad utarbetat av Visby Arkitektbyrå.
3.2. Fårösund

Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.
Avtalen är tecknade mellan GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är
att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att sedan verksamheterna hyr av
TKF. Detta arbete påbörjas under 2019.
GFH har i dagsläget behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av
studentbostäder. Förhandling pågår om att renovera en före detta kasern i
utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
4. Kompetenscentrum Gotland
4.1. Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta
yrke och kompetensförsörjning till arbetslivet. Nationellt sett så är det fler
elever som studerar inom ramen för Vuxenutbildning än inom
ungdomsgymnasiet. En rad statliga utredningar har avslutats och pågår där
Vuxenutbildningen är en viktig del.
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Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, regionalt lärlingsvux, svenska
för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar, studie- och yrkesvägledning för
vuxna samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och
skolbibliotek). Totalt ca 60 medarbetare och 1700 elever samt de som utnyttjar
tentamensservice, studietek samt studie och yrkesvägledningen över året.
Under de senaste två åren har Vuxenutbildningen expanderat från c: a 30
anställda till närmare 60. Framförallt beror denna ökning av antalet elever på
SFI (Svenska För Invandrare), ökade satsningar på yrkesutbildningar samt
reformer inom grundläggande vuxenutbildning.
Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal
förväntas öka markant. Detta beroende på konjunktur och statliga beslut. En
del av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen
kräver mer lärarledd undervisning. En stor del av eleverna kommer att ha
annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en viss minskning då anvisningarna till Region Gotland
minskat stort sedan 2017. Dock bör påpekas att det är stor anhörig-, kärlekssamt arbetskraftsinvandring som påverkar inflödet till SFI. Ett ökat antal elever
på SFI med kortare utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer
genomgripande insatser för att kunna etablera sig i samhället.
Regionalt yrkesvux och regionalt lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga
satsningar. Då kompetensförsörjningsbristen är så pass omfattande är det
troligt att yrkesutbildningar inom vuxenutbildning fortsatt kommer att öka då
detta är ett sätt att på relativt kort tid utbilda personal för såväl den offentliga
som privata sektorn. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (Svenska som
Andraspråk) med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en möjlig väg
att förkorta etableringstiden.
De statliga satsningarna i form av statsbidrag (Skolverket, Tillväxtverket) torde
innebära en ökning av antalet elever i syfte att höja utbildningsnivån på de
gotländska medborgarna för att tillgodose kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är en
del av Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland annat
med Ungdomskraft, Ungkomp och Vuxkomp.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en del
av vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning för vuxna” vilket troligen
kommer innebära en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd i form av
särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från
näringsliv och myndigheter utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland
står inför.
Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett
samarbete med Campus Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska
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bedrivas – förmodligen kommer det bli en kombination av Campus Gotland
och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege och förväntas certifiera
yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik. Vuxenutbildningen ser
även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar (ex mekaniker,
svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges tillgång till ändamålsenliga
lokaler.
Behov och investeringar
Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid
Wisbygymnasiet) Gesällgatan och Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan har förändrats över tid och finns i
lokaler som ursprungligen varit verkstäder och som kompletterats med
paviljonger och sambyggnation. Lokalerna är inte optimala för dagens
verksamhet och ett tidsenligt sätt att studera. Detta i kombination med att det
är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum används idag två fullstora
klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då
aggregat och system är gamla och behöver bytas ut. Toaletter är nedslitna och
för få. Lokalerna är i behov av en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn då
det är många vrår och svårtillgängliga utrymmen. Det är trösklar som försvårar
för vagnar som transporterar pedagogiskt material. Lokalerna behöver bli mer
lätta att städa, utrymma och otryggheten behöver minskas
genom mer ljus och glas.
Vuxenutbildningen behöver idag mer anpassade lokaler inom såväl
administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla
då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier på
egen hand men också för elever med särskilt stöd. Lokaler för samtal och
grupparbeten. Platser för distansstudier. Om Vuxenutbildningen ska vara kvar i
befintliga lokaler behöver de anpassas för att kunna nyttjas på ett effektivare
sätt genom flexibla och enkla lösningar.
När elever och studenter på Vuxenutbildningen kommer ut i arbetslivet, blir de
ambassadörer för verksamheten och då ska de förutom en bra utbildning ha
studerat i en bra studie- och arbetsmiljö.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen
behov av ytterligare cirka 5 klassrum, 1 metodrum (Vård och Omsorg), 6
grupprum/samtalsrum, 8–10 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för
yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera).
Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta medför ska samplaneras med
Wisbygymnasiet i högre utsträckning. Idag bromsas uppstart och utveckling av
yrkes- och lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att
samutnyttja lokaler. Detta innebär att Gotland inte kan nyttja de statsbidrag
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som finns att tillgå till yrkesutbildningar och kompetensförsörjningen blir i
förlängningen lidande.
För att kartlägga behovet har ett arbete startat för att analysera beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler skall ske i samarbete
med Wisbygymnasiet. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer
alternativa lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande
underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Detta arbete innefattar utbyggnad
och anpassning av ventilation till planerad verksamhet, byte och modernisering
av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. Åtgärderna kan jämföras
med det arbete som genomförts på blivande Polhemskolan i liknande lokaler.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar
med det som gjorts på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna
erbjudas.
4.2. Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten omfattar den samlade studie och yrkesvägledarorganisationen, ungdomskraft dvs det kommunala aktivitetsansvaret, Steget
dvs praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser), förmedling av
regionens feriearbeten. Totalt 40 medarbetare och ca 100 anställda via BEAavtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas på enheten samtidigt.
4.3. Integrationsenheten

Integrationsenheten omfattar mottagande av anvisad flykting, det kommunala
ansvaret att ge 70 tim. samhällsorientering, bostadskoordinering, samordning
samhällslotsar, medborgarplatsen, aktiviteter för inkludering i samhället. Totalt
9 medarbetare och en enhetschef. Ca 500 deltagare.
Ett klassrum som fungerar som kontorslandskap för 9 medarbetare.
Medborgarplatsen med reception och samtalsrum, samutnyttjar 2 klassrum +
två samtalsrum med arbetsmarknadsenheten.
Enheten har tillförts en mängd nya arbetsuppgifter och expanderat varje år.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler under
2019.
Lokalerna behöver anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för
fönster, etc.). Behov av överfallslarm på medborgarplatsen.
4.4. Ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som
högstadieskolorna.
Fårösund, 7 fritidsledare tillsammans med Bubblan. Finns i samma byggnad
som Fårösundskolan. Tillgång till idrottshall. Planeras tillbyggnad av kök ca
150 tkr. Inga övriga åtgärder planerade.
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Slite (BUBBLAN), 7 fritidsledare tillsammans med Fårösund. Bubblan
Ungdomsgård ligger mitt i Slite i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är
nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planerade.
Roma (AMOR), 5 fritidsledare tillsammans med Citygården. Amor
Ungdomsgård delar byggnad med bibliotek och apotek mitt i samhället. Behov
av ny gång från parkering till entré. Nyrenoverade lokaler och inga övriga
åtgärder planerade.
Hemse (HUGG), 6 fritidsledare tillsammans med KUFF. HUGG
ungdomsgård håller till på övervåningen av biblioteket i kommunhuset, ingång
från norra gaveln ut mot parkeringen. Lokalerna är nyrenoverade och i gott
skick. Inga åtgärder planerade.
Klintehamn, (KUFF), 6 fritidsledare tillsammans med HUGG. Finns i
anslutning till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även
tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med behov av periodiskt
underhåll. Inga övriga åtgärder planerade.
Visby, Gråbo, (PUMA), 5 fritidsledare. Puma finns i egna lokaler i
anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med storbarnsfritids. Tillgång till
idrottshall. Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus för att
öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
Visby, Solberga, (Citygården), 5 fritidsledare tillsammans med Amor. Finns i
Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården
utanför Citygården för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 50 tkr.
Visby (Fenix ungkulturhus), 4 ungdomslotsar. Fenix ungkulturhus är en
mötesplats för ungdomar mellan 16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på
Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset bedöms vara i dåligt
skick och är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även
utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2020.
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Bilaga 2

Investeringsäskand
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2020 2021 2022 2023 2024

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2021
2022
2023
2024
2025

Total

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

16 000

Investeringar enligt plan

Folkhögskolan

Elevhemmet, totalt 25,5 mnkr, 7,5 under 2017,
7,5 under 2018, .
1

10 500

10 500

2 040

2 040

2 040

2 040

2 040

8 000
500
1 000
10 000
200
300
0

320

640

640

640

80
400

80
800

80
800

80
800

640
40
80
800

2 840

3 560

3 560

3 560

3 600

Nya investeringsförslag
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/KCG
KCG
Fenix Ungkulturhus
Folkhögskolan

Renovering och anpasning VF,EE,RX och BA
Projektering av flytt till söder

1
2
Säkerhetshöjande åtgärder, 1 mnkr 2019
1
Renovering och anpassning för Vuxutb
1
Projektering och förstudie
1
Projektering och förstudie kök, matsal, elevkök 2

Totalt investeringar

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

4 000

4 000
500

1 000
5 000
200
300

5000

24 200 12 200

3 200

3 200

3 700

46 500

0

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad för
pott beräknas inte.

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2020

2021

2022

2023

2024 Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

MacBook alt PC
Mac Book alt PC
Lånedatorer
Lånedatorer
Utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,

1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
30
30
150
300
100
50

50
50
30
30
200
300
100
50

50
50
30
30
300
300
100
50

50
50
30
30
450
300
100
50

50
50
30
30
450
300
100
50

250
250
150
150
1 550
1 500
500
250

1 060

1 110

1 210

1 360

1 360

6 100

Investeringar
Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola
Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Ungdomsgårdar, datorer/lärplattor
Totalt investeringar

55

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 44

SON § 44

Strategisk plan och budget 2020-2022

SON 2019/6

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar att från regionfullmäktige äska följande driftmedel
för 2020-2022:

Äskande driftmedel, tkr

2020

Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre

2021

2022

7 440

7 500

7 500

enl avtal

enl avtal

enl avtal

enl
beräkning

enl
beräkning

enl
beräkning

8 618

8 790

8 966

Kompensation externa avtal

• Socialnämnden beslutar att från regionfullmäktige äska följande investeringsmedel
2020-2024 för byggnader och IT investeringar
Investeringsäskande, tkr
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen utrustning

2020

2021

2022

2024

Summa
69 300

2 000

2 000

Äldreboenden (om eget
byggande/ägande)

100 000

Gruppbostad LSS 6 platser
Summa byggnadsinvesteringar

2023

69 300
170 000
12 000
71 300

0

100 000

12000

270 000
12 000

170 000

353 300

Välfärdsteknik

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Systemutveckling

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Summa IT-investeringar
Totalt investeringsäskande
Pott verksamhetsanpassning och
utrustning

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

75300

4 000

104000

16000

174000

373 300

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

• Socialnämnden beslutar om att följande prioriteringsordning ska gälla för
byggnadsinvesteringarna:
1. Kortidsenhet Korpen med utrustning
2. Äldreboenden, särskilda boende
3. Gruppboende LSS med 6 platser
• Regionstyrelsen uppmanas att i samband med budgetarbetet rikta en skrivelse
till regeringen gällande de ökande kostnaderna för LSS. Socialnämnden lämnar
över ett förslag på innehåll till en skrivelse till regionstyrelsen (RS).
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21
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Strategisk plan och budget 2020-2022 bygger på de strategiskt viktiga frågor som
behandlats av socialnämnden i januari 2019. I planen finns en beskrivning av
ekonomiska förutsättningar för respektive verksamhet.
Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en viktig
faktor är bland annat lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning äskas 7,4 mnkr för
satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar.
Medel för prisökningar äskas för externa avtal med 8,6 mnkr, generella löneökningar
samt resursfördelningsmodellen.
Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet i Visby med 69,3
mnkr. Denna investering är absolut nödvändig för att komma till rätta med de
problem som uppstår i och med utformningen av nuvarande korttidsenhet.
Socialnämnden har fått i uppdrag att i en särskild skrivelse redovisa och återkomma
med en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende
driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på
verksamheten.
Socialnämnden äskar investeringsmedel med 4 mnkr per år för en satsning på
välfärdsteknologi vilket är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet
och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt. För att kunna erbjuda välfärdsteknik
och digitala tjänster behövs utbyggd teknisk infrastruktur, supportorganisation och
förvaltningsorganisation, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterade ärendet på arbetsutskottets
sammanträde den 7 mars 2019 genom att gå igenom alla beskrivna områden i
arbetsmaterialet för strategisk plan och budget 2020-2022. Arbetsutskottet skickade
med synpunkter och framhöll vikten av att förtydliga konsekvenserna för möjliga
områden och arbetsutskottet godkände arbetsmaterialet. En ny version av den
strategiska planen har skickats ut till socialnämndens sammanträde den 21 mars 2019.
Under socialnämndens sammanträde:
Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner strategisk plan och
budget 2020-2022 som innehåller beskrivningar av behov samt konsekvenser vid
uteblivna medel.
Rolf Öström (M), ordförande yrkar på ett reducerat budgetäskande enligt följande:
Äskande driftmedel, tkr

2020

2021

Löneökningar svårrekryterade grupper

7 440

7 500

7 500

enl avtal

enl avtal

enl avtal

enl
beräkning

enl
beräkning

enl
beräkning

8 618

8 790

8 966

Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2022
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SON § 44

Det reducerade budgetäskandet innebär att följande medel inte kommer äskas:
Äskande driftmedel, tkr

2020

2021

2022

20 000

21 000

22 000

Våld i nära relationer

3 750

3 750

3 750

Första linjenmottagning

2 500

2 500

2 500

LSS underfinansiering och volymökning

Heltidsarbete som norm
Summa äskande

10 000

20 000

20 000

36 250

47 250

48 250

Håkan Ericsson (S) och Jörgen Benzler (V) yrkar att arbetsutskottets förslag till
beslut ska ligga till grund för beslutet och att förslag på äskande till LSS, våld i nära
relationer, första linjen och heltid som norm med 36 250 tkr ska kvarstå.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller ordförandes förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes förslag till
yrkande, Nej för bifall till Håkan Ericsson (S) och Jörgen Benzler (V) yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes förslag)
Rolf Öström (M), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Nicklasson (C), Margaret Benneck
(M), Ola Lindvall (C), Fredrik Gradelius (C), Tina Benthammar (-).
Röster för Nej ( Håkan Ericssons (S) och Jörgen Benzlers (V) förslag)
Håkan Ericsson (S), Johnny Viberg (S), Jörgen Benzler (V), Pär Bokelund (Mp),
Magnus Ekström (S), Samir Nazari (S).
Beslut
Bifall till ordförandens yrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Håkan Ericsson (S), Johnny Viberg (S), Jörgen Benzler (V), Pär Bokelund (Mp),
Magnus Ekström (S), Samir Nazari (S) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Reservation mot beslutet att äska noll kronor som ramförstärkning för 2020.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ reserverar sig mot
beslutet. Vi anser att socialnämnden har ett ansvar enligt kommunallagen att agera transparent
gentemot fullmäktige och möjliggöra för Gotlands högst beslutande församling att fatta ett
välinformerat beslut om budgetramarna för 2020 för att säkerställa möjligheten att klara uppdraget
att följa Socialtjänstlagen och LSS gentemot gotlänningarna. Socialnämnden har sitt uppdrag från
fullmäktige och bör då kommunicera hur förutsättningarna för nämnden att, inom givna
ekonomiska ramar, fullfölja detta. Genom att inte kommunicera de ändrade förutsättningarna till
fullmäktige ges våra folkvalda inte förutsättningar att agera ansvarsfullt gentemot medborgarna.
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Investeringar
Socialnämnden enas om att följande prioriteringsordning ska gälla vid äskande av
byggnadsinvesteringar:
1. Kortidsenhet Korpen med utrustning
2. Äldreboenden, särskilda boende
3. Gruppboende LSS med 6 platser
Håkan Ericsson (S) lämnar önskemål om att platserna till särskilda boenden ska
byggas i egen regi.
Socialnämnden enas om förslaget om att uppmana regionstyrelsen att tillskriva
regeringen gällande de ökande kostnaderna för verksamheten rörande Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslag på innehåll lämnas in av
ordförande:
”Socialnämnden uppmanar regionstyrelsen att i samband med budgetberedningen formulera en
skrivelse med följande innehåll riktad till regeringen:
Kostnaderna för insatser enligt LSS har ökat drastiskt sedan några år. För år 2020 prognostiseras
underskottet för LSS-verksamheten att bli minst 20 mkr. En stor del av förklaringen till ökningen
är förändringarna inom den statliga assistansersättningen. Enligt Socialstyrelsen har antalet
indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt de senaste åren och många
personer har istället fått insatser från kommunen, då har även en del av kostnaderna flyttats över.
Region Gotland uppmanar regeringen att skyndsamt återställa den statliga assistansersättningen
eller kompensera kommunerna för de ökade kostnader som uppstått.”
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022 daterad 2019-03-21 (beslutsdatum SON).
Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2020-2022 daterad 2019-03-12.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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1. Verksamhet och resurser för 2020-2022
1.1.

Balans mellan uppdrag och resurser

Det är ett ökat behov av välfärd vilket ger ett ökat tryck på socialtjänsten utifrån demografi,
översyn av både socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt utvecklingen av god och nära
vård tillsammans med hälso- och sjukvården. Samtidigt finns en nationell ökning av psykiskt ohälsa och ett förändrat drogmissbruk. Detta gör att är det svårt att bedöma omfattningen av socialtjänsten framåt kopplat till finansiering och kompetensförsörjning. En utveckling av ett förebyggande arbetssätt ger bättre förutsättning att möta behovet av omsorg
och välfärd tidigare vilket har en positiv påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare.
En satsning på välfärdsteknologi är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt.
Socialförvaltningens uppdrag är till största del lagstyrd samtidigt görs kontinuerligt översyn
av riktlinjer för rättssäker och effektiv handläggning. Det förebyggande arbetet är frivilligt
men det är evidensbaserat och ger effekt på sikt för både brukare, kvalitet och ekonomi.
För att möta ökade behov då antalet äldre personer ökar får förvaltningen tillskott från en
resursfördelningsmodell. De senaste åren har det varit ett överskott mot tilldelad budget
dock är det brist på platser i särskilt boende och när nya platser tas i bruk, under 2020,
kommer verksamhetens ekonomi förhoppningsvis att klara kostnadsökningen inom budget.
Det är stora underskott inom LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har låga kostnader i jämförelse med riket. Volymerna ökar och då det rör sig om en rättighetslagstiftning
är det svårt att minska kostnaderna eller ens hejda kostnadsutvecklingen. Här finns också
en övervältring av kostnader från staten vad gäller personlig assistans.
Socialförvaltningen har höga kostnader och stora underskott för barn- och ungdomsvården. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar. Det är hög
förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin.
De senaste åren har socialförvaltningen haft ett stort arbete med mottagning av ensamkommande ungdomar. I dagsläget är det endast ett fåtal ungdomar kvar och då dessa uppnår
vuxen ålder avvecklas i princip hela verksamheten.
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I och med det ökade behovet av välfärdstjänster kopplat till knappa ekonomiska resurser
och svårighet att lösa kompetensförsörjningen behöver det ske en satsning på välfärdsteknik. Exempel är digitala tjänster och olika typer av larm samt tillsynskameror som ger bättre
kvalitet för brukaren och ett effektivare arbetssätt.
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1.2.

Strategiskt viktiga frågor

Socialförvaltningen har tillsammans med socialnämnden tagit fram ett antal strategiskt viktiga frågor för perioden 2020-2022. Det avser bland annat kompetensförsörjning, behovet
av en ny korttidsenhet, finansiering av LSS-verksamheten och våld i nära relation.
•

•

•

−
−
−
−

Övergripande frågor
Psykisk hälsa
Våld i nära relationer
Socialtjänstlagen översyn
Utveckling av välfärdsteknik

−
−
−
−

Medarbetare
Kompetensförsörjning
Sjukfrånvaro
Lönenivåer bristyrken
Heltid som norm

−
−
−
−
−
−
−

Äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning
Ombyggnad av korttidsenheten
Rehabilitering i ordinärt boende
Rehabilitering i särskilt boende
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
Utveckling av nära vård inom hälso- och sjukvården
Bostadsanpassningen förvaltningstillhörighet
Förenklat beslutsfattande avseende äldre

•

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
− Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning
− Finansiering LSS-verksamheten

•

Individ- och familjeomsorg
− Första linjen
− Placering av barn, kostnadsutveckling och antal orosanmälningar
− För gruppen unga vuxna likande modell som MiniMaria
− Beroendevården
− Försörjningsstöd befarad ökning
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• Behov av lokaler
• Ägande av boenden
Dessa strategiskt viktiga frågor kommenteras under respektive avsnitt nedan. I planen beskrivs också planeringsförutsättningar per verksamhet, verksamhet och resurser samt investeringsbehov.
1.2.1.

Övergripande frågor

Ombyggnad av korttidsenheten

Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i Visby.
Dagens korttidsenhet har dubbelrum med delad toalett och dusch i korridoren. En korttidsplats ska vara av samma karaktär som en plats på ett särskilt boende. Vistelsen på korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med tanke på att
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det redan i dag är brist på platser och på hur demografin ser ut med ökat antal äldre så är
bedömningen att behovet av antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande korttidsvistelse) inkluderat.
Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet på Korpenområdet, se avsnitt 3.1. Om investeringsmedel inte beviljas riskerar kvaliteten att försämras samtidigt som
flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt
försämras. Detta innebär att patienter blir kvar på sjukhuset längre än nödvändigt. I ett särskilt ärende återredovisas också uppdraget från regionfullmäktige att återkomma med en
konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende.
Våld i nära relation

Den breda organisationen kring våld i nära relation som socialförvaltningen har idag kan
innebära svårigheter att uppfylla de krav som ställs på verksamheten. En genomförd kartläggning påvisar brister. Förutom de krav som ställs på verksamheter inom våld i nära relation så regleras och utvecklas även våldsarbetet på flera andra sätt så som Region Gotlands
strategi för Våld i nära relation, särskild utredning - SOU 2017:112 samt SKL - Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. SKL:s rapport visar att utvecklingen i ett flertal kommuner
går från kortsiktiga projektmedel till tydligt avsatta medel i ordinarie budget och att uppsatta mål på kvinnofridsområdet lyfts in i kommunens ordinarie lednings- och styrsystem.
Socialförvaltningen utreder nu förutsättningar för huruvida arbetet mot våld i nära relation
kan organiseras som en fristående organisation inom socialförvaltningen. För arbetet mot
våld i nära relation finns 4,5 tjänst utspritt på olika avdelningar. Behoven för en utökad fristående organisation uppskattas grovt till ytterligare cirka 5 tjänster vilket motsvarar en utökning med cirka 3,75 miljoner kronor i kostnader.
Att inte prioritera en ny organisation skulle innebära att socialförvaltningen inte ges förutsättningar att uppfylla ställda krav vilket innebär ett mindre rättssäkert bemötande av brukaren. Det innebär också att verksamheterna inte använder resurser optimalt vilket sker genom en tydligt definierad verksamhet som styrs av systematiska uppföljningar så att brukarens behov tillgodoses med hög kvalitet. Det blir också svårare att ha en tydlig ansvarsfördelning samt att utveckla i enlighet med Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor.
Detta kan också innebära att verksamheterna inte ges möjlighet att rikta kompetensutveckling och metodstöd gällande våld i nära relation så att det når brukaren till fullo.
Socialtjänstlagen översyn
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En översyn av lagen välkomnas bland annat för möjligheten att kunna erbjuda insatser utan
biståndsbeslut samt möjligheten att på ett systematiskt sätt hantera anmälningar som rör
barn och unga och som inte leder till utredning. Utredningen syftar till flera förbättringar
som till exempel att lämna förslag till en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst och
en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar
till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser.
Psykisk hälsa

Arbetet fortsätter utifrån framtagen handlingsplan för psykisk hälsa. Arbetet sker i samverkan med andra berörda förvaltningar. Ett exempel är införandet av Första linjen. I verksamhetsplanen för 2019 så finns psykisk hälsa med som ett prioriterat område för socialförvaltningen där aktiviteten är att ta fram och arbeta utifrån en plan för att öka kompetensen
inom området.
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Den digitala utvecklingen

Genom den demografiska utvecklingen står socialförvaltningen inför omfattande utmaningar att utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet. En snabbare
takt av digitalisering behöver ske för att möta framtida utmaningar. Inom de närmaste åren
behöver fler e-tjänster införas och fler processer digitaliseras. Det behövs även interna
stödsystem för kvalitetsuppföljning, dokumentation och planering. Exempel på digitalisering är planeringsverktyg inom hemtjänsten, mobilappar, dokumentation via taligenkänning och integrerade e-tjänster till verksamhetssystem. Det är hög tid att öka takten avseende införande av välfärdsteknik då ny teknik har potential att öka både kvalitet och effektivitet..
Inom den närmaste treårsperioden kommer även ett projekt att drivas för att kompetensutveckla medarbetare inom digitala verktyg och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det är
viktigt att vi efter projektgenomförande kan fortsätta att driva kompetensutveckling inom
digitalisering framåt utan externa projektmedel.
För att kunna erbjuda välfärdsteknik och digitala tjänster behövs utbyggd teknisk infrastruktur, supportorganisation och förvaltningsorganisation, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare.
Digital utveckling är ett krav för att välfärden ska kunna upprätthållas och utvecklas och
inte något som kan vänta. Detta då förvaltningen ser ökade behov i kombination med begränsade ekonomiska och personella resurser. För att kunna erbjuda välfärdsteknik och digitala tjänster äskas investeringsmedel se vidare avsnitt 3.2.
SKL Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att rekommendera
kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär cirka 1,95 kronor per invånare i kommunen. Finansieringen
gäller för fyra år (2020-2024).
För Gotlands del innebär detta en kostnad på cirka 117 000 kronor per år i tre år. Socialförvaltningen är positivt till ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter och anser att Gotland ska delta vilket ska meddelas SKL senast juni 2019.

1.2.2.

Medarbetare
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Kompetensförsörjning

Socialförvaltningen har idag cirka 1 760 anställda och en åldersstruktur med tyngdpunkt i
åldrarna över 50 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med
rätt kompetens. Förvaltningen behöver därför avsätta medel för ersättning till medarbetare
som går specialistutbildning. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov av att attrahera och rekrytera personal och ge dem rätt kompetensutveckling.
Kompetensförsörjning att vara den strategiskt viktigaste frågan de kommande åren. Det är
idag brist på bland annat socionomer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med gymnasial utbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan lägger därför fokus på bland
annat insatser för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen. Bristen på socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av tjänster, och ett ökat behov av kvalifice-
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rat administrativt stöd. Bristen på socionomer och sjuksköterskor gör att hyrpersonal används vilket är förenat med höga kostnader. Med personalbrist står förvaltningen inför problem med att kunna utföra en rättssäker verksamhet vilket riskerar att drabba brukaren.
Under de kommande åren kommer förvaltningen att arbeta med olika proaktiva åtgärder
för att tidigt knyta kompetens till verksamhetsområden med bristyrken. Åtgärderna, i form
av bl.a. traineeprogram och praktikplatser, kommer initialt att leda till ökade kostnader men
kommer på sikt att minska beroendet av hyrpersonal.
Sjukfrånvaro

För att kunna fortsätta öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare krävs ett fortsatt arbete med tydliga uppdrag och
rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet). Inom avdelningarna pågår ett långsiktigt arbete med att skapa
rimliga chefsområden och ge enhetscheferna goda förutsättningar för ett nära ledarskap,
något som initialt kan leda till ökade kostnader men som på sikt kommer kunna minska
sjukfrånvaron hos både medarbetare och chefer.
Lönenivåer bristyrken

I regionens övergripande arbete med lönebildning jämförs yrkesgrupper främst utifrån
BAS-värderingar i ett jämställdhetsperspektiv. Som resultat av jämförelsen har extra medel
tilldelats förvaltningen. Extra medel har då främst tillfallit legitimationsyrken, omvårdnadspersonal, handläggare och chefer. Trots att satsningarna visar resultat ligger förvaltningens
löner fortfarande i flera fall under lönerna för jämförbara grupper inom riket. Som en konsekvens av detta bedöms det nödvändigt att fortsätta avsätta extra medel för särskilt svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning och i jämförelse med jämförbara
kommuner. Grupperna avser framför allt socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Behovet av medel för jämställdhetssatsningar och satsningar på svårrekryterade grupper bedöms vara 7,4 mnkr.
Heltid som norm
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Förvaltningen driver ett projekt för att, i enlighet med huvudöverenskommelsen mellan
SKL och Kommunal, senast juni 2021 nå heltid som norm inom Kommunals verksamhetsområde. I nuläget har förvaltningen ett stort antal medarbetare som inte arbetar heltid. Vid
en tidigare beräkning av vad det skulle kosta att höja upp alla deltidsarbetande medarbetare
till heltid uppgår kostnaden drygt 40 mnkr per år. Ökningen i medarbetarnas sysselsättningsgrader skulle innebära en total ökning av antalet årsarbetare med cirka 116 årsarbetare.
Dock är det sedan tidigare känt att det inte är alla medarbetare som önskar arbeta heltid.
Projektet kommer därför inledningsvis att mer i detalj kartlägga medarbetarnas intresse av
att arbeta heltid samt hur deras ökade sysselsättningsgrader bäst kan schemaläggas i verksamheterna.
Om verksamheterna kan ta tillvara de ökade sysselsättningsgraderna på ett sätt så att vikariebehovet och uttaget av över- och fyllnadstid minskar blir kostnaderna lägre. En anpassning till ett förhållningssätt där medarbetarna måste vara mer flexibla och kunna arbeta på
fler arbetsplatser. Detta kräver stöd kring bemanning. Med anledning av detta är det svårt
att bedöma den exakta kostnaden men för att kunna finansiera heltid som norm äskas
10 mnkr 2020 och sedan 20 mnkr per år framåt.
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1.2.3.

Äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård (tidigare betalningsansvarslagen) innebär högt tryck på verksamheten och eventuellt ökade kostnader. Ökad volym med större
krav på hälso- och sjukvården och socialförvaltningen då fler behöver slutenvård. Detta
hänger ihop med en väl fungerande korttidsenhet, enligt ovan. Om det finns ett bra flöde
mellan slutenvård på sjukhuset, korttidsenheten och särskilt boende då löper det som det
ska. Förvaltningens bostadsförsörjningsplan blir oerhört viktigt och att de boenden som
planeras verkligen byggs och sätts igång. Samtidigt så måste verksamheterna alltid arbeta
för att människor är trygga i sina hem och kan få insatser där både från hemtjänst, hemsjukvård och primärvård. Alltså en god och nära vård och omsorg.
Utveckling av nära vård inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Detta är kopplat till punkten ovan och det kräver troligen en utökning av resurser (utifrån
den demografiska ökningen) men också en process och arbetssätt som gör socialförvaltningen och primärvården mer mobila och flexibla så att behoven snabbt kan mötas upp
även i hemmet för att undvika slutenvård där det är möjligt. Det pågår ett gemensamt arbete kring dessa processer och arbetssätt mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gränsdragningen mellan kommunal hemsjukvård och primärvård blir
viktig att följa. Hur mycket ökning av resurser som krävs är omöjlig att uppskatta i dagsläget.
Rehabilitering i ordinärt boende

Ett ökat antal äldre med behov av vård och rehabilitering i kombination med kortare vårdtider inom slutenvården medför att behovet av rehabilitering i hemmet ökar. Genom att
den äldre i möjligaste mån återfår, bibehåller och/eller förbättrar sin funktions- och aktivitetsförmåga kan detta förhindra att han eller hon försämras mer än nödvändigt. I omställningen till god och nära vård är det viktigt att rehabiliteringen i ordinärt boende utförs proaktivt. Rehabiliteringsinsatser har visat sig kunna bidra till ökad självständighet, ökad livskvalitet och därigenom minska behovet av hemtjänst, förhindra/fördröja flytt till särskilt
boende samt minska behov av vård i slutenvården. Arbetet och satsningar kring detta blir
därför strategiskt mycket viktigt för att vi ska klara framtidens ökade vård och omsorgsbehov.
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Rehabilitering i särskilt boende

De statliga stimulansmedlen, 2016 till och med 2018, som beviljats till ökad rehabilitering i
särskilt boende har inneburit en utökning med tolv årsarbetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Stimulansmedlen på drygt 6 mnkr upphör från och med 2019 och socialnämnden tillförs 3 mnkr i utökad budgetram och 3 mnkr tillförs från resursfördelningsmodellen
för att kunna uppfylla kvalitetskraven för rehabiliteringsinsatser i särskilt boende. Kvalitetskraven innebär att arbetsterapeut och fysioterapeut ger stöd och handledning till omvårdnadspersonal i vardagsrehabilitering samt att utföraren säkerställer att rehabiliteringsbedömning med åtgärder sker till boende vid behov. Syftet är att bibehålla eller öka aktivitetsförmågan för den enskilde. Genom ökningen av budgetramen ges förutsättningar för att
utveckla metoden och bibehålla uppnådda effekter för brukarna i särskilt boende samt bibehålla medarbetarnas kompetens.
Effekten av fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter på särskilt boende ses i utökat antal
hembesök till alla nya patienter och patienter där tillstånden förändras. Hembesöken leder
till en kvalitetsförbättring för brukarna och förbättrad arbetsmiljö för personal.
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Bostadsanpassningen förvaltningstillhörighet

Byggnadsnämnden beslut att inte överta bostadsanpassningsenheten kan ha ekonomiska
konsekvenser samt konsekvenser när det gäller samhällsnyttan och medborgarnyttan. Bostadsanpassning är en myndighetsutövning som passar väldigt bra ihop med bygglov enligt
den utredning som förvaltningen gjort.
Bostadsanpassningsbidrag, lagändring

Lagändring rörande bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli 2018 (Lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag). Enligt vad som finns angivet i prop. 2017/18:80 ska en hyresgäst enligt nya lagen inte nekas bostadsanpassningsbidrag på den grunden att nuvarande eller tidigare ägare inte har följt bygglagstiftningen. Med anledning av ovan befarar Socialförvaltningen att den nya lagändringen kan komma att medföra ökade kostnader för Socialnämnden.
Förenklad beslutsfattande avseende äldre

Syftet med förenklat beslutsfattande är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större
utrymme för delaktighet och självbestämmande. Ett införande av förenklat beslutsfattande
av ärenden som rör äldre kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Hur mycket är väldigt
svårt att svara på. För närvarande pågår en utredning med förslag på vad som ska omfattas
samt konsekvenser av införande, detta tas upp i socialnämnden i juni 2019. Strategiskt är
det en jätteviktig process att arbeta vidare med och om det ska underlätta bör denna process vara helt digitaliserad så tillgängligheten är god för medborgare samt att myndighetsavdelningens medarbetare inte behöver handlägga dessa ärenden.

1.2.4.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning

Den så kallade januariöverenskommelsen innehåller ett uppdrag om att göra en ny utredning kring insatsen personlig assistans. Vad det kommer att innebära för kommunerna går
inte att förutse. Om de andra delarna i utredningen kommer leda till en lagförändring så
kommer det troligen att bli en ökad kostnad för kommunerna då man föreslår fler insatser
och till viss del förändrade insatser mot gällande dagens lagstiftning. Den första utredningen som presenterades i december uppskattar en rejäl ökning av kostnaderna för kommunerna. I utredningens sammanfattning uppskattar de ökningen till mellan 300 till 400
mkr per år. Detta är ett väldigt viktigt område att följa med tanke på att socialförvaltningen
redan har ett stort underskott för verksamheten trots att kostnaderna för LSS är väldigt låga
i jämförelse med övriga Sverige.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Finansiering LSS-verksamheten

Behovet av LSS-insatser, så som daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med särskild service, ökar för varje år. Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för
verksamheten och de senaste årens budgettillskott täcker inte kostnaderna. Samtidigt bedrivs LSS-insatserna med låga kostnader jämfört med andra kommuner, sett till både kronor
per invånare och kostnad per brukare. Socialnämnden anser att verksamheten är underfinansierad och äskar medel för att finansiera LSS-verksamheten. De senaste åren har också
kostnaden för den personliga assistansen ökat och det beror på att det skett en övervältring
av kostnader för den personliga assistansen från Försäkringskassan till kommunerna.
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Handläggningen av ansökningar om LSS-insatser har inte varit i fas. Detta har förbättrats
och under 2019 kommer ärendena att kunna hanteras inom given tidsram. Vilket gör att de
ansökningar som nu handläggs avser nya behov och det blir lättare att göra volymprognoser. Bedömningen är det även fortsatt är en volymökning inom området.
1.2.5.

Individ- och familjeomsorgen

Placering av barn

Antalet orosanmälningar har ökat stadigt de senaste åren och vilket påverkar kostnadsutvecklingen bland annat för placeringar av barn och unga. Socialstyrelsen har uppmärksammat att antalet orosanmälningar ökar i hela riket vilket gör att de nu ska utreda orsaker och
behov av metodutveckling och hur resursläget ser ut på området. På Gotland har ärenden
som rör våld mot barn eller barn som bevittnat våld ökat i högre grad än andra orsaker.
Kostnader för placeringar av barn och unga i samhällsvård fortsätter öka och är inte i balans i förhållande till budgeten. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn. Översynen syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild av verksamheten samt ge underlag till beslut om fortsatt utvecklingsarbete för att uppnå en ekonomi i
balans.
Uppdraget innehåller
- genomgång av tidigare utredningsarbete
- genomlysning av kostnadsutvecklingen både lokalt och nationellt
- genomlysning av planeringsprocessen
- kompetensförsörjning och organisation

En arbetsgrupp är tillsatt och består av medarbetare från kvalitets- och utvecklingsavdelningen och individ- och familjeomsorgen. Till arbetsgruppen finns en mentor i form av socialdirektör från Kalmar kommun. Syftet med mentorskapet är att få en dialog med en person som har kunskap i området dock utan koppling till den egna verksamheten. Även referensgrupp finns att tillgå i arbetet. Omvärldsbevakning är en viktig del av uppdraget.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Arbetet ska vara klart till juni 2019 för beslut i socialnämnden i september 2019.
En framgångsfaktor för effektiv handläggning av barnavårdsärenden är nära ledning och
styrning. Under våren 2019 sker en översyn av organisation och processer vid barn- och familjeenheten. På insatssidan har familjestödsenheten genomfört åtgärder som ökar möjligheten till intensiva insatser i syfte att förhindra placering och att för att möta upp ungdomar som varit placerade. Detta i syfte att minska antalet vårddygn. Under 2019 skall avdelningen införa Signs of safty. Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell. En central del av förhållningssättet är säkerhetsplanering för högriskärenden, som förenklat innebär att socialsekreteraren arbetar intensivt tillsammans med familjen och nätverket runt familjen för att göra en tydlig planering för barnets fortsatta skydd och säkerhet. Denna modell tillsammans med familjerådslag syftar till att lösa behov av insatser i familjens nätverk.
Införandet av första linjenmottagning kommer förhoppningsvis att minska antalet aktualiseringar något och förebygga behov av mer ingripande insatser.
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Första linjen

Förvaltningen har tillsammans med hälso-och sjukvårdsförvaltningen fått i uppdrag att inrätta en första linjenmottagning. Detta mot bakgrund av att den psykiska ohälsan ökar
bland barn och unga. Första linjenmottagning är en verksamhet som finns för att kunna ge
rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på, eller har risk för, psykisk
ohälsa. En lättillgänglig första linje behövs för barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa. Första linjenmottagning är en insats på nivån innan specialistinsatser, som riktar sig till en mindre andel barn som behöver mer specialiserad hjälp.
I mars 2019 öppnar den integrerade mottagningen med personal från barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Mottagningen riktar sig till åldrarna 7-17 år och kommer inledningsvis att bemannas av sex personer. Mottagningen skulle ha öppnat hösten 2018 men
det är bland annat den utdragna regeringsbildningen som försenat projektet. Finansieringen
för pilotverksamheten, som ryms inom nuvarande budget, fördelas mellan socialnämnden
(596 000 kronor) och hälso- och sjukvårdsnämnden (944 000 kronor). Resterande finansiering, drygt 3 miljoner kronor, utgörs av statliga stimulansmedel inom området psykisk
ohälsa.
Socialförvaltningens stimulansmedel upphör vilket gör att medel äskas. Om finansiering
inte tillförs från 2020 kan satsningen inte fortsätta framåt så vida inte resurser från annan
verksamhet flyttas över. Detta innebär att annan verksamhet minskas eller upphör vilket får
konsekvenser för brukarna.
För att projektet ska kunna fortsätta efter 2019, äskar såväl socialnämnden som hälso- och
sjukvårdsnämnden pengar i budgeten för 2020-2022. Socialnämnden äskar 2,5 mnkr per år,
1,8 mnkr avser tre tjänster och 0,7 mnkr avser lokalhyra och övrigt.
För gruppen unga vuxna likande modell som MiniMaria

Genom åren så har en rad satsningar genomförts för målgruppen. FINSAM har ett tydligt
samordningsuppdrag mellan Socialförvaltning, Utbildning och arbetslivsförvaltning, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. FINSAM är det samordnande organet för att berörda verksamheter och ska hjälpa till att förbättra, förenkla och tydliggöra strukturerna i
organisationerna med syfte att gynna målgruppens möjligheter att komma i studier eller
sysselsättning.
Flertalet samarbeten och projekt har genomförts genom åren och några har nu blivit permanenta verksamheter som Jobbsam och Ungdomskraft. Förutom detta så pågår till exempel Din Coach - detta projekt är en treårig satsning som ska leda till arbetsmetoder där
skola, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassan ska hitta ännu tydligare arbetsmetoder och strukturer för att unga vuxna ska få rätta möjligheter att komma vidare efter
skolgång till sysselsättning.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Beroendevården

Beroendevården har under 2018 samarbetat med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att
hitta formen för en integrerad beroendevård. Från och med 2019 så arbetar beroendevården tillsammans med psykiatrin i en integrerad mottagning. Socialtjänstens personal är samlokaliseras med psykiatrins beroendemottagning. Det finns nu en hel vårdkedja för personer med beroendeproblematik. Från behov av slutenvård vid psykiatrin till behandling i öppenvård. Detta tillsammans med Laro (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) och sprututbyte ges brukaren möjlighet att få vård på hemmaplan. Det innebär också
minskat behov av köp av platser på HVB och förebygger förhoppningsvis även behov av
placeringar enligt lag om vård av missbrukare, LVM.
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Försörjningsstöd

Försörjningsstödet befaras öka av flera orsaker. En är på grund av att många nyinflyttade
består av stora familjer, och att boendena därmed blir större och dyrare. Enligt prognos
från Arbetsfördelningen kommer cirka tio ärenden per månad att övergå från etableringsersättning till försörjningsstöd. Ett annat skäl är att familjefridsärendena, som ökat kraftigt
det senaste året, ofta innebär placeringar i skyddat boende vilket är kostsamt. Samt att allt
fler klienter som inte anser sig kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och inte heller
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning har blivit beroende av försörjningsstöd.
Beslut på nationell nivå vad gäller Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, Försäkringskassans arbetssätt och migrationspolitiken kommer det att påverka försörjningsstödet i stor
utsträckning.
För att möta dessa utmaningar har förvaltningen i samverkan med utbildning och arbetslivsförvaltningen under 2018 startat Vuxkomp. Detta efter att ha fått i uppdrag att tillsammans finna arbetsformer för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i
arbets- och samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt fokus på arbetsmarknaden. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd. Arbetet under 2018 finansierades till största delen inom befintlig ram, vilket innebar att verksamheten har finansierats genom bland annat omfördelning av personal mellan förvaltningarna. Under 2019 är finansieringen däremot oviss. Detta
då det kommer att behövas mer resurser, både aktiviteter och personal, för att öppna upp
för ett större deltagarflöde till och från Vuxkomp. Nyligen tagna beslut på nationell nivå
kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps utveckling, bland annat avskaffande
av naturnära jobb och extratjänster för att nämna några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka verksamhetens utveckling.
Med de medel som finns nu finns för Vuxkomp kommer verksamheten inte att kunna
möta de behov vi ser komma framöver. Det finns behov av att utöka verksamheten med
just nu är det oklart på grund av osäkerhet vad Arbetsförmedlingens roll kommer att vara
framöver och vilken roll kommunen kommer att få.
1.2.6.

Lokalförsörjning

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Behov av lokaler och utökad verksamhet

Förvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån bostadsförsörjningsplaner för äldre respektive
för personer med funktionsnedsättningar för att tillgodose behov av boendeplatser och
möta den demografiska utvecklingen vilket innebär att andelen äldre ökar.
I och med att nya eller ombyggda lokaler tas i anspråk ökar kostnaderna.
Vad gäller utökning av antalet platser inom äldreomsorgen finns finansiering via tillskott av
budgetmedel från resursfördelningsmodellen, även om den stora ökningen av platser ger
ökade kostnader som inte täcks av tillskotten. Ett nytt äldreboende med 60 platser är beställt till 2020 och när det tas i anspråk så innebär detta en ökad årskostnad på drygt 40
mnkr. Samtidigt innebär det till viss del minskade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. Enligt nuvarande prognos kommer ytterligare ett nytt boende med 60 platser att beställas till 2022. Samtidigt utreds en utbyggnad av ett befintligt boende.
Vad gäller LSS-verksamheten är ett nytt gruppboende med sex platser beställt till 2020.
Detta är en utökning av verksamheten och kostnadsökningen är bedömd till cirka 5 mnkr.
Vid ny- och ombyggnad av lokaler som inte ägs av regionen tillkommer kostnad för projektering och för att kostnaden inte ska belasta ordinarie verksamhet behövs tillskott av medel.
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Om medel inte avsätts till ett nytt äldreboende och ett nytt gruppboende medför det att
förvaltningen inte kommer ha möjlighet att möta den demografiska utvecklingen och därmed kommer köer till både äldreboenden och gruppbostäder att öka.
1.2.7.

Ägande av boenden

Socialförvaltningen bedriver större delen av sin verksamhet i inhyrda lokaler som ägs av
privata fastighetsägare. Inför strategisk plan och budget 2019-2021 redovisade socialförvaltningen problemställningar med inhyrda lokaler. Budgetberedningen gav då regionstyrelseförvaltningen i uppdrag av att utreda frågan med verksamhet i privat ägda lokaler och återredovisning ska ske till budgetberedningen våren 2019.

2. Driftbudget 2020-2022

2.1. Övergripande ekonomiska förutsättningar

Kostnadsjämförelser mot andra kommuner visar att kostnaderna för äldreomsorgen och
LSS-insatser ligger på en relativt låg nivå medan kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga. För att sänka kostnader pågår ett antal aktiviteter, framför allt inom barn- och
ungdomsvården, som har effekt de närmaste åren. Trots detta är bedömning att det finns
en obalans mellan uppdrag och resurser som förvaltningen inte kan åtgärda.
För att få rimliga ekonomiska förutsättningar äskas 20 mnkr för LSS-verksamheten som
bygger på en rättighetslagstiftning och där staten de senaste åren skjutit över kostnader på
kommunerna vad gäller personlig assistans.
För att kunna leva upp till kraven för arbetet med våld i nära relation behöver förvaltningen ett tillskott på 3,8 mnkr från 2020 och framåt. För att kunna arbeta vidare med
första linjenmottagningen när statsbidraget upphör äskas 2,5 mnkr från 2020 och
framåt.
Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en viktig faktor
är bland annat lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning äskas 7,4 mnkr för satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar. Arbetet med projektet heltid som norm har påbörjats och för att möta kraven på heltid äskas 10 mnkr
för 2020 och sedan 20 mnkr per år.
I övrigt äskas medel för prisökningar externa avtal med 8,6 mnkr, generella löneökningar
samt resursfördelningsmodell.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

2.1.1.
Ekonomiska förutsättningar äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

Då antalet äldre personer ökar krävs fler insatser inom äldreomsorgen i form av hemtjänst
och särskilt boende. Denna ökning finansieras genom tillskott av medel enligt en resursfördelningsmodell som baseras på demografiska förändringar. Enligt beslut i regionfullmäktige
november 2018 ökas socialnämndens budgetram med 21,8 mnkr 2020 och 48,5 mnkr 2021.
Denna beräkning bygger på demografin våren 2018 och omräkning kommer att ske under
april 2019 varför siffrorna kommer att justeras.
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2.1.2.

Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet

2.1.3.

Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen

Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för LSS-verksamheten och de senaste årens budgettillskott täcker inte kostnaderna. Inför 2019 tillfördes 4 mnkr. Underskottet 2018 landade på 20,1 mnkr (underskott 13,8 mnkr 2017). Det är fortfarande, trots att
verksamheten har betydligt lägre kostnader än andra kommuner, en obalans mellan behov
och tilldelad budget. Detta då verksamheten sakta ökar för varje år samtidigt som kostnaden för personlig assistans ökat kraftigt. I väntan på förändrad LSS-lagstiftning är det svårt
att bedöma kostnaderna framåt. För att få rimliga ekonomiska förutsättningar utifrån nuläget äskas 20 mnkr för LSS-verksamheten.
Inom barn- och ungdomsvården har kostnaderna för placering av barn och unga ökat kraftigt de senaste åren. Det är, trots tillskott på 20 mnkr 2018, en stor obalans mellan tilldelad
budget och behov. För att motverka att placeringar sker samt minska antalet placerade
dygn pågår ett antal aktiviteter. Det är bland annat förebyggande insatser så som nätverksarbete, familjerådslag samt ett eget utredningshem för föräldrar och barn. De satsningar
som genomförts hittills visar att det finns en tendens till minskat antal placeringar dock har
kostnaden per placerat dygn ökat under 2018. En stor översyn sker för närvarande av barnoch ungdomsvården i syfte att ge underlag till beslut om fortsatt utvecklingsarbete för att
minska kostnaderna. I mars startar en första linjenmottagning som förhoppningsvis minskar antalet aktualiseringar och förebygger behov av mer ingripande insatser. Detta finansieras till stor del med ett tillfälligt stimulansmedel och för att kunna fortsätta verksamheten
första linjen äskas 2,5 mnkr per år från 2020.
Det är svårt att bedöma det ekonomiska läget framåt med tanke på att antalet orosanmälningar för barn och unga fortfarande ökar. Samtidigt finns också en osäkerhet kopplat till
droganvändning och nuvarande ökning av försörjningsstödet.
2.2. Taxor och avgifter, interna och externa

Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av maxtaxa som för 2019 uppgår till 2 089 kronor per månad och
brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor
per månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift. Intäkter för hemsjukvården har
sjunkit de senaste åren och uppgick till 1,5 mnkr 2018.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

2.3. Kompensation för externa avtal

Socialförvaltningen köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är 422 mnkr 2018, exklusive flyktingmottagning. En tredjedel av kostnaden
för verksamheterna särskilt boende och hemtjänst dag/kväll avser privata utförare. Det är
en ökning av andel privata utförare för särskilt boende för i slutet av 2017 tillkom ett nytt
äldreboende på Terra Nova i Visby med 60 platser.
De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. OPI för 2019 uppgår till 2,7 procent
(2018 2,6 procent). Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat
från SKL. För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och familjehem begär socialnämnden 8,6 mnkr med ett antagande om prisökning på 2 procent för 2020. För
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att få fram utgångsläget 2019 då det inte finns någon helårsprognos har antagits en ökning
på 2 procent på 2018-års utfall, exklusive flyktingmottagning. Egentligen är nivån på 2 procent låg med tanke på de senaste årens kostnadsutveckling och sett till OPI. I bilaga 1 redovisas behov av kompensation och leverantörer där förvaltningen köpt verksamhet för
mer än 2 mnkr.
2.4. Löneprioriteringar 2020

Trots att de satsningarna ligger socialförvaltningens löner fortfarande i flera fall under lönerna för jämförbara grupper inom riket. Det är nödvändigt att fortsätta avsätta extra medel för särskilt svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning och i jämförelse
med jämförbara kommuner. Grupperna är bland annat socialsekreterare och legitimerad
personal så som sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. Behovet av medel för jämställdhetssatsningar och satsningar på svårrekryterade grupper bedöms vara 7,4 mnkr för
2020.
2.5. Äskande av driftmedel 2020-2022

Sammanställning av äskande av driftmedel
Äskande driftmedel, tkr
LSS underfinansiering och volymökning
Våld i nära relationer
Första linjenmottagning
Heltidsarbete som norm
Summa äskande
Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2020
20 000
3 750
2 500
10 000
36 250
7 440
enl avtal
enl beräkning
8 618

2021
21 000
3 750
2 500
20 000
47 250
7 500
enl avtal
enl beräkning
8 790

2022
22 000
3 750
2 500
20 000
48 250
7 500
enl avtal
enl beräkning
8 966

3. Investeringsförslag 2020-2024 med motiveringar

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

3.1. Byggnadsinvesteringar
3.1.1.

Korttidsenhet äldreomsorg

3.1.2.

Fler äldreboenden

Dagens lokaler för korttidsenheten på Korpen är inte ändamålsenliga och en ny eller omoch tillbyggd korttidsenhet är nödvändig. Dagens korttidsenhet har dubbelrum med delad
toalett och dusch i korridoren. En korttidsplats ska vara av samma karaktär som en plats på
ett särskilt boende. Det ska vara enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. I dag är
det också brist på platser och för närvarande lånas lokaler av hälso- och sjukvården på Korpen. Med tanke på demografin är bedömningen att det bör vara runt 40 korttidsplatser. Socialnämnden äskar 69,3 mnkr i investeringsmedel för en ny korttidsenhet på Korpenområdet samt 2 mnkr för utrustning. I ett särskilt ärende återredovisas uppdraget från regionfullmäktige att återkomma med en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende.
Det behövs fler platser på särskilt boende för att möta behovet när det blir fler äldre personer på Gotland. Enligt bostadsförsörjningsplanen behövs 60 nya platser 2020, ytterligare 60
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platser 2022 och 100 platser 2024. Boendet med 60 platser som ska vara klart 2020 är beställt av teknikförvaltningen och förberedelse inför upphandling av byggnation pågår. Detta
tas inte upp som ett investeringsäskande då processen redan är startad och förutsättningarna var att regionen inte ska äga boendena. Däremot äskas medel för nya boenden 2022
och 2024 för att ha handlingsberedskap om boendena i framtiden ska ägas av regionen. I
dagsläget hyrs de flesta boendena men frågan om hur ägandet av boendena ska se ut framåt
utreds av regionsstyrelseförvaltningen och utredningen ska presenteras på budgetberedningen i vår.
3.1.3.

Gruppbostad LSS

Utifrån boendeförsörjningsplanen så kommer det att behövas nya gruppbostäder. En ny
gruppbostad är beställd och väntas tas i bruk under 2021. Det är svårt att veta hur behovet
ser ut framåt men med tanke på att behovet hela tiden ökat hittills så är bedömningen att
ett nytt boende med sex platser behövs till 2023-2024. Utifrån detta samt antagandet att
regionen ska äga verksamhetslokaler så äskas 12 mnkr för en ny gruppbostad 2023.

3.2. IT-investeringar: Välfärdsteknik, e-tjänster och systemutveckling

För utveckling av välfärdsteknik äskas 1 500 tkr per år 2020-2024. För IT-utveckling
äskas medel 2 500 tkr per år 2020-2024. Dessa investeringar leder i regel till effektiviseringar vilket gör att de ökade driftkostnaderna för investeringarna ryms inom befintlig budget. Det är viktigt att socialförvaltningen har medel att investera i välfärdsteknik då detta
dels höjer kvaliteten för brukarna, dels kan tekniken i vissa delar komplettera personal vilket blir nödvändigt framöver med tanke på svårigheten att rekrytera medarbetare samtidigt
som antalet äldre ökar.
3.2.1.
WiFi i alla äldreboenden, bostäder för personer med funktionsnedsättning och
på mötesplatser för seniorer (2020-2024)

Trådlös internetuppkoppling (WiFi) i olika lokaler där verksamhet bedrivs är en förutsättning för att kunna använda teknik för att bibehålla eller öka personers livskvalitet genom
ökad delaktighet och självständighet. Ett exempel är inom LSS-insatser där trådlöst nätverk
i verksamhetslokalerna är en förutsättning för att kunna använda välfärdsteknologi och digitala tjänster. Exempel att brukaren kommunicera via surfplatta och appar, omvårdnadspersonal stödjer brukaren att planera sitt vecko- eller dagsschema själv eller att förstå hur
man behöver klä sig efter dagens väder. Det finns även stort behov att kunna ta bort
skydds- och begränsningsåtgärder, så positioneringslarm så den enskilde har frihet att gå ut
själv utan att hamna i fara. Frågan är om fastighetsägarna eller regionen ska stå för investeringen.

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

I nuläget äskas 300 tkr per år för införandet av trådlös internetuppkoppling (Wifi) inom
verksamheterna.
3.2.2.

E-tjänster och automatisering

För ett enklare ansökningsförfarande för våra medborgare kommer socialförvaltningen
möjliggöra att ansökningar görs via e-tjänster. Där det är möjligt ska även integration göras
till verksamhetssystemen för att förenkla handläggningen med automatiserade processer.
Under perioden 2020-2024 fortsätter utvecklingen av påbörjande och nya e-tjänster och
automatiserade processer inom de olika verksamhetsområdena. Några exempel är följande:
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Automatiserad handläggning av ansökningar av ekonomiskt bistånd (automatisering).
• Intresseanmälan om samarbetssamtal till familjerätten
• Räknesnurra för avgiftshandläggarna
• Insatser vid tillfällig vistelse på Gotland
• Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
• Orosanmälan för barn och unga
• Ansökan om insatser enligt LSS (automatisering)
För utveckling av e-tjänster äskas 500 tkr per år 2020-2024.
•

3.2.3.

Brukare ska erbjudas digitala lösningar och välfärdsteknologi

För att möta framtidens utmaningar krävs en omställning där vissa insatser erbjuds/ersätts
av välfärdsteknologi och/eller digitala tjänster. Förvaltningen behöver göra en omvärldsanalys, utveckla nya arbetsmetoder, nya strukturer och processer. För att klargöra utmaningar, risker och förutsättningar för att inför implementation av välfärdsteknologi och digitala tjänster behövs investeringsmedel.
Även för att klara den demografiska utmaningen med att fler blir äldre och att det blir svårare att få tag i personal behöver verksamheterna investera i välfärdsteknik så den personal
som finns på sikt kan ge omsorg till fler.
Digital nattillsyn på särskilda boenden

Särskilt viktig är frågan på särskilda boenden för personer med demenssjukdom, där brukare kan reagera starkt och väckas då någon kommer in i bostaden nattetid och då är digital
nattillsyn en lösning. Omvårdnadspersonalen kan vid rörelselarm via kameran göra en bedömning om att det inte behövs göras ett fysiskt besök för att slippa störa i onödan. Det
frigör värdefull tid för personalen också vilket gör att vi kan ge mer kvalitativ omsorg. I
projektet 3S som finansierades med statsbidrag har inköp skett av 100 kameror men detta
behöver utökas med ytterligare 250 kameror framtill 2022. Driftkostnaden när det är fullt
utbyggt beräknas bli 240 tkr per år.
Inköp av kameror 2020 100 stycken, 275 tkr; 2021 100 stycken, 275 tkr och 2022 50
stycken, 137 tkr.
Surfplattor på boenden

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Att låta varje lägenhet ha en surfplatta till de boende, anhöriga och till personal som kan
användas inne i lägenheten skapar många möjligheter. Surfplattan kan på sikt användas för
vårdplanering, dokumentera insatsregistrering och medicinering. Brukaren kan använda den
för aktivitet, delaktighet i vårdplanering och kommunikation med anhöriga. Kostnad 3,5 tkr
per surfplatta i inköp.
2020 görs en pilot med 100 plattor, totalt 350 tkr.
2021 fortsatt implementering med 200 plattor, 700 tkr
2022 kompletteras och utbyte påbörjas 100 plattor, 350 tkr
Utrustning för aktiviteter så som det magiska bordet Tovertafel och motionscykeln BikeAround

Under 2019 utvärderas aktiviteter såsom motionscykel kopplad till dator BikeAround och
det magiska bordet Tovertafel. Dessa gör skillnad för de boende där de får en mer lustfylld
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tillvaro med mer aktivitet. För investering i ovanstående eller liknande välfärdsteknik äskas
500 tkr per år.
Hotellås dörrar boenden

Smarta lås på dörrar till brukarnas egen lägenhet i boendena gör att insidan av dörren alltid
är öppen för den boende och låst från utsidan. Dörren öppnas enkelt utifrån med en tagg.
På så vis hindras att obehöriga kommer in. Detta är framförallt viktigt i demensboenden
där det annars är vanligt att man går in i fel rum. Detta installeras på fler enheter allt eftersom, 100 tkr per år.
Digitala anslagstavlor

Att ha digitala anslagstavlor som presenterar information till besökare, medarbetare och
brukare har många fördelar. Inköp av fler digitala anslagstavlor till våra boenden och lokaler bör 50 tkr per år avsättas.
3.2.4.

Verksamhetssystemet Lifecare

Digital underskrift

Både verksamhet och politiken efterfrågar ett smidigare sätt att kunna skriva under dokument från systemet Lifecare. Till exempel beslut när ett barn ska omhändertas enligt lag om
vård av unga, LVU. Idag behöver behörig person underteckna dokumentet fysiskt. Att
kunna göra detta via en digital underskrift (elektroniskt signering) på distans skulle underlätta för alla parter. Investeringen bedöms uppgå till cirka 100 tkr.
3.2.5.

Verksamhetssystemet Treserva

Tvåfaktorsinloggning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 2018 kräver tvåfaktorsinloggning till verksamhetssystemen. Prisbilden för att införa detta är cirka 160 tkr under 2019.
För fortsatt införande av tvåfaktorsinloggning krävs mobila enheter hos användarna av
Treserva enligt den förstudie som är framtagen vilket medför ytterligare kostnader (se nedan under avsnittet mobila enheter till medarbetare).
Mobilapplikationer kopplade till Treserva

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

För att effektivisera arbetet hos omvårdnadspersonalen så behöver arbetet påbörjas med att
införa mobilappar för att bland annat kunna ge åtkomst till beviljade insatser, genomförandeplan/dokumentation ute hos brukarna. En mobilapp kan kosta runt 500 tkr att köpa in.
3.2.6.

Mobila enheter till medarbetare

3.2.7.

Planeringsverktyg

För att kunna införa mobila arbetssätt som ska underlätta arbetet och få mer effektiva processer krävs att förvaltningen investerar i mobila enheter till medarbetarna. Detta krävs för
exempelvis tvåfaktorsinloggning till verksamhetssystemen men även för att ge åtkomst till
beviljade insatser, genomförandeplan/dokumentation ute hos brukarna enligt ovan. I dagsläget finns 2 000 användare och samtliga behöver inloggningen varför investeringskostnaden totalt blir 6 000 tkr. Då införande sker under de kommande åren fördelas kostnaden
med 2 000 tkr per år.
Behov av ett planeringsverktyg finns inom förvaltningen. Huvudsyftet är kunna följa upp
att brukaren får den insats som beställts också utförs samt att utföraren vill få en effektiv
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schemaplanering och ruttoptimering samt säkrare hantering kring sekretessklassad dokumentation. Planeringsverktyget förutsätter mobila enheter enligt ovan.
En förstudie är precis startad och därför är det svårt att bedöma investeringens storlek vid
genomförande, men en bedömning är att det rör sig om minst 600 tkr.
3.2.8.

Införande av e-arkiv

3.2.9.

Nytt verksamhetssystem

3.2.10.

Sammanställning investeringsbehov IT

Förvaltningen avvaktar regionens införande av e-arkiv. Vid beslut om införande blir uppskattad investering cirka 1 000 tkr vilket äskas uppdelat på 2020 och 2021.
I nuläget finns två verksamhetssystem i socialförvaltningen, Treserva och Lifecare/Procapita. För att ge möjlighet till bättre kontroll på verksamheten, en effektivare administration
och smidigare integration mot e-tjänsteplattform enligt ovan bör förvaltningen sträva mot
ett gemensamt verksamhetssystem. Medel äskas därför med 500 för 2020 och sedan 1 000
tkr per år under 2021-2025 för projektkostnader och för en eventuell upphandling av ett
nytt verksamhetssystem.
För att jämna ut investeringarna mellan åren och med tanke på begränsade resurser för
bland annat systemutveckling justeras det bedömda behovet av investeringar.
Investeringsbehov IT, tkr

2020

2021

2022

2023

2024

Totalt

Wifi boenden

300

300

300

300

300

1 500

e-tjänster

500

500

500

500

500

2 500

Digital nattillsyn säbo

275

275

138

0

0

688

Surfplattor boenden

350

700

350

0

0

1 400

Utrustning aktiviteter

500

500

0

0

0

1 000

Hotellås dörrar boenden

100

100

100

100

100

500

50

50

50

50

50

250

Digitala anslagstavlor
Lifecare, digital underskrift

100

Investeringsbehov välfärdsteknik

2 175

2 425

1 438

950

950

7 938

Justerat äskande välfärdsteknik

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Mobilappar Treserva

500

500

500

500

500

2 500

2 000

2 000

2 000

0

0

6 000

Planeringsverktyg

600

0

0

0

0

600

Införande e-arkiv

500

500

0

0

0

1 000

Nytt verksamhetssystem

500

1 000

1 000

1 000

1 000

4 500

Investeringsbehov IT-utveckling

4 100

4 000

3 500

1 500

1 500

14 600

Justerat äskande IT-utveckling

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Summa investeringsäskande IT

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

Mobila enheter medarbetare

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

100

3.3. Verksamhetsanpassning och utrustning

Förvaltningen har en investeringspott på 5 mnkr som framför allt kommer att användas till
att anpassa lokaler efter verksamheternas behov. Det kommer också att användas för att
byta ut utrustning.
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3.4. Äskande av investeringsmedel 2020-2024
Investeringsäskande, tkr
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen utrustning

2020

2021

2022

2024

69 300
2 000

2 000
100 000

Gruppbostad LSS 6 platser

170 000
12 000

71 300

Summa
69 300

Äldreboenden (om eget byggande/ägande)
Summa byggnadsinvesteringar

2023

0

100 000

12 000

270 000
12 000

170 000

353 300

Välfärdsteknik

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Systemutveckling

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Summa IT-investeringar

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

75 300

4 000

104 000

16 000

174 000

373 300

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

Totalt investeringsäskande
Pott verksamhetsanpassning och utrustning

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

4. Uppdrag
Socialnämnden har i uppdrag att återkomma med en konsekvensbeskrivning av ett nytt
korttidsboende avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen
samt påverkan på verksamheten. Redovisning sker i ett eget ärende och en sammanfattande
redovisning av uppdraget finns under avsnitt 3.1.
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Bilaga 1 Kompensation för externa avtal
Kostnad köp från uppdragsföretag samt övriga uppdragstagare, tkr
Verksamhet
SoL
LSS
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

utfall 2018

ökn 2% 2019

ökn 2% 2020

ökn 2% 2020

222 353

226 800

231 336

4 536

87 590

89 341

91 128

1 787

111 159

113 382

115 650

2 268

1 326

1 352

1 379

27

422 427

430 875

439 493

8 618

Ärendenr SON 2019/6 Datum 2019-03-21

Köp från uppdragsföretag, över 2 000 tkr

Vård och omsorg enligt SoL
Attendo Sverige AB
Gotlands hemtjänster
Stiftelsen Gotlands Sjukhem
Gotlands Serviceboende AB
Norlandia Care Kosmo AB
Gotlands Vård AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
UNEA Hemtjänster AB
Lärka hemtjänstkooperativ ek för
Ava Care AB
Omsorgshuset i Stockholm AB

2018, tkr
44 239
30 738
30 655
25 091
15 759
15 645
10 375
9 679
7 384
7 283
6 605
4 622
2 573

Insatser enligt LSS
Hajdes Ek. Förening
Särnmark Assistans AB
Wisby Assistans AB
Kungsängen i Nora AB
Omsorgshuset i Stockholm AB
Nordström Assistans Ab
Humana Assistans AB
JAG Jämlikhet Assistans Gemenskap

2018, tkr
15 298
9 985
5 017
4 169
3 108
2 875
2 362
2 283

Individ och familjeomsorg
Statens instutionsstyrelse SIS
Tg På Gotland AB
Brizad
Humana
Tian
Åsarnas Hvb
Humlans Hvb Ab
Linnea Omsorg Ab
Kraft Familjehem

2018, tkr
12 012
6 259
5 995
4 479
4 200
3 563
2 843
2 113
2 100
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Detta dokument anger hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska planering för
perioden samt ger underlag till regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av
framtidsutsikterna, omvärldsläget och nuläget i förvaltningen tillsammans med en
beskrivning av hur förvaltningen utifrån rådande förutsättningar planerar att genomföra
verksamheten för perioden. Den strategiska riktningen samt resultatet av
budgetberedningen ger underlag för förvaltningens verksamhetsplanering.
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1 Sammanfattning
Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett skede där såväl förutsättningar som själva uppdraget
förändras, så också på Gotland.
Den demografiska utvecklingen ger allt fler äldre. Medellivslängden ökar och sammansättningen av sjukdomstillstånd som hälso- och sjukvården ska hantera förändras.
Utvecklingen av levnadsvanor går i flera fall åt fel håll. Behovet av koordinering växer.
Forskningen gör framsteg och nya behandlingar och läkemedel gör att tillstånd som tidigare
var allvarliga idag kan behandlas och i viss mån botas.
Antalet personer i arbetsför ålder minskar och kompetensförsörjningen blir allt mer
utmanande.
Sammantaget kan konstateras att fler patienter måste tas omhand av färre medarbetare,
samtidigt som skatteintäkterna inte förväntas öka i samma takt som behoven.
Utmaningarna delas i hög grad med andra landsting, men i många fall är utmaningarna,
nationellt jämfört, särskilt stora på Gotland.
De största utmaningarna som hälso- och sjukvården på Gotland möter och som beskrivs i
denna plan är:








Hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten
Hälso- och sjukvård på rätt nivå
En hälso- och sjukvård för alla
Systematisk verksamhetsutveckling
God kompetensförsörjning
Digitalisering
Långsiktigt hållbar finansiering

3

2 Inledning
Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett skede där såväl förutsättningar som själva uppdraget
förändras, så också på Gotland. Denna utveckling kommer att fortsätta och förstärks under
planperioden.
Nya behandlingar och läkemedel gör att tillstånd som längre tillbaka var allvarliga idag kan
behandlas och i viss mån botas. Forskningen gör nya framsteg och kunskapen inom olika
diagnoser ökar, vilket leder till behov av ökad specialisering. Sammansättningen av
sjukdomstillstånd som hälso- och sjukvården ska hantera förändras och andelen patienter
med kroniska sjukdomar ökar. Prognosen för förekomst av cancer pekar på en kraftig
ökning. Som främsta skäl anges åldrande befolkning och ökad överlevnad. Patienterna har
ofta flera diagnoser och behovet av koordinering ökar.
Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för flera sjukdomar och samtidigt går utvecklingen
avseende levnadsvanor i flera fall åt fel håll. Ett annat område med en utveckling som går åt
fel håll är förekomst av psykisk ohälsa bland befolkningen.
Den demografiska förändringen får följder, sammantaget kan konstateras att fler måste tas
omhand av färre, samtidigt som skatteintäkterna inte förväntas öka i samma takt som
behoven. 2030 beräknas Gotland vara det län med högst försörjningskvot i landet. Det vill
säga, antalet invånare per varje invånare i arbetsför ålder kommer att vara högst i landet.
Konkurrensen om arbetskraft och kompetens blir allt hårdare och kompetensförsörjning
en allt större utmaning.
I strategisk plan ingår de strategier och aktiviteter som hälso- och sjukvårdsnämnden själva
förfogar över (i det ingår att bidra till direkt tillämpliga koncernmål). Under planperioden
ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen utöver detta även bidra till det regionala arbetet
gällande den långsiktiga finansieringen av hälso- och sjukvården på Gotland. Strategisk plan
innehåller strategiskt viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för kommande tre år och
är det dokument där politiken anger sin viljeinriktning för planperioden. Planen revideras
årligen och beslutas av nämnden i mars.
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3 Bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser
Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2018 slutade på – 38,6 miljoner. En
nettokostnadsutveckling på 3,0 procent vilket är lägre än andra regioner. I genomsnitt var
nettokostnadsutvecklingen för regionerna 4,5 procent. Som alltid är övriga regioner inte
helt jämförbara med hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland.
De två dominerande faktorerna för det negativa resultatet är fortsatt höga kostnader för
hyrpersonal på grund av svår bemanningssituation inom flera områden, även om
kostnaderna minskat under 2017, samt fortsatt höga kostnader för utomlänsvård.
Utveckling av kostnadsläget inom hälso- och sjukvård nationellt och på Gotland.
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Den stora åldersgruppen 40-talister, är under 2019 70 år eller äldre. Trots att många äldre
idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar när
åldern ökar. Dessutom har den medicinska utvecklingen och den ökade folkhälsan längre
upp i åldrarna gjort att betydligt fler äldre nu genomgår både stora och avancerade
kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar än vad fallet var ett antal år tillbaka.
Enligt SKLs ekonomirapport december 2018 har kostnaden per vårdtillfälle ökat medan
antalet vårdtillfällen minskat under perioden 2012-2017. Motsvarande siffror är inte
framtaget för Gotland och eftersom en relativt stor andel av vården av gotlänningar sker på
fastlandet är det svårigheter att få fram riktigt motsvarande material. Däremot är det inte
osannolikt med liknande utveckling av kostnad för vårdtillfällen för gotlänningar. För
gotlänningar vårdade på Visby lasarett har antalet vårdtillfällen ökat något mellan 2012 och
2017 medan den totala vårdtiden och därmed också medelvårdtiden minskat.

Gotland har generellt en relativt låg kostnad för primärvård och en relativt hög kostnad för
specialiserad somatisk vård jämfört med andra regioner. På Gotland ser uppdragen för
primärvård kontra specialiserad somatisk vård något annorlunda ut än i övriga regioner.
Exempelvis har primärvården en mycket begränsad akutmottagning på Gotland.
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Den demografiska utmaning som Gotland står inför när det gäller dels en äldre befolkning
som är i behov av välfärdstjänster och dels en låg andel personer i arbetsför ålder gör att
Gotland har en särskild utmaning, jämfört andra regioner. Behoven av arbetskraft kommer
att vida överstiga tillgången. Den relativt nya arbetsmarknad som bemanningsföretagen
utgör för hälso- och sjukvårdens medarbetare gör också att tillgången på personal för
landstingen att anställa också härigenom minskar.


Nedanstående statistik visar också att läkemedelskostnader ökar med stigande ålder.
Gotland har en äldre befolkning än övriga riket och också en demografi under
kommande år som kommer att generera ökade kostnader för förmånsläkemedel.

Någon framskrivning av kostnaderna med anledning av den demografiska utvecklingen är
inte gjord såsom SKL gjort för riket som helhet, men med kostnaderna indelat i samma
åldersgrupper framträder bilden av att jämfört med riket har Gotland förhållandevis höga
kostnader i gruppen 65-74 år, relativt andra åldersgrupper.
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Förmånskostnad per ålder Gotland 2018
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Nedanstående diagram är istället uppdelat i 5-årsintervaller. Den höga kostnaden per
invånare i de äldre åldersgrupperna gör att prognosen gällande läkemedelskostnaderna är
att den kommer att öka i takt med att dem stora åldersgrupperna blir allt äldre.
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Genom den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen lever allt fler personer med
olika typer av allvarliga sjukdomar allt längre tid. Risken för att insjukna är generellt sett
högre i högre ålder. Risken för komplikationer ökar också i högre åldrar och ett sämre
allmäntillstånd. Dessa saker tillsammans med den demografiska utvecklingen på Gotland
gör att bedömningen av kostnaden för utomlänsvården också kommer att öka. De mer
kostsamma vårdtillfällena kommer att fortsätta öka i motsvarande takt, eller ökande.
Den del av utomlänsvården där Gotland har störst möjlighet att påverka kostnaden är
främst de vårdtillfällen som är de flesta till antalet, men till lägre kostnad per styck. Inom
det kostnadssegmentet sker endast mindre variationer mellan åren, kostnaden har de
senaste åren varit ca 50-60 miljoner för slutenvård. De mer kostsamma vårdtillfällena,
vårdtillfällen mellan 150-500 Tkr per styck har i det närmaste fördubblats sedan 2007 och
ständigt ökat med något års undantag.
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De vårdtillfällen över 500 Tkr kronor per styck har från 2012 till 2018 varierat från 10
miljoner lägre till 10 miljoner högre än ett medelvärde för perioden. Således en variation på
ca 20 miljoner inom några år. Medelvärdet för denna grupp av utomlänsvårdskostnader är
ca 22 miljoner. Dessa fluktuationer kommer att fortsätta även framåt beroende på
kostnaden och antalet av riktigt kostsamma vårdtillfällen på fastlandet. Kostanden för
oremitterad vård på fastlandet samt den rättspsykiatriska vården är svår att påverka.
Bedömningen av balansen mellan Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och
resurser inför budgetåret 2020 är att möjligheterna att rymma verksamheten inom befintliga
budgetramar är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom motsvarande områden
som beskrivits ovan.


Bemanningssituationen- Det stora beroendet som i nuläget finns av hyrpersonal
kommer inte att rymmas inom givna budgetramar. Att nå framgång i projektet
behålla och rekrytera är en nödvändighet för att minska överkostnaderna inom
hälso- och sjukvården. Under 2018 har kostnaderna för hyrpersonal minskat
jämfört med 2017 med ca 11,7 miljoner men är fortfarande ca 74 miljoner. I slutet
av 2018 och i inledningen av 2019 är behovet av hyrsjuksköterskor relativt stabilt,
nedgången som varit under 2018 har avstannat. På läkarsidan är behovet tydligt
lägre vid ingången av 2019 än under samma period 2018. Grovt räknat kostar en
timme hyrpersonal ca dubbelt så mycket som en timme anställd personal.
Hyrpersonal kan användas mer effektivt i verksamheten då exempelvis personal
från bemanningsföretag inte på samma sätt behöver avsätta tid till
utvecklingsarbeten och andra typer av möten. Men hyrpersonal är på samma sätt
också ineffektivt då mycket tid går åt till introduktioner, förevisande av regler och
riktlinjer, brist på kontinuitet för patienten och inte sällan administrativt arbete som
inte fullgjorts och som därför ordinarie personal blir tvungen att avsätta tid för.
Den bemanningsproblematik för vissa yrkesgrupper som redan finns inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen leder till tydliga överkostnader och med den
demografiska utvecklingen på Gotland finns överhängande risk att dessa
överkostnader består i mindre eller större omfattning.
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Arbetet med att minska kostnadsutvecklingen för läkemedel och
laboratoriekostnader. Detta är också beroende av hur eventuellt nya läkemedel
som godkänns nationellt och eventuella nya indikatorer och behandlingsområden
som uppstår under året påverkar kostnadsutvecklingen. Allt fler undersökningar
utförs där någon form av genprovtagning är involverad, detta görs vid allt fler
sjukdomstillstånd för att kartlägga ärftlighet och därmed ökad risk. Den alltmer
smala specifika läkemedelsbehandlingen ger också den behov av betydligt ökad
laboratorieprovtagning för att kunna sätta in exakt rätt behandling och också för att
veta när behandling ska avslutas. Hur den medicinska och medicintekniska
utvecklingen kommer att påverka kostnadsutvecklingen under 2020 är inte möjligt
att säga. Det som är känt är att patent har utgått på läkemedel med höga kostnader,
det kommer att minska läkemedelskostnaderna kopplat till just den patientgruppen.
Känt är också att antal patienter i olika sjukdomsgrupper ökar, inte med
nödvändighet för att insjuknandet är större utan därför att behandlingarna blir allt
mer effektiva och allt fler patienter kan idag leva med exempelvis cancer än för ett
antal år sedan. Fler patienter som bär sjukdomen ger fler behandlingar och ökade
kostnader. Flertalet nya läkemedel inom cancerområdet är också på ingång. Som
redovisats ovan är läkemedelskostnaden kopplat till den demografiska utvecklingen.



Utomlänsvården har kraftigt fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del av fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. I slutet av 2018 aviserade såväl SLL genom samverkansnämnden som
Karolinska sjukhuset om kraftigt höjda priser inför året 2019. I diskussioner med
SLL via samverkansnämnden blev i slutändan prisökningen ca 18-20 procent,
beroende på vilket sjukhus. Hälso- och sjukvården på Gotland köper idag vård för
ca 15 miljoner av sjukhusen i Stockholm exklusive Karolinska. Det gör en
prisökning med ca 3 miljoner med nuvarande volym. Även Karolinska aviserade
om priser som innebär kraftiga kostnadsökningar för Gotland. Efter förhandlingar
som pågått till början av februari 2019 blev tillslut överenskommelsen en
prisökning på ca 6-7 procent som innebär kostnadsökning på ca 7 miljoner utifrån
att Gotland köper vård på Karolinska för ca 110 miljoner. Totalt ger enbart
prisökningar inom utomlänsvården utförd i Stockholm en kostnadsökning för 2019
med ca 10 miljoner. Inför budgetåret 2020 kommer av allt att döma
utomlänsvårdskostnaderna öka i en fortsatt hög takt och inte inrymmas i nämndens
budget utan ytterligare tillskott alternativt kraftiga omprioriteringar inom befintlig
verksamhet.

För att möta ovanstående ekonomiska utmaningar och förutsättningar arbetar hälso- och
sjukvården kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Den
övergripande handlingsplanen som arbetades fram under hösten 2016 omfattar:


Minska antalet vårdplatser med 7 stycken.



Minska behovet av hyrpersonal.



Minska kostnaderna för utomlänsvården.



Minska kostnadsutveckling för läkemedel.



Övrigt, såsom avtalstrohet, begränsa sortiment, minska resor mm. Inom detta
område har det tillkommit handlingsplan för laboratoriekostnader och ytterligare
förtydligande gällande att handla förbrukningsmaterial utanför gällande avtal.
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Handlingsplanen ovan gäller fortfarande. Antalet vårdplatser har minskats med 7 stycken,
och under slutet av 2018 samlades all slutenvård på Visby lasarett. Grunden i att kunna
minska behovet av vårdplatser är att hälso- och sjukvården, ofta tillsammans med
socialtjänsten, lyckas med att tillgodose behovet av vård, utan att patienten behöver vara
inskriven i slutenvård. Mellan 2018 och 2017 ökade antalet vårdtillfällen.
Under planperioden kommer detta arbete att ytterligare intensifieras. Enligt utredningen
”God och nära vård” är det absolut nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen lyckas med att
flytta vården närmare patienten och till öppna vårdformer och också till slutenvård på
andra ställen än på sjukhus. Ett steg i detta är den lagstiftning som from 2018 är gällande
att det är öppenvården som är ansvarig för vårdplaneringen när patienter ska skrivas ut från
sjukhus. Denna omstrukturering av vården kommer att intensifieras under 2019.
Den statliga styrningen ger allt mer vid handen att såväl staten som medborgarna förväntar
sig att vården ska vara jämlik, gällande flera olika parametrar. Jämförelser av Hälso- och
sjukvården är i dag ett naturligt inslag i vardagen, många olika jämförelsedata är offentliga
och publika. Detta är en stor förändring som skett de senaste ca 10 åren. Detta har gett
både medborgare, styrande politiker, tjänstemän och professionen ett stort material att
använda i såväl olika typer av val av vårdgivare men också till att styra med för att uppnå en
mer jämlik sjukvård. Inte sällan utgår statens olika satsningar av någon form av jämförelse.
Inte heller är det ovanligt att statsmakten, eller andra organ, poängterar regionala skillnader
i kvalitet, tillgänglighet mm vilka inte är försvarbara. Den hälsofrämjande hälso- och
sjukvården är även den högprioriterad för att gagna folkhälsan och minska på
sjukvårdsbehovet. Att sänka kvaliteten på sjukvården ger sällan lägre kostnader. Det finns
ingen korrelation mellan låg kvalitet och låga kostnader, snarare tvärtom. De landsting som
brukar framhållas som goda exempel är Jönköping, Kalmar och Östergötland. Dessa
landsting/regioner är sjukvårdshuvudmän som satsat på kvalitet inom hälso- och
sjukvården, och ändå lyckas hålla låga kostnader. Kvalitetsbristkostnader är en följdeffekt
av låg kvalitet. Det som återstår för hälso- och sjukvården för att hålla ner
kostnadsutvecklingen är effektiviseringar och flytt från kostsamma vårdformer till mindre
kostsamma. På Gotland är den typen av effektiviseringar som genomförs för att vinna
stordriftsfördelar oftast inte möjliga. Att omstrukturera vården som ofta sker på fastlandet
där flera sjukhus antingen bildar gemensamma enheter för att tillskapa mer effektiva
processer är inte möjligt med endast ett lasarett i drift. Under en omställningstid kommer
de förflyttningar av vård som är nödvändiga troligtvis att generera merkostnader.

4 Hälso- och sjukvårdens utmaningar och strategier
I detta avsnitt beskrivs i korthet hälso- och sjukvårdens övergripande utmaningar och
strategier för att hantera dessa utmaningar. I flera fall pågår redan det strategiska arbetet
och kommer att fortsätta efter planperioden.
4.1

Hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten

Säkerställa en hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten
Utmaningar
Strategier
Större delaktighet och ökat inflytande
 Utveckla modeller för ökat patientinflytande
Hälso- och sjukvård närmare patienten
 Säkra god tillgänglighet till hälso- och
sjukvård
 Flytta vården närmare patienten
 Dra nytta av Gotlands litenhet
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 Arbetssätt som skapar trygghet
 Basen i hälso- och sjukvården måste vara
stark
 Verksamhetsplanering utifrån patientens
behov
4.1.1

Större delaktighet och ökat inflytande

Hälso- och sjukvården ska utgå från patienten, detta gäller på individuell nivå såväl som på
verksamhets- och strukturell nivå.
På individuell nivå handlar det om patientens inflytande och delaktighet i den egna
vårdprocessen. Att öka patienternas delaktighet i vården ökar effektivitet, kvalitet och
patientsäkerhet. Flertalet studier visar på stora vinster med en personcentrerad vård;
vårdtidens längd på sjukhus blir kortare, patienter känner sig tryggare och medicinska
komplikationer minskar.
Ett annat perspektiv gällande större delaktighet och ökat inflytande avser att, då det är
lämpligt, skapa förutsättningar för att på ett bra sätt involvera patientens anhöriga. Inom
psykiatrin erbjuds redan idag patient och anhörigutbildning vilket gör de anhöriga
involverade och ger patienten ytterligare stöd i sin behandling.
Med inflytande och delaktighet avses även att skapa förutsättningar för att de som vill och
förmår, kan ta ett stort egenansvar för sin vård. Digitala lösningar ger stora möjligheter
men innebär också att vården måste utarbeta nya arbetssätt.
Strategier för att öka patienternas delaktighet och inflytande i sin vårdprocess


Utveckla modeller för ökat patientinflytande

Att öka individens egen medverkan i vården är viktigt främst för att det ger ett bättre
kvalitetsmässigt resultat. De flesta patienter kan och vill ha en större förståelse och en
större roll i sin vårdprocess. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att bjuda in till
detta. Ibland tenderar delaktig att missförstås som informerad, med formuleringen ”egen
medverkan” ses patienten istället som medskapare.
För att utveckla vården på verksamhetsnivå är det viktigt att involvera och ta vara på
patienters/anhörigas synpunkter/upplevelser på den vård man är direkt berörd av.
Exempelvis sker det genom dialog med patientföreningar eller genom att involvera
patienter/anhöriga i förbättringsarbeten.
4.1.2

Hälso- och sjukvård närmare patienten

På strukturell nivå handlar utmaningen om att hälso- och sjukvården ska utgå från
patienten och att hälso- och sjukvården ska finnas när och där patienten behöver det, att
flytta vården närmare patienten. Med närhet avses flera dimensioner; dels geografiskt, dels
tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten och kontaktmöjligheter
men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet och
kompetens. Närhet måste utgå från patientens upplevelse.
Nationella jämförelser visar att tillgängligheten till den gotländska vården jämförelsevis
nationellt är god, eller mycket god, inom flera områden exempelvis till läkarbesök,
behandling, sjukvårdsrådgivning och specialisttandvård. Resultatet från 2018 års
befolkningsundersökning på Gotland visar att 84 procent helt eller delvis instämmer i att de
har tillgång till den sjukvård de behöver. Det finns dock förbättringsområden, exempelvis
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innebär brist på allmänläkare inom primärvården att kontinuitet inte kan erbjudas
patienterna i tillräcklig omfattning. Nationell statistik visar att på Gotland är insatstiden för
ambulans vid prio-1-ärenden näst högst i landet. Avseende tillgängligheten till
allmäntandvård finns kommande utmaningar på landsbygden. Flera privattandläkare
förväntas avveckla verksamhet i samband med pension och bedömningen är att
nyetableringar inte är sannolika. Folktandvården behöver därmed planera för att eventuellt
kunna omhänderta ett större behov än tidigare. Detta samtidigt som bemanning på
landsbygdsklinikerna redan idag är en stor utmaning.
Den relationella betydelsen av närhet har fått allt större utrymme i den allmänna debatten.
Allt fler patienter har sammansatta behov som involverar flera aktörer. Vården, gemensamt
med de andra aktörerna, måste bli bättre på samarbete och samordning. Patientens
upplevelse av trygghet är central, erfarenheter visar att om patienten känner sig trygg med
att vården finns när och där hen behöver den så minskar behovet av vård.
En mängd olika mätningar visar att tillgänglighet är mycket viktigt för invånarna.
Tillgänglighet är därmed direkt kopplat till befolkningens förtroende för hälso- och
sjukvård.
Gotlands litenhet innebär i många sammanhang svårigheter, men den innebär också en
unik möjlighet till nära samarbete mellan verksamheter och över förvaltningsgränser med
utgångspunkt från befolkningens behov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen har sedan tidigare ett gott samarbete med etablerade strukturer för
samarbete på olika nivåer. Gemensamma strukturer underlättar och ger förutsättningar för
utveckling inom etablerade samarbetsområden. Det finns en potential i att initiera nya
organisatoriska former för samarbete som inte självklart ryms inom nuvarande strukturer.
På nationell nivå slår flera utredningar fast att en strukturförändring inom den svenska
hälso- och sjukvården är nödvändig för att bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och
sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska stödja landsting, berörda myndigheter
och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. Utredarens förslag till målbild är
att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är
också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig
kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Inriktningen är att nuvarande styrande principer för vårdens organisering, bör ersättas av
nya principer som betonar närheten till patienten. Med närhet menas att patienten ska
uppleva att vården är nära. Olika patienter har olika behov och närhet kan därför handla
om fysiskt nära, geografiskt nära eller relationellt nära.
Utredaren är tydlig med att förändringen till en nära vård inte bara gäller Primärvården som
den är organiserad idag, utan att den första linjen hälso- och sjukvård man beskriver är
bredare och innefattar flera idag angränsande verksamheter, bilden nedan ska ses som
exemplifierande och är inte uttömmande.
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Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som
beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader. Under
planperioden ska lokal målbild och färdplan fastställas.
Strategier för att säkerställa en hälso- och sjukvård närmare patienten


God tillgänglighet till hälso- och sjukvård

En hälso- och sjukvård som utgår från patienten behöver kunna erbjuda olika lösningar för
olika grupper. Det gäller öppettider såväl som besök och kontaktmöjligheter. Ingen enskild
lösning kommer att passa alla, men genom att utgå från patienterna kommer lösningar som
passar att kunna erbjudas alla. För att förstå vilka behov som finns måste hälso- och
sjukvården bli bättre på att bjuda in till dialog med olika intressenter exempelvis
fokusgrupper, patientföreningar etc.
Ett annat perspektiv som kommer att vara betydelsefullt för att möta behoven för dem
som bor och vistas på Gotland är ökad förekomst av distansoberoende vård. Dagens
etablering av nätdoktorer kan ses som ett bevis för att det finns ett behov av flexibla
lösningar som vården inte uppfyller. En framgångsfaktor i arbetet är kännedom om hur
vården bör utformas för olika grupper och förmåga att bemöta olika grupper med olika
lösningar. Att hälso- och sjukvården på Gotland i högre grad än idag kan erbjuda digitala
lösningar är en viktigt strategisk fråga. E-hälsa är ett område med stor betydelse för den
framtida vården. Inom området finns både utmaningar och möjligheter för en mer jämlik
vård.
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För att kunna erbjuda god tillgänglighet till tandvård för boende på landsbygden behövs
nya arbetsformer utvecklas. Under planperioden ska förutsättningarna för mobil
mottagning inom folktandvård, med fördel i samarbete med annan verksamhet, som
komplement och/eller alternativ till folktandvårdsklinik på landsbygden utredas.
Under planperioden behöver det utredas om ambulansens insatstid, inom ramen för
nuvarande avtal, kan förbättras och vad det skulle innebära för konsekvenser. Nuvarande
avtal om ambulanssjukvård gäller till och med 2020-04-30.


Flytta vården närmare patienten

Trygghetspunkter har inrättats i samarbete med Socialförvaltningen på orter där det finns
ett särskilt boende men inte någon vårdcentral. Utbudet på trygghetspunkterna ska
kontinuerligt fortsätta att utvecklas i dialog med såväl patienter, som mellan medarbetare
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Genom service
utredningen har Region Gotland fastställt hur servicestrukturen ska utvecklas geografiskt
på ön.
Flera genomförda och/eller pågående arbeten lokalt går i samma riktning som de nationella
utredningarna pekar mot. Den strukturella omställningen behöver även genomföras på
Gotland. Litenheten är i detta sammanhang både en fördel, exempelvis avseende närhet till
socialtjänst, och en utmaning, framförallt när det gäller resursförflyttning. Flera team är
inrättade som möjliggör att patienten vårdas i hemmet exempelvis omvårdnadsteamet inom
psykiatriska vården, palliativa teamet och äldresjukvårdsteamet. Arbetssättet ska fortsätta
att utvecklas under planperioden.
Digitala lösningar kan också användas för att flytta vården närmare patienten. Det är viktigt
att i sammanhanget betona att förändringen måste utgå från förändrade arbetssätt och den
tekniska lösningen ska utformas som ett stöd för arbetet. Att kunna erbjuda fler digitala
lösningar, både på Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, är en viktig
strategisk fråga för planperioden.


Gotlands litenhet - en möjlighet

Gotlands litenhet är i många sammanhang en utmaning, men den innebär också en unik
möjlighet. Samverkan sker på regional nivå och samordnas då av Regionala samverkansoch stödstrukturer (RSS). De regionala samverkanstrukturerna ska skapa förutsättningar för
samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom de områden där
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har gemensamma beröringspunkter. Fokus är individer, i alla åldrar,
i riskgrupper med komplexa och sammansatta behov (VuxenSam och BarnSam). För dessa
processer finns särskilda verksamhetsledare, anställda i regionstyrelseförvaltningen, med
ansvar att hålla ihop och driva gemensamma frågor. En viktig strategisk fråga för
planperioden är hur samarbetet med framförallt hälso- och sjukvård och socialtjänst kan
fördjupas och utvidgas.
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Arbetssätt som skapar trygghet

Erfarenheter visar att när patienten känner sig trygg minskar behovet av vård. Det handlar
om att utgå från patienten som en helhet och förstå vilka behov som är drivande. En viktig
aspekt av att skapa trygghet är samarbete mellan olika aktörer runt patienten för att
säkerställa att patienten inte märker av organisatoriska gränser. Under planperioden ska
arbetet med att utveckla ett proaktivt arbetssätt som tillgodoser patienternas behov av
kontinuitet och samordning fortsätta. Utifrån tidigare överenskommelse ”patientmiljarden”
så har arbete påbörjats att identifiera och segmentera patienter som skulle kunna ha behov
av ett patientkontrakt. På nationell nivå pågår arbete med att utforma modell för
patientkontrakt.


Basen i hälso- och sjukvården måste vara stark

Primärvården utgör basen i hälso- och sjukvården och har ett betydande ansvar i att
samordna vården runt patienten. Primärvården är den aktör som förväntas ha
helhetsperspektivet om patienten, identifiera och hantera sjukdomstillstånd tillfälliga såväl
som kroniska och förebygga ohälsa. Primärvården ska vara den naturliga första kontakten
vid sjukdom eller oro för ohälsa. I många vårdförlopp är primärvården medborgarnas
första liksom avslutande instans. Kraven på tillgänglighet till besök, kontakt per telefon och
tjänster via 1177 är höga och förväntas öka. Primärvården har också en central roll i
trygghetsskapandet för patienterna. Nya arbetssätt behöver utarbetas och samarbeten med
vårdgrannarna förbättras. En viktig förutsättning dels för utvecklingsarbetet men också för
att kunna erbjuda kontinuitet för patienterna är att stärka primärvården. Flera insatser
pågår, och har genomförts, arbetet behöver dock fortsätta långsiktigt.


Verksamhetsplanering utifrån patienternas behov

För att kunna erbjuda en god tillgänglighet behöver hälso- och sjukvården i större
utsträckning planera verksamheten utifrån behov istället för tillgängliga resurser. Detta ska
ske genom att förbättra arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, genom att
innefatta fler verksamheter och som verktyg för styrning av verksamheten.
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4.2

Hälso- och sjukvård på rätt nivå

Hälso- och sjukvård på rätt nivå
Utmaning
Från förebyggande insatser till högspecialiserad vård

4.2.1

Strategier
 Utveckla förebyggande hälso- och sjukvård
 Öka möjligheter till egenvård
 Öka andelen vård i öppna vårdformer
 Samarbeta inom sjukvårdsregionen
Stockholm-Gotland
 Påverka nationell organisering av
högspecialiserad vård

Från förebyggande insatser till högspecialiserad vård

En annan utmaning som hälso- och sjukvården har att hantera är att verka på rätt nivå,
vilket innefattar såväl i förebyggande skede som då vårdbehov uppstått. Ohälsosamma
levnadsvanor har konstaterats öka risken för flera sjukdomar, samtidigt går utvecklingen
avseende levnadsvanor i flera fall åt fel håll. Medvetna satsningar på hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder är därför av största vikt inom såväl sjukvård som tandvård
åtgärderna är olika för olika grupper. Det finns tydligt levnadsvanefokus i stora delar av
sjukvården, från mödravården via barnavårdscentralen till ungdomsmottagningen och
primärvårdens vårdcentraler. Inom tandvården erbjuds personer med funktionsnedsättning
på grund av kroniska sjukdomar och personer med stort omvårdnadsbehov så kallad
nödvändig tandvård till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården.
Nödvändig tandvård kan också innefatta kostnadsfri munhälsobedömning i det egna
hemmet och utbildning till omvårdnadspersonal.
När vårdbehov uppstått ska den vårdsökande få hjälp på rätt nivå. Den genomsnittlige
patienten är mer informerad och insatt i symptom och sjukdomsbild, många vill och kan ta
ett större eget ansvar. Många människor lever med kronisk sjukdom och behöver stöd och
verktyg för att själva kunna hantera och följa sin sjukdom. Rätt vårdnivå handlar också om
hur vårdflöden organiseras och vårdaktörer samarbetar, både inom och utom Gotland.
Stora strukturella förändringar påverkar även i relation till vårdgivare utanför Gotland.
Mycket av samarbetet riktas idag mot vårdgivare inom Stockholm läns landsting, där stora
strukturella förändringar pågår. ”Vårdkartan” inom Stockholms läns landsting håller på att
göras om, tanken är att patienten ska möta en vård där olika vårdgivare samarbetar med
varandra i vad som kan beskrivas som ett nätverk kring patienten. Även hälso- och
sjukvården på Gotland påverkas av denna förändring och i takt med att de olika
vårdgivarnas uppdrag förändras finns det ett tydligt behov av utökat samarbete inom
sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland såväl som med andra sjukvårdshuvudmän. Hälsooch sjukvården på Gotland har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset. Nuvarande avtal gäller för perioden 2017-2019.
På nationell nivå pågår en utveckling mot ökad centralisering av den högspecialiserade
vården. Syftet med regeringens förslag att nivåstrukturera denna del av vården är att stärka
förutsättningarna för forskning, kunskapsutveckling och god kompetensförsörjning för
patientens bästa. Redan i betänkandet som ligger till grund för arbetet poängterade
utredaren att förutsättningarna för att kunna utföra akutuppdrag i hög grad kommer att
påverkas av förslagen. Gotland har på grund av ö-läget behov av ett akutsjukhus trots ett
litet befolkningsunderlag. Hur arbetet fortgår har därmed stor påverkan på den gotländska
hälso- och sjukvården.
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Strategier för att säkerställa en hälso- och sjukvård på rätt nivå


Utveckling av förebyggande hälso- och sjukvård

För att bättre kunna förebygga kroniska sjukdomar och förhindra akut eller försämrad
hälsa ska hälsofrämjande och proaktiva insatser inom hälso-och sjukvården och tandvården
fortsätta utvecklas. Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära
vård, där förmågan att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt
och proaktivt är viktiga delar.
Systematisk tillämpning av kunskaper och förhållningssätt inom hälsofrämjande hälso-och
sjukvård ska bibehållas. Den närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv –
bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla så att de motsvarar
olika människors olika förutsättningar. Införande av riktade hälsosamtal och digitalisering
med e-tjänster öppnar för fler möjligheter.


Ökade möjligheter till egenvård

Digitalisering ger nya möjligheter till förändrade vårdflöden. Nationellt pågår arbete med
att automatisera 1177 så att invånaren får verktyg att göra mera själv, från att bedöma sina
egna symtom till att få ett digitalt vårdmöte. Först i sista fasen kommer ett fysiskt
vårdmöte, om det visar sig behövas. Invånaren får fler verktyg för att sköta sin egen och
närståendes vård, och fler möjligheter till digitala vårdmöten som hänger ihop med hela
vårdkedjan.
För vissa sjukdomsgrupper kan internetbehandling helt eller delvis ersätta fysiska besök
med likvärdigt eller bättre behandlingsresultat. Sjukvården får en helt annan roll än tidigare
exempelvis i att identifiera lämpliga patienter, erbjuda lämpliga verktyg och större fokus på
den uppföljande rollen.
1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och
invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården
elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin
journal. Under planperioden ska arbetet med att införa efterfrågade e-tjänster utifrån 1177
vårdgivarguiden fortsätta.
Inom flera områden används olika appar både som ett verktyg för patienten och som en
naturlig del i sjukvården. Utvecklingen går mycket fort och drivs till största del av
intressenter utanför hälso- och sjukvården. Som exempel på en app som hälso- och
sjukvården utvecklat och som har givit gott resultat kan nämnas ”rocka munnen” som är
ett spel för att stimulera barn och föräldrar till att sköta munvården på rätt sätt.


Ökad andel vård i öppna vårdformer

Som ovan beskrivit går utvecklingen nationellt mot att mer vård ska erbjudas i öppna
vårdformer. Behandlingar och ingrepp som tidigare gjordes med patienten inneliggande ska
i ökad omfattning kunna utföras i dagvård/dagkirurgiskt, detta gäller även rehabiliterande
insatser. Ett intensivt arbete pågår även under 2019 är området i fokus i
verksamhetsplanen. Det handlar om att ändra arbetssätt, att delaktiggöra patienten så
patienten känner sig trygg med att åka hem samma dag. Arbetet kommer att fortsätta under
planperioden.
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Samarbete inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland

Hälso- och sjukvården på Gotland har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Nuvarande avtal gäller till och med 2019, och löper
därmed ut under planperioden. Samtidigt sker stora förändringar av hälso- och sjukvården
inom Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvården på Gotland påverkas av denna
förändring och i takt med att de olika vårdgivarnas uppdrag förändras finns det ett tydligt
behov av utökat samarbete inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland såväl som med
andra sjukvårdshuvudmän. Samarbeten med fler parter och på nya sätt kommer att
innebära ökad resursåtgång både i berörda verksamheter och för stödresurser. Exempelvis
behöver olika avtal/överenskommelser tecknas. Innehållen kommer oundvikligen att vara
olika och kunskap om innebörd för varje avtal/överenskommelse behövs både av
verksamheten såväl som stödresurser, även uppföljningsarbetet kommer att påverkas.


Påverkan utifrån nationell förändring av organisering av högspecialiserad vård

Den nationella utvecklingen går mot att den högspecialiserade vården ska nivåstruktureras.
Socialstyrelsen har på uppdrag av Regeringen tagit fram en arbetsprocess för detta.
Socialstyrelsen har därefter fått i uppdrag att genomföra och återrapportera arbetet med
nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. Bland annat ska myndigheten analysera
konsekvenserna för akutsjukvården i arbetet med nivåstruktureringen.
För hälso- och sjukvården på Gotland är det av största vikt att aktivt delta i processen och
föra in Gotlands perspektiv samt noga bevaka vilken eventuell påverkan utvecklingen har
för de kompetensmässiga förutsättningarna att klara akutuppdraget på Gotland.
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4.3

En hälso- och sjukvård för alla

En hälso- och sjukvård för alla
Utmaning
Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och
sjukvård

4.3.1

Strategier
 Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
 Speciella förutsättningar för hälso- och
sjukvården på Gotland
 Standardiserade vårdprocesser
 Strukturerat deltagande i statliga satsningar
 Rehabkoordinatorer inom primär-och
specialistvård
 Riktade insatser till utsatta grupper
 Beslut att planera för, och under
planperioden införa, angiografi/PCIverksamhet på Gotland
 Resurskrävande förändringar prioriteras ner

Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår
från alla människors lika värde. God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan
omotiverade skillnader. Kunskapssammanställningar från Socialstyrelsen, nationella
kvalitetsregister och annan statistik visar att vården som idag ges inte är jämlik. Medicinsk
genusforskning har också visat att de medicinska behoven mellan kvinnor och män kan
skilja sig åt och att vårdens insatser inte alltid tar hänsyn till det. Personer med kort
utbildningsbakgrund rapporterar sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.
De mest förekommande dödsorsakerna i befolkningen är också vanligare bland personer
med kort utbildning, t.ex. hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, suicid och
alkoholrelaterade diagnoser. Trots en i huvudsak positiv utveckling och ett aktivt arbete
inom ett stort antal områden kvarstår eller ökar vissa hälsoskillnader. För att uppnå en mer
jämlik vård behöver förbättringar inom hela organisationen ske. Det är av stor vikt att
identifiera individer med de största behoven och eventuellt omfördela resurser utifrån
dessa behov. För att uppnå en mer jämlik vård behöver hälso- och sjukvårdens resultat
följas upp utifrån ett jämlikhetsperspektiv, vilket leder till att man systematiskt försöker
hitta strukturella mönster och omotiverade skillnader.
En annan aspekt av jämlik hälso- och sjukvård är gotlänningarnas behov av att trots ett litet
befolkningsunderlag även fortsättningsvis ha ett akutsjukhus. De kompetensmässiga
förutsättningarna för detta påverkas av tidigare nämnda nivåstrukturering.
Förutsättningarna handlar också om Gotlänningarnas förmåga att själva finansiera sin
hälso- och sjukvård.
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Strategier för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård


Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

För att skapa bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård har ett nytt
nationellt system för kunskapsstyrning i landstingssamverkan utvecklats – ”En
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning”. Grunden är att bästa kunskap ska användas i
mötet med patienten kring vård och behandling. Med utgångspunkt från nationella
strukturer har samverkan börjat utvecklats regionalt inom sjukvårdsregion Stockholm –
Gotland.
Den nationella strukturen för kunskapsstyrning omfattar ett antal programområden och
samverkansgrupper på nationell och regional nivå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kommer att främst vara representerade på regional nivå Stockholm-Gotland.
Sakkunniga/kontaktpersoner för respektive programområde och samverkansgrupper är
utsedda inom hälso- och sjukvården på Gotland och representanternas uppdrag är
fastställt. För att samordna och vara ett stöd till sakkunniga kommer ett kunskapsråd att
inrättas inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Rådet kommer också att ha ett
övergripande regionalt samverkansansvar mellan Region Stockholm och Region Gotland
och vara sammansatt av representanter valda av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Vid 2019 års ingång är arbetet endast i sin linda och mycket utvecklingsarbete kvarstår
under planperioden för att nå målet med en sammanhållen kunskapsstyrning på nationell,
regional och lokal nivå.


Speciella förutsättningar för hälso- och sjukvården på Gotland

Gotlands isolerade läge som ö innebär att hälso- och sjukvården på Gotland måste ha en
beredskap att klara akutsjukvården själv. Transporter är inte alltid möjliga antingen av
tidsmässiga skäl eller på grund av vädret. Samtidigt har Gotland ett litet
befolkningsunderlag. Gotland är landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman, kostnaden
för att ha ett akutsjukhus ska bäras av få och möjligheterna till strukturella effektiviseringar
är ytterst begränsade. En viktig strategi för att även fortsättningsvis kunna erbjuda en
jämlik hälso- och sjukvård på Gotland är en nära dialog med politik och regionledning om
finansiering, prioritering och eventuella behov av omfördelning. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen bidrar även aktivt i det regionala arbetet gällande den långsiktiga
finansieringen av hälso- och sjukvården på Gotland. En av Regeringen tillsatt utredare har
haft uppdraget att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting. 2018 överlämnade kostnadsutjämningsutredningen sitt betänkande ”Lite
mer lika” till Regeringen. Under 2019 förväntas utredningens fortsatta hantering, dock är
tidplanen osäker. Det eventuella utslaget av utredningen gällande Gotlands finansiering av
hälso- och sjukvården är av största vikt inför framtida finansiella utmaningar. Gotland har
också en särskild utmaning där finansieringen av hälso- och sjukvården direkt påverkar
finansiering av de primärkommunala uppdragen som finansieras av skattemedel. Inom
andra regioner sker inte dessa prioriteringar och påverkan då regioner har skilda
organisationer från kommunerna. Ingen annanstans är det en gemensam beskattningsrätt
för primärkommunala och landstingskommunala verksamheter.
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Standardiserade vårdprocesser

För att vården ska bli jämlik, effektiv och patientsäker är en tydlig framgångsfaktor att
vårdprocesserna är standardiserade. Detta innebär att vården behöver utgå från bästa
tillgängliga kunskap. En standardiserad vårdprocess innebär att vilka åtgärder som skall
göras, hur de skall göras och i vilken ordningsföljd är definierade. För vissa processer finns
det även rekommenderade ledtider för de olika åtgärderna. Standardiserade vårdförlopp
(SVF) i cancervården kan ses som ett exempel på standardiserade vårdprocesser. Andra
vårdprocesser med behov av standardisering ska identifieras och implementeras via den
nationella kunskapsstyrningen.


Strukturerat deltagande i statliga satsningar

Staten i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör satsningar i form av
överenskommelser. Utifrån syftet dvs att göra insatser inom särskilt viktiga områden, så är
det ofta naturligt att hälso- och sjukvården på Gotland ska delta i överenskommelsen. Det
innebär dock mycket arbete både i verksamheten men också i form av redovisning för att
medel ska erhållas. Utvecklingen har gått mot att överenskommelserna har blivit bredare
och ofta innefattar flera verksamheter, i flera fall tangerar de också samma områden vilket
ställer allt större krav på styrning och ledning av arbetet utifrån överenskommelserna.
Struktur och modell för att planera, leda och följa upp överenskommelser är under
framtagande. Administrationen och hantering ska omfatta hela processen, från att
överenskommelsen inkommer, beredning för prioritering och beslut i förvaltningens
ledningsgrupp, förankring till berörda verksamheter, framtagande av handlingsplan till
återrapportering.
De statliga satsningarna i form av överenskommelser är alltid tidsbegränsade. Inte sällan
innebär dock överenskommelserna förändringar i verksamheten som ska fortgå även efter
avslutad satsning. Detta blir särskilt tydligt i de satsningar där medel uttryckligen ska
användas för förstärkt bemanning. Att finansiera och förvalta såväl aktiviteter som
strukturer som genomförts/byggts upp inom ramen för överenskommelserna som en del
av ordinarie verksamhet efter avslutad satsning är en särskild utmaning. Långsiktig
planering måste därför finnas med från början.


Rehabkoordinatorer inom primär- och specialistvård

Rehabiliteringskoordinering är ett relativt nytt uppdrag för hälso- och sjukvården som
innebär att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt främja återgång i arbete. Det finns
rehabkoordinatorer inom primärvården i samtliga landsting och några har även valt att ha
rehabkoordinatorer inom specialistvården. Rehabkoordinatorerna inom primärvården i
Region Gotland har fram till och med 2019 finansierats av den statliga överenskommelsen
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Socialdepartementets ambition är att en lag med medföljande finansiering kan träda i kraft
från 1:a januari 2020. Lagen ska förutom rehabkoordinatorerna även omfatta det
övergripande arbetet med sjukskrivning i landstingen som arbetsgivare. Det är oklart exakt
hur stor den statliga finansieringen beräknas bli i förhållande till behovet av
rehabkoordinatorer inom primär- och specialistvården på Gotland.


Riktade insatser till utsatta grupper

Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL har handlingsplan för psykisk
hälsa tagits fram inom Region Gotland. Handlingsplanen baseras på slutsatserna av
analysen av psykisk hälsa på Gotland och beskriver områden som är angelägna att utveckla
på kort (1 år) och på längre sikt (5 år). Handlingsplanen avser perioden 2017 -2021 och
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följs upp årligen. Exempel på utvecklingsområden som berör Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är patienters delaktighet i den egna vården, socialpsykiatri, första
linjens insatser och suicidprevention. Ett särskilt fokus är tidiga och effektiva insatser
gällande första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga avseende psykisk hälsa.
Barnnätverket har inför 2019 slagit fast att det är satsningar på de yngsta åldersgrupperna,
såväl generella som riktade satsningar som skall prioriteras.
I det tidigare ovan beskrivna arbetet med Sammanhållen kunskapsstyrning kommer det
under planperioden skapas en strukturer för kunskapsstyrning inom programområdet
psykisk hälsa och uppbyggnad av resurscentra inom området.
Omhändertagandet av gruppen ”mest sjuka äldre” är en av nyckelfrågorna för hälso- och
sjukvården. En ökande äldre befolkning kommer att ha ett ökat behov av
omhändertagande både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att möta behovet
krävs ett annat arbetssätt än idag och gränsöverskridande processer. Gemensamma
strukturer finns idag etablerade. En viktig strategisk fråga för planperioden är hur
samarbetet med framförallt hälso- och sjukvård och socialtjänst kan fördjupas och utvidgas.
För att förebygga framtida psykisk ohälsa/sjukdom för barn med avvikande kognitiv
utveckling/misstänkta autismspektrumstörningar finns det idag evidens för att tidiga
insatser kan minska negativa effekter av barnens funktionsnedsättning. Framförallt handlar
det om träning i samspel och kommunikation. Föräldrastöd är också en viktig hörnpelare.
En utredning med syftet att skapa en ändamålsenlig process för barn och unga med
neuropsykiatriska diagnoser/utvecklingsförseningar har genomförts, rapporten
presenterades december 2018. Under 2019 ska förvaltningen ta ställning till fortsatt
hantering. Vilka insatser som ska göras under planperioden är därmed ännu inte klarlagt.
Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att
nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin
omfattar också arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade
relationer. I strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet. Inom
Region Gotland pågår arbete med framtagande av strategi inom området ”Våld i nära
relation” ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar. Inom ramen för statlig
överenskommelse ”Våld i nära relation” har hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört
och kommer att genomföra insatser för att sprida kunskaper och metoder och med fokus
på förebyggande arbete.


Beslut att planera för, och under planperioden införa, angiografi/PCI-verksamhet på
Gotland

Efter en utredning huruvida det är verksamhetsmässigt och ekonomiskt möjligt att starta
en angiografi/PCI-verksamhet på Gotland har hälso- och sjukvårdsnämnden under 2018
beslutat om att starta upp PCI-verksamhet på Gotland. Kranskärlssjukdom är en av de
vanligaste sjukdomarna i befolkningen. En central del i utredning och behandling är
kranskärlsröntgen (coronarangio eller angio)och ballongsprängning (PCI - Percutaneous
Coronary Intervention). Idag sköts all angio och PCI för gotlandspatienter på Karolinska.
De allra flesta patienter slipper, med verksamheten befintlig på Gotland, få vården på
Karolinska och slipper därmed en kortare vårdtid. Regionfullmäktige beslutade inför
budget 2019 att bevilja hälso- och sjukvården investeringsmedel för utrustningen med 10
miljoner. Lämplig lokal för ändamålet ska planeras i samband med ombyggnationen av
operationsavdelningen. En processledare är timanställd under början av 2019 vars första
uppdrag är att arbeta fram ett projektdirektiv. Då många av hälso- och sjukvårdsnämndens
ledamöter är nya kommer en särskild förankring av projektet att ske i någon form.
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Resurskrävande förändringar prioriteras ner

Alla barn och ungdomar behöver få möjligheten att ha sina föräldrar hos sig under
sjukhusvården. Studier har påvisat att detta har faktiska positiva effekter på fysiologiska
reaktioner som blodtryck, syrgasbehov m.m. Sjuka nyfödda barn, såväl fullgångna som
prematura, har idag inte den möjligheten. Det skulle kräva större investeringar i lokalerna
vilket inte i dagsläget finns ekonomiska förutsättningar för. Under planperioden ska
möjligheten för alla barn att ha sina föräldrar hos sig under sjukhusvård fortsatt hållas
aktuell.
I psykiatrins nya lokaler kan barn vårdas inom psykiatrin men avskilt från vuxna patienter
och med barnens behov i fokus. Psykiatrins ombyggnation är ett gott exempel på
ambitionen att öka tryggheten för barn under sjukhusvistelse.
Behandlingsmetoden psykoeduaktiv träning även kallad mångsidiga intensiva insatser (MII)
som innebär att barnet genom mångintensiv träning lär sig nya färdigheter vilket
förebygger/minskar problemskapande beteende och underlättar vardagen. Insatserna är
dock mycket resurskrävande och det förutsätter tillskott av resurser inom såväl HSF som
UAF. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står inför mycket stora utmaningar för att klara
ekonomiska åtaganden på både kort och lång sikt. Det bedöms generellt inte som möjligt
att införliva nya uppdrag om dessa inte samtidigt innebär att resurser kan frigöras,
alternativt ramförstärkning för uppdraget. Hälso- och sjukvårdsdirektören har därför
bedömt att av ekonomiska skäl kan behandlingsinsatsen inte införas som en del av
habiliteringens utbud tillsvidare.
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4.4 Systematisk verksamhetsutveckling
Systematisk verksamhetsutveckling
Utmaning
Strategier
Fler behandlings- och diagnostikmetoder
 Gemensam nationell och regional struktur
för kunskapsstyrning
 Ordnat införande av ny medicinteknik
 Ordnat införande av nya läkemedel
Resultatjämförelse
 Jämförelser med andras och egna resultat
Ökad patientsäkerhet
 Minska förekomst av vårdrelaterade
infektioner
 Förbättra egenkontroll
Förmåga till verksamhetsutveckling både
 Skapa förutsättningar för kontinuerligt
som en del av vardagen och för större
förbättringsarbete
omställningar
 Förändrat behov av kompetens vid
utvecklingsarbete
4.4.1

Fler behandlings- och diagnostikmetoder

Antalet behandlings- och diagnostikmetoder genom läkemedel och medicinteknik fortsätter
att öka och behöver föras in i sjukvården på ett standardiserat och transparent sätt baserat
på förekomst av evidens och hälsoekonomiska ställningstaganden. En särskild utmaning i
sammanhanget är finansieringen av de nya metoderna. Många rekommendationer och
underlag om metoder bör användas eller inte sker på nationell nivå där respektive landsting
själv fattar beslut om införande eller inte. I realiteten är dock möjligheterna för enskilda
landsting att begränsa ett rekommenderat införande ringa.
Akut trombektomi i samband med stroke har utvecklats alltmer under de senaste åren och
kan komma att fortsätta att utvecklas med bredare indikationer. Beroende på den framtida
utvecklingen kan detta framöver komma att leda till behov av akuta patienttransporter till
fastlandet för en helt ny patientgrupp.
Intensiv forskning pågår för att utveckla vacciner för fler sjukdomar än
infektionssjukdomar. Förebyggande vaccin mot virus som orsakar cancer har utvecklats
framgångsrikt, däribland ett vaccin mot HPV-Humant PapillomVirus, som orsakar
livmoderhalscancer. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att vaccinera mot flera
cancersjukdomar, demens och hjärt-kärlsjukdomar.
Strategier för att standardiserat och transparent införande av fler metoder


Gemensam nationell och regional struktur för kunskapsstyrning

Den medicinska utvecklingen genererar nya kunskaper i hälso- och sjukvården som bättre
behöver implementeras och följas upp. Införande och utveckling av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning, även beskrivet under avsnittet en hälso- och sjukvård för
alla, bedöms som central framtida framgångsfaktor för detta.


Ordnat införande av ny medicinteknik

Nya behandlings- eller diagnostikmöjligheter på teknisk bas utvecklas alltmer och förs idag
in i sjukvården ofta utan prövning med avseende på evidens eller hälsoekonomiska
ställningstaganden. Under SKL:s ledning har tillsammans med representanter för
landstingen/regioner ett förslag till modell för en nationell införandeprocess tagits fram
under 2018. Processen kommer troligen att införas under 2019 och ska följas upp under
planperioden.
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Ordnat införande av nya läkemedel

Förvaltningen har en lokal rutin som avser ordnat införande av läkemedel baserad på en
nationellt framtagen process. Syftet är att säkerställa systematiskt ställningstagande till ett
antal parametrar, exempelvis medicinsk evidens samt ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser.
4.4.2

Resultatjämförelse

God vård är ett nationellt samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara
vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader. I
Nationella indikatorer för God vård presenterar Socialstyrelsen nationella
uppföljningsområden, hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer samt indikatorer från
Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Strategier för resultatjämförelse


Jämförelser med andras och egna resultat

De nationella indikatorer som Socialstyrelsen pekat ut ska användas för återkommande
jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården. Systemet med
nationella kvalitetsregister (NKR) kommer framöver att förändras för att bli en nationellt
mer integrerad del i strukturerna för sammanhållen kunskapsstyrning. Målet är att på ett
bättre sätt än idag vara ett stöd för att uppnå jämlik hälsa och resurseffektiv vård. Hälsooch sjukvårdsnämnden har beslutat att det övergripande kvalitetsmålet för hälso- och
sjukvården på Gotland är att resultaten ska ligga i nivå med riket.
Verksamhets- och kvalitetsuppföljning behöver ske på olika nivåer och ur olika perspektiv.
Av verksamheten som en del av egenkontrollen och som grund för verksamhetsutveckling.
Förvaltningsövergripande utifrån styrnings och ledningsperspektiv bland annat genom
årliga dialoger med samtliga verksamheter. Dialogerna ger också underlag till bedömning
om det inom något område behövs särskilda satsningar inom ramen för
verksamhetsplansarbetet, antingen inom en verksamhet eller som en sjukvårdsövergripande
satsning. Hälso- och sjukvårdsnämnden får kontinuerligt ta del av vårddata genom att
verksamheten bjuds in för att berätta. Verksamhetsstatistik presenteras även på intranätet.
Hälso- och sjukvården levererar också data till olika nationella uppföljningar, som exempel
kan tillgänglighetsdata nämnas.
Det är mycket som mäts inom hälso- och sjukvården både i de olika verksamheterna och
på övergripande nivå. Som bilaga till denna plan finns en förteckning av ett urval av mätetal
och målvärden som hälso- och sjukvården på Gotland arbetar efter.
Ett arbete med att effektivisera verksamhetsuppföljning inom förvaltningen pågår och
inom ramen för ” Sammanhållen kunskapsstyrning” pågår ett arbete för hur vårddata skall
samlas in och analyseras som grund till förbättringar.
4.4.3

Ökad patientsäkerhet

SKL publiceras årligen en rapport om skador i vården, som bygger på journalgranskning av
slutenvårdstillfällen, granskade med hjälp av en metod som kallas ”Markörbaserad
journalgranskning”. Den absolut vanligaste typen av undvikbar vårdskada som påvisas är
vårdrelaterad infektion. Andra relativt vanligt förekommande skadetyper är överfyllnad av
urinblåsa (under operation), kirurgiska skador, trycksår och läkemedelsrelaterade skador.
Det sistnämnda är dock mindre vanligt på Gotland jämfört med övriga riket.
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Risken att drabbas av vårdskador är minst dubbelt så hög för patienter som ”utlokaliseras”,
dvs placeras på någon annan avdelning än den som har särskild kompetens för patientens
vårdbehov. En undvikbar vårdskada leder till nästan dubbelt så lång vårdtid som för
patienter som inte fått någon skada, i medeltal 8 dygn. Relationen vårdplatser/vårdskador
kan bli en ond cirkel. Om platsbrist råder och många patienter blir utlokaliserade så ökar
risken för vårdskador och platsbristen förvärras pga ökat vårdbehov. Ett sätt att bryta den
onda cirkeln är att minska förekomsten av vårdskador och därmed minska behovet av
vårdplatser.
Vårdskador i öppen vård är av annan karaktär. I primärvård handlar det i första hand om
missade eller sent ställda diagnoser. Inom psykiatrin finns en hög förekomst av personer
som riskerar begå självmord.
Vårdrutiner som ska göra vården säker finns i stor utsträckning. Problemet är snarare hur
dessa rutiner görs kända och efterföljs. IVO har påpekat behovet av egenkontroll i detta
avseende. Det är viktigt att alla chefer betonar vikten av patientsäkerhet och att klimatet på
arbetsplatserna är öppet. Hur hjälps vi åt för att undvika misstag och hur lär vi oss av de
misstag som ändå begås? Här kommer det systematiska förbättringsarbetet in.
Strategier för ökad patientsäkerhet


Minska förekomst av vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada. Vilka åtgärder kan minska
förekomsten? En fortsatt strategi behöver tas fram.


Förbättra egenkontroll

Hur säkerställer vi att framtagna rutiner följs, att egen personal och anlitade konsulter har
förväntad kompetens, att vårdprocesser går som planerat? Hur följer vi upp beslutade
åtgärder efter exempelvis internutredningar, risk- och händelseanalyser behöver
systematiseras? Verksamheternas egenkontroll behöver förbättras i dessa avseenden.
4.4.4

Förmåga till verksamhetsutveckling

För att säkerställa effektiva flöden som ger bästa möjliga resultat för invånarna måste
verksamheterna ständigt arbeta med utveckling av verksamheterna. Att systematiskt arbeta
med förbättringar ökar även patientsäkerheten. Verksamhetsutveckling behöver ske såväl i
vardagen som i form av större omställning.
Förväntningarna på verksamhetsutveckling är höga och kommer från olika håll. Alla
verksamheter förväntas både arbeta med förbättringar och effektiviseringar utifrån det man
ser i den egna verksamheten och bidra till positionsförflyttning inom de
förvaltningsövergripande prioriterade utvecklingsområdena som beslutas årligen i
verksamhetsplanen. Detta måste även gälla för de verksamheter som lagts ut på privata
företag genom avtal som innehåller utrymme för förändringar i uppdragen. Statliga
satsningar i form av överenskommelser innebär förväntningar på förändring. Utvecklingen
har gått mot att överenskommelserna har blivit bredare och ofta innefattar flera
verksamheter vilket innebär större utmaning vid utvecklingsarbete. Hälso- och sjukvården
står dessutom inför flera mycket stora omställningar under planperioden som exempel kan
nämnas införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, övergång till en vård närmare
patienten och ombyggnationen av akutmottagningen/intensivvårdsavdelningen/operation.
Ombyggnationen handlar till mycket stor del om förändrade arbetssätt och effektivare
flöden
För att skapa förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga utvecklingsarbete finns ett
antal utbildningar inom förvaltningen med målsättning att ge verksamheterna verktyg och
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metoder att själva arbeta med verksamhetsutveckling. Allt tydligare efterfrågar
verksamheterna även ett aktivare stöd under själva utvecklingsarbetet. Att verksamheterna
kan få tillräckligt stöd i utvecklingsarbete är en viktig strategisk fråga för att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska ha förmåga att genomföra de förändringar som ska göras.
Strategier för förmåga till verksamhetsutveckling


Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete

För att skapa förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga arbete med
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar erbjuds ett antal utbildningar inom
förvaltningen.
-

-

-



Grundkurs förbättringskunskap för chefer - genomförs i syfte är att stödja och
utveckla chefernas förmåga att leda och genomföra systematiska förbättringar och
ger grundläggande kunskaper i systemkunskap, mätningar och variationer,
förändrings-psykologi och lärandestyrt förbättringsarbete.
Förbättringsprogram- genomförs för att utveckla det strukturerade arbetet med
ständiga förbättringar i hela organisationen. Tanken med förbättringsprogrammet
är att skapa förutsättningar, för multi- och tvärprofessionella team att tillsammans
med berörda chefer, arbeta systematiskt med att förbättra vården.
”A3 - en användbar metod för vardagsförbättringar”- metoden kan användas vid
problemlösning, projektarbete, avvikelsehantering och bygger på dialog med
berörda och analys av fakta.
För att sprida goda exempel inom förvaltningen anordnas årligen en
förbättringsdag. Flertalet förbättringsarbeten inom förvaltningen har resulterat i
prisade förbättringsarbeten både regionalt och nationellt.
Förändrat behov av kompetens vid utvecklingsarbete

Behov av aktivt stöd i själva utvecklingsarbetet efterfrågas allt tydligare av verksamheterna,
inte minst kopplat till digitalisering. Det är mycket svårt att gå från dagens arbetssätt till
något helt nytt. Dessutom behövs under förändringsresan i regel olika analyser göras,
underlag tas fram och kontakter tas med andra verksamheter som påverkas av förändringen
osv. Patienters/invånares delaktighet har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med
verksamhetsutveckling. Fyra medarbetare inom förvaltningen har genomgått en utbildning i
Ineras regi i e-hälsocoachning. Syftet från Ineras sida var att få fart införande av e-tjänster.
Metoderna kan dock tillämpas även för andra utvecklingsarbeten. Ett arbete pågår inom
förvaltningen för att tydliggöra vilka metoder som ska användas i vilka sammanhang.
De stora omställningarna så kallade paradigmskiften som hälso- och sjukvården står inför
ställer särskilda krav på förändringsledning vilket förvaltningen måste beakta för att skapa
bra förutsättningar.
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4.5

God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården

God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården
Utmaningar
Strategier
Förbättrad arbetsmiljö för att vara en
 Utveckla ledarskap och medarbetarskap
attraktiv arbetsgivare med engagerade
 Goda dialoger och facklig samverkan
och delaktiga medarbetare
 Aktivt arbete med lönebildning
 Utveckling av arbetstidsfrågor och scheman
 Heltid som norm
 Förlängt arbetsliv
 Utveckla rekryteringsstrategier
 Förutsättningar för forskning
 Skapa arbetssätt för att tidigt identifiera
källor till ohälsa
 Utveckla samverkansstrukturerna mellan
arbetsgivare och hälso- och sjukvård
Kompetensutveckling och förändrat
 Analyser av hur kompetensutveckling kan
behov av kompetens
gynna både bredd och djup i olika
yrkesgrupper
 Förändrade behov av kompetens
 Fortsätta arbetet med rätt använd
kompetens
 Samarbete med andra vårdgivare avseende
specialiseringstjänstgöring för läkare
 Öka användande av digitala lösningar
gällande kompetensutveckling
 Samarbete i interprofessionella team
 Ökad attraktivitet för vårdyrket
4.5.1

Förbättrad arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och
delaktiga medarbetare

Hälso- och sjukvården är i en situation där många av organisationens yrkesgrupper kan
betraktas som bristyrken och är därmed svårrekryterade. Situationen ser likadan ut i hela
landet, men utmaningarna är än större ju längre från de större städerna man kommer, öläget samt bostadsbristen, främst i Visbys närområde, är också en utmaning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgår från Region Gotlands nio utarbetade strategier för
att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Dessa strategier är framarbetade av
Kommuner och Landsting (SKL). Strategierna är att bredda rekryteringen, förlänga
arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja tekniken, underlätta
lönekarriär, låta fler jobba mer, visa karriärmöjligheter och använda kompetens rätt. SKL
beskriver att det inte handlar om att välja en av strategierna. Arbetsgivare behöver använda
en rad av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar
rekryteringsbehoven och utvecklar kommuner och landsting till att bli än mer attraktiva
arbetsplatser.
Idag är hälso- och sjukvården i alltför stor omfattning beroende av inhyrd personal. Detta
påverkar på flera sätt såväl arbetsmiljö, som kontinuitet för patienter, förutsättningar för
verksamhetsutveckling samt ekonomin.
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Egen anställd personal är på många sätt en mycket viktig grundförutsättning för
verksamheten. Utmaningen att vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och delaktiga
medarbetare måste mötas samlat på flera olika sätt, samtidigt som strategierna i flera fall
vävs samman. Exempelvis är en bra arbetsmiljö viktigt för att behålla medarbetare,
medarbetare som trivs och talar väl om sin arbetsplats attraherar andra osv. Att behålla
befintliga medarbetare är därför särskilt viktigt.
Resultatet i senaste medarbetarenkäten visar att 95 procent upplever att arbetet känns
meningsfullt. 83% tycker att man lär sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. Det är ett
resultat att vara stolt över! Utvecklingsområden är bland annat är att arbeta med rimlig
stressnivå och att arbetsplatser är fria från konflikter.
En grundförutsättning för delaktiga medarbetare är att vi har ledare som skapar
förutsättningar för medarbetare att vara engagerade och motiverade, men lika viktigt är att
medarbetarna själva är intresserade av att bidra till att utveckla verksamheten. Första linjens
chefer har en mycket viktig roll för att skapa förutsättningar och ta tillvara medarbetares
engagemang. Chefer har olika förutsättningar både utifrån person men också för att
uppdragen innehållsmässigt ser olika ut både avseende omfattning och komplexitet. För att
ge effekt behöver stöd som riktas till cheferna utgå från individuella behov. Under 20172018 genomfördes chefsdialoger som en del i att stötta chefer och för att identifiera vilka
aktiviteter som behöver genomföras. Förvaltningen deltar också i ett arbete som pågår för
hela Region Gotland med genomlysning av chefers förutsättningar.
I en kunskapsintensiv organisation som hälso- och sjukvård är möjligheten till utbildning
och forskning en viktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utbildning beskrivs i
särskilt stycke om kompetensutveckling. FoUU ska fungera som en brobyggare mellan
akademi och praktik och verka för att ny kunskap omsätts till praktiskt arbete till gagn för
patienten och medarbetarna samt för olika verksamheter i Region Gotland. Gällande
forskning så är Gotlands litenhet en utmaning för att skapa en hållbar och långsiktig
struktur för FoUU-verksamhet. Samarbete med annan befintlig FoUU-verksamhet kan
vara en väg att etablera ett stöd inom området forskning och utveckling.
Strategier för att vara attraktiv arbetsgivare med engagerade och delaktiga medarbetare


Utveckla ledarskap och medarbetarskap

Kontinuerligt återkommande chefsmöten är ett sätt att skapa en gemensam arena både för
information och diskussion inom vissa frågor men är också en möjlighet till
erfarenhetsutbyte med andra chefer i förvaltningen.
Chefsdialoger för att stötta chefer och för att identifiera aktiviteter som behöver
genomföras fortsätter. Behov av chefsstöd i olika former uttrycks vid dessa dialoger vilket
innefattar både administrativ avlastning såsom utvecklade IT- stödsystem. Det är av stor
vikt att det finns goda relationer med de fackliga organisationerna och att det sker ett
värdeskapande arbete enligt överenskommet samverkansavtal.
Första linjens chefer har en nyckelroll i att skapa förutsättningar och ta tillvara
medarbetares engagemang i verksamheten. För att ge bästa möjliga förutsättningar ska
systematik kring delaktighet från medarbetare utvecklas.
Utveckling av arbetsmiljöarbetet måste ske kontinuerligt och långsiktigt. En god
arbetsmiljö är en förutsättning för en god patientsäkerhet. En fråga som är ständigt aktuell
på olika nivåer. Resultaten av medarbetarenkäten ger en återkommande ögonblicksbild och
analyseras årligen på olika nivåer. Erfarenheten visar att resultaten från medarbetarenkäten
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respektive patientsäkerhetskulturmätningen visar på likartade slutsatser då mätningarna har
delvis överlappande frågor. Förvaltningen har av den anledningen övergripande tagit ett
samlat tag i dessa frågor. Även på verksamhetsnivå har flera enheter valt att integrera
arbetet med handlingsplaner och åtgärder utifrån de båda perspektiven.
Riktade insatser som gör skillnad kan identifieras och ska genomföras, men i många fall ses
resultat först på lång sikt efter enträget arbete.


Goda dialoger och facklig samverkan

God dialog och ett värdeskapande arbete enligt samverkansavtalet är en viktig del för att
medarbetare ska ha möjlighet till inflytande. Ett gott samverkansklimat skapar
förutsättningar för en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är
rättigheter för alla anställda vilket i sin tur är en förutsättning för en attraktiv arbetsplats.


Aktivt arbete med lönebildning

För att attrahera och behålla medarbetare måste lönebildningen följa omvärlden samt
upplevas jämställd och uppmuntra till goda prestationer.


Utveckling av arbetstidsfrågor och scheman

Utveckling av arbetstidsfrågor och schema är viktiga ur både arbetsmiljöperspektiv och för
att säkerställa att våra personella resurser används optimalt. Ett förvaltningsövergripande
projekt genomfördes 2017-2018. Utgångspunkten för projektet var att säkerställa att
arbetstider och scheman balanserar verksamhetens behov, medarbetarnas önskemål samt
hälsoaspekter gällande arbetstidsförläggning. Arbetet kommer att fortsätta även framåt i
tiden. Förvaltningen deltar även i SKLs arbete med att flera ska arbeta heltid och som ett
led i den framtida kompetensförsörjningen kommer fler medarbetare att behöva utöka
sysselsättningsgraden.


Heltid som norm

Förvaltningen påbörjade 2017 ett arbete med att se över schemaläggning och bemanning
där översyn av deltidsarbetandes förläggning av arbetstid har varit en del. SKL och
Kommunal har startat en heltidsresa där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i
välfärden. Region Gotland har valt att gå in i det arbetet. Ur förvaltningsperspektiv är heltid
som norm viktig även för andra avtalsområden än Kommunal. Med den förväntade
demografiutvecklingen behöver förvaltningen arbeta för att så många medarbetare som
möjligt arbetar heltid eftersom det kommer att bli svårt att rekrytera fler. Bristen på
kompetens är nationell och när det inte finns personer att anställa kommer det ställa krav
på förändrade arbetssätt, nya innovativa lösningar arbete enligt RAK samt digitala
lösningar.
En utmaning specifik för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att medarbetare i de flesta
fall har en specialiserad roll vilket gör att flexibiliteten att arbeta inom flera av
förvaltningens verksamheter är liten. För att medarbetare ska kunna arbeta inom flera
verksamheter kommer omställningsarbete liksom kompetensutvecklingsinsatser krävas.
Bemanningsplanering kommer att vara resurskrävande. För att klara omställningen till
heltid som norm är det flera områden som behöver utvecklas. Av några kan nämnas
översyn av organisations- och produktionsplanering, analys av kompetensutvecklingsbehov, utvecklat arbete med att omfördela arbetsuppgifter över en dag eller
vecka, utveckla och organisera bemanning genom exempelvis arbetsrotation,
kommunikation och riskanalyser. Utmaningen är att hitta arbetssätt som gör att fler
medarbetare vill arbeta heltid eftersom många medarbetare önskar arbeta deltid. Nedan
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redovisas antalet anställda i juli månad 2018 inom kommunals avtalsområde vid HSF,
uppdelat på befattningstyp.
Nedan anges endast tillsvidareanställda

Sysselsättningsgrad
Befattning
Undersköterskor

100%

75-99%

1-74%

Antal individer

122

57

7

186

Skötare

21

2

1

24

Vårdnära service

2

-

-

2

Barnskötare

4

5

-

9

Rehabiliteringsassistent

5

-

-

5

Ekonomibiträde

1

6

2

9
2

Lokalvårdare

-

-

2

Fotvårdare/-specialist

1

1

2

4

156

71

14

241

64,7

29,5

5,8

100

Totalt (antal)
Totalt (%)

På HSF är, av de tillsvidareanställda, 64% (156 individer) heltidsanställda och 36% (85
individer) deltidsanställda. Verksamhetsområden som är berörda är barn- och
ungdomsmedicin, gyn- och obstetrik, primärvård och psykiatri. Samtliga resursområden är
berörda.


Förlängt arbetsliv

För att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning är det angeläget att många
medarbetare väljer att fortsätta arbeta efter uppnådd traditionell pensionsålder. Detta
kräver ett aktivt engagemang i dialog med berörda medarbetare.


Utveckla rekryteringsstrategier

För att attrahera nya medarbetare måste ständiga analyser av olika
marknadsföringsaktiviteter göras. Det gäller både upplägg och kanaler. Flera av
förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken och konkurrensen mellan arbetsgivarna hård. Det
gäller att kunna lyfta fram det som utmärker och våga tänka nytt!
Samarbete med lärosäten är en viktig rekryteringsstrategi. Det etablerade samarbetet med
Uppsala Universitet har gett goda effekter avseende tillgång till sjuksköterskor på ön, den
verksamhetsförlagda utbildningen av exempelvis sjuksköterskestudenter men även inom
andra yrkeskategorier är ett mycket viktigt sätt att nå framtida potentiella medarbetare.
Önskan är att Uppsala Universitet förlägger ännu fler utbildningar, framförallt inom
bristyrken, till Gotland. Det gäller både på grundutbildning och specialistnivå såväl som
andra yrkesgrupper inom traditionella vårdyrken.


Förutsättningar för forskning

I samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) utreda möjligheten att hälso- och
sjukvården på Gotland kan anslutas till FOUU-strukturerna inom Region Stockholm.


Skapa arbetssätt för att tidigt identifiera källor till ohälsa

Identifiera arbetsplatser med hög korttidssjukfrånvaro, analysera orsakerna till den höga
sjukfrånvaron och ge stöd för arbetet med åtgärderna.
Se över och skapa rutiner för identifiering av kortidssjukfrånvaro på individnivå samt
förslag på åtgärder i ett tidigt skede.
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Utveckla samverkansstrukturerna mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård

Regionen arbetar på en övergripande nivå med att utveckla samverkan med
rehabiliteringskoordinatorer inom företagshälsovården. Förvaltningen följer arbetet.
4.5.2

Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens

Utbildning och forskning är en central fråga inom hälso- och sjukvård som även har stor
betydelse i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Med det lilla befolkningsunderlag Gotland har behöver många yrkesgrupper ha en bred
kompetens samtidigt som vi även har behov av specialistkompetens. För att möta behovet
behöver vi se över hur kompetensutvecklingen bäst ska kunna stödja både djup och bredd.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården, med att bland annat flytta vården närmare
patienten, ökad digitalisering, större samordnande roll osv, innebär dessutom successivt
krav på nya kompetenser för vårdens medarbetare.
Kopplat till att det råder brist inom flera yrkesgrupper behövs fortsatt arbete med rätt
användning av kompetens. Förståelse och kunskap om varandras professioner behöver
utvecklas för att använda kompetens från andra yrkesgrupper än traditionell hälso- och
sjukvårdspersonal för utveckling av nya arbetsprocesser och stödjande funktioner, liksom
olika förbättringsmodeller som också kan bidra till att skapa ökad patientnytta. Detta kan
innebära behov av nya yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, som exempel kan
nämnas inrättandet av vårdnära service.
Digitala lösningar ökar inom vården kan bidra till effektivisering och kvalitetssäkring samt
till att vissa bristsituationer kan underlättas. Digitala lösningar ger även ökade möjligheter
till deltagande i utbildningar och andra kompetenshöjande sammanhang exempelvis teamkonferenser runt patientfall. Ett ökat digitalt arbetssätt kommer att kräva
kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare för att på mest effektiva sätt kunna använda
nya digitala stödsystem.

Strategier inom utbildning och förändrade behov av kompetens


Analyser av hur kompetensutveckling kan gynna både bredd och djup i olika
yrkesgrupper

Under kommande års arbete i verksamheternas kompetensförsörjningsplaner ska särskilt
fokus läggas på analys och förslag till utvecklingsåtgärder för att
kompetensutvecklingsåtgärder ska stödja både bredd och djup i verksamhetens
yrkesgrupper.


Förändrade behov av kompetens

I samarbete med verksamheterna analysera konsekvenser av nya sätt att arbeta samt
användandet av ny teknik. Av detta dra slutsatser hur det påverkar kompetensbehovet i
framtiden.


Fortsätta arbetet med rätt använd kompetens

Med begreppet ”rätt använd kompetens” (RAK) menas att vid planering och organisering
av arbete så värderas arbetsuppgifter utifrån principen att de ska utföras av den
yrkeskategori som är bäst lämpad för uppdraget. För att säkerställa att omfördelning av
arbetsuppgifter är hållbara behöver dessa värderas och bedömas utifrån ett flertal
perspektiv. Samtidigt är det viktigt att ett aktivt ställningstagande görs avseende det
utrymme som frigörs vid en omfördelning. Erfarenheter både lokalt och nationellt visar att
denna del är en särskilt svår utmaning. För att ge förutsättningar för alla verksamheter att
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arbeta med frågan har tidigare arbetats fram en modell med tillhörande checklista för vilka
ställningstaganden/överväganden som behöver göras och hur beslut om omfördelning ska
ske. Principen ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar alla verksamheters planering av
arbetet. Ur ett styrnings- och ledningsperspektiv är det viktigt att kontinuerligt efterfråga
hur arbetet fortgår.
Chefsfunktionerna i förvaltningen är i många fall komplexa och chefer behöver avlastning i
olika former för att kunna fokusera på sitt ledarskap. Förvaltningen kan också se
konsekvenser av att stödresurserna minskat inom RSF, som exempel kan nämnas
rekryteringsadministration som idag till stor del åligger varje enskild chef att hantera. Ett
fortsatt behov finns därför av stödresurser som med fördel skulle kunna samordnas inom
RSF för att skapa resurseffektivitet och för att frigöra tid till ett nära ledarskap hos
förvaltningens chefer.


Samarbete med andra vårdgivare avseende specialiseringstjänstgöring för läkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har idag ett samarbete gällande
specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare med Karolinska universitetssjukhus. Samarbetet
idag sker i hög grad på individuell nivå och på subspecialitetsnivå. För att samarbetet ska
kunna utvecklas behövs en mer övergripande struktur tydliggöras. Intentionen är även att
samarbetet i högre grad ska bli ömsesidigt, det vill säga att ST-läkare från Karolinska även
gör del av sin utbildning på Gotland. Parallellt med detta utvecklingsarbete pågår arbete
med att teckna nya utomlänsvårdsavtal med vårdgivare inom Region Stockholm då
nuvarande avtal med Karolinska löper ut 2019. Hur samarbetet med andra vårdgivare ser ut
framöver kommer att påverka förutsättningarna för samarbete avseende
specialiseringstjänstgöring.


Öka användande av digitala lösningar gällande kompetensutveckling

Digitaliseringen innebär möjligheter och utmaningar även inom området
kompetensutveckling. Att medarbetare använder digitala lösningar som alternativ till
resande uppmuntras i hög grad inom förvaltningen. Ofta skapar det förutsättningar att
kunna delta på utbildningar/seminarier där det reella alternativet hade varit att inte delta
alls. En annan form av kompetensutveckling är de kollegiala diskussionerna som exempel
kan nämnas team-konferenser runt patientfall..
En framgångsfaktor för ökad användning är att det finns tillgång till utrustning som är lätt
att använda. En utmaning i sammanhanget är att det ställer krav på en annan part avseende
både upplägg av utbildning och utrustningsmässigt.


Samarbete i interprofessionella team

För att möta människors alltmer mångfasetterade vårdbehov och erbjuda en god vård krävs
bättre samverkan mellan vårdprofessionerna. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på
att ta tillvara på kompetensen hos olika yrkeskategorier genom interprofessionellt
teamarbete. Nationellt talas om att detta behöver synas finnas integrerat redan i utformning
av utbildningar.


Ökad attraktivitet för vårdyrket

Förstärkt samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningen för att tidigt väcka intresse för
och öka antalet sökande till vårdrelaterade utbildningar.
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4.6

Digitalisering

Digitalisering
Utmaningar
Förmåga att kompetensmässigt och
ekonomiskt hantera och driva på en ökad
digitalisering

4.6.1

Strategier
 Regional samverkan
 Omfördelning av resurser
 Införa framtidens vårdinformationsmiljö

Förmåga att kompetensmässigt och ekonomiskt hantera ökad digitalisering

Digitalisering i vården innebär en utmaning kompetensmässigt och ekonomiskt. För varje
nytt IT-system eller ny e-hälsotjänst tillkommer dessutom någon form av förvaltning. Detta
kommer att medföra ökat behov av exempelvis projektledare, systemförvaltare och
informatiker.
Behovet av integrerat arbetssätt mellan den kommunala sjukvården, ambulanssjukvården,
primärvården och sjukhuset tydliggör alltmer att dessa inte kan fortsätta att hanteras i
separata stuprör.
För att öka användande av digitala lösningar behövs både infrastruktur och teknik som är
lätt att förstå och ta till sig.
Hälso- och sjukvården på Gotland har idag gemensamt journalsystem med Stockholms läns
landsting som inte längre är möjligt att utveckla för att på ett bättre sätt stödja vårdens
medarbetare och stärka patienternas förutsättningar att vara delaktiga i sin vård. Nuvarande
system ska fasas ut och ersättas av en mer flexibel lösning som benämns FVM, framtidens
vårdinformationsmiljö.
Strategier för att hantera digitalisering


Regional samverkan

Utvecklingen av e-tjänster är både kostsam och tekniskt komplicerad. Samverkan mellan
kommuner, landsting och regioner är nödvändig. Lokala satsningar på infrastruktur
lättanvänd teknik drivs av regionstyrelseförvaltningen. Här behöver hälso- och sjukvården
ta en mer aktiv och drivande roll.


Omfördelning av resurser

Resurser för systemförvaltning, -utveckling och -avveckling behöver öka. Kompetens inom
informatik behöver sannolikt rekryteras. Tid och kompetens för verksamhetsutveckling
med stöd av digitalisering behöver tillskapas på såväl förvaltningsledningsnivå som i
verksamheten.


Införa framtidens vårdinformationsmiljö

Upphandling tillsammans med Region Stockholm beräknas vara slutförd i början av 2020.
Den nya miljön ska sedan implementeras. Förberedelser för utrullning av system kommer
att pågå under hela perioden. FVM innebär också förändring av såväl informationsflöden
som arbetssätt inom hälso-och sjukvårdens verksamheter. När Gotland rent praktiskt
kommer att gå över i den nya miljön är ännu oklart. Under en tidsperiod kommer parallella
system att vara i bruk och under denna tidsperiod kommer även ekonomin att belastas på
flera sätt. Målet med införandet av FVM är dock att effekterna förväntas påverka
ekonomin långsiktigt på ett positivt sätt.
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4.7

Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland

Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland
Utmaningar
Strategier
Obalans mellan behov och tilldelade
 Nära dialog med politik och regionledning
resurser
 Effektiviseringar
 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Förbättrad patientsäkerhet och kvalitet för
att undvika vårdskador
4.7.1

Obalans mellan behov och resurser

Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett skede där såväl förutsättningar som själva uppdraget
förändras, så också på Gotland. Denna utveckling kommer att fortsätta och förstärkas
under planperioden. Demografiska förändringar gör att sammansättningen av
sjukdomstillstånd som hälso- och sjukvården ska hantera förändras, andelen patienter med
kroniska sjukdomar ökar vilket ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården måste klara att möta både tidigare och nya behov. Nationella utredningar pekar
på att det måste ske en strukturell omställning av det svenska sjukvårdssystemet,
omställningen som ska göras är mycket omfattande. Utredarna betonar både att
omställningen behöver ske under en längre tidsperiod, tio årsperspektiv bedöms rimligt,
och att den kommer att innebära omställningskostnader.
Medicinsk utveckling och nationella satsningar innebär i princip alltid kvalitetsmässiga
ambitionshöjningar vilket är positivt, något som ofta inte diskuteras i sammanhanget är
kostnadsmässiga konsekvenser. Effektiviseringar frigör även resurser som kan omfördelas
men ofta innebär förändringarna kostnadsökning. Som tydligt exempel kan nämnas
nationella satsningar: under uppbyggnadsskedet finns avsatta statliga medel, men när
satsningen upphör måste verksamheten finanserias inom rambudgeten.
Som liten sjukvårdshuvudman är möjligheten till strukturella effektiviseringar ytterst
begränsade. Region Gotland har ansvar för att erbjuda de som bor och vistas på Gotland
en hälso- och sjukvård på lika villkor som resten av befolkningen. För att säkerställa detta
samarbetar hälso- och sjukvården på Gotland med andra sjukvårdshuvudmän. Hälso- och
sjukvården på Gotland har dock huvudansvaret vilket innebär att det måste finnas förmåga
och kapacitet både i verksamheten och gällande stödresurser. Tydligaste exemplet är
akutsjukvården: Gotlands isolerade läge som ö innebär att hälso- och sjukvården på
Gotland måste ha en beredskap att klara akutsjukvården själv. Transporter är inte alltid är
möjliga antingen av tidsmässiga skäl eller på grund av vädret.
Sammantaget kan konstateras att hälso- och sjukvården på Gotland är i en ytterst utsatt
situation. Förmågan att verksamhetsmässigt och ekonomiskt hantera omställningen såväl
som att tillgodose de kommande behov som förutses är en utmaning.
Hälso- och sjukvårdens strategier för att även framöver kunna erbjuda en hälso- och
sjukvård på lika villkor till de som bor och vistas på ön har beskrivits tidigare i planen.
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Strategier för att hantera obalans mellan behov och tilldelade resurser


Nära dialog med politik och regionledning

En mycket viktig strategi är nära dialog med politik och regionledning, med tydliga signaler
om ekonomiska konsekvenser utifrån den information som finns att tillgå och hälso- och
sjukvårdens bedömningar. Tydligheten försvåras av att de ekonomiska konsekvenserna är
svårbedömda. I dagsläget finns strukturerna och möjligheterna för att föra en nära dialog
med såväl politik och regionledning, däremot är det nödvändigt att samtalens både
omfattning och innehåll i viss mån behöver utökas. Hälso- och sjukvårdens stora
utmaningar inom dom kommande åren, kommer att påverka Region Gotland som helhet.
En öppnare och mer omfattande dialog kring välfärdsutmaningarna är nödvändig för att ha
möjlighet att gå bättre rustade in i framtiden.


Effektiviseringar

Hälso- och sjukvården är väl medveten om att den demografiska förändringen även
påverkar Region Gotlands finanseringsförmåga. Att så långt möjligt effektivisera för att
kunna omfördela resurser inom ram är en annan viktigt strategi. Hälso- och sjukvården,
och i viss mån andra delar inom Region Gotland, står i ett nytt ”nuläge” när det gäller
möjligheten att anställa personal. Det nya nuläget kommer att framtvinga förändrade
arbetssätt och effektiviseringar, bland annat genom digitalisering.


Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det hälsofrämjande arbetet behöver ske inom många av Region Gotlands ansvarsområden,
såsom förskola, skola, infrastruktur med mera. Den del av det hälsofrämjande arbetet som
hälso- och sjukvården kan och ska ta ansvar för är hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Att
fortsätta och utveckla arbetet med den hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en tydlig
strategi för att möta den förväntade ökningen av sjukvårdsbehov i den gotländska
befolkningen utifrån den demografiska utvecklingen. Att arbeta med de fyra
livsstilsfaktorerna, matvanor, rörelsevanor, alkoholvanor och tobaksvanor är i många fall
ett långsiktigt arbete och många av effekterna kommer också på längre sikt. Däremot finns
också effekter av den hälsofrämjande hälso- och sjukvård som är betydligt mer direkta, ett
exempel på detta är rökfrihet inför operation som på ett direkt sätt minskar risken för
komplikationer i samband med att en operation ska genomföras.


Förbättrad patientsäkerhet och kvalitet för att undvika vårdskador

Att patienter drabbas av vårdskador är inte helt ovanligt. Vårdskador kan vara sådant som
infektioner efter operationer, fallskador, trycksår mm. Varje sådan vårdskada orsakar såväl
lidande för patienten som ett längre vårdtillfälle. Att undvika att patienter får vårdskador är
en av hälso- och sjukvårdens strategier för att minska behovet av vård. Patientsäkerhet och
kvalitetsarbete är fundamentalt inom hälso- och sjukvården och behöver hela tiden
utvecklas.
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5

Drift- och investeringsbudget 2020-2022

5.1

Behov av ramförstärkning

Enligt ovanstående bedömning av uppdrag, mål och resurser begär hälso- och
sjukvårdsnämnden följande ramförstärkning inför budgetåret 2020.


Den resursfördelningsmodell som hälso- och sjukvårdens tillskott baseras på är en
utredning som SKL genomfört där prognosen för kostnadsutvecklingen för
landstingen 2015-2019 är 2,5 procent (SKL:s ekonomirapport oktober 2015).
Hälso- och sjukvården har sedan tidigare begärt att resursfördelningsmodellen
justeras årligen utifrån 2,5 procent på föregående års budget. Inför 2019 begärde
hälso- och sjukvårdsnämnden att en uppräkning ska ske mellan åren med 2,5
procent, vilket inte hade gjorts under ett antal år. Beslutet från Regionfullmäktige
blev att en uppräkning gjordes och att hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 39,2
miljoner istället för som tidigare 35 miljoner i resursfördelningsmodell. Däremot
blev beslutet återigen ett fast belopp, som inte per automatik indexeras upp mellan
åren. Inför budgetåret 2020 begär hälso- och sjukvårdsnämnden återigen en
uppräkning med 2,5 procent och att resursfördelningsmodellen ändras så att
tilldelningen till hälso- och sjukvården höjs med 2,5 procent per år. För 2020 skulle
detta innebära en uppräkning med 41,4 miljoner istället för de 39,2 miljoner som
finns med i den ekonomiska plankalkylen för kommande år. Hälso- och
sjukvårdsnämnden begär därmed att resursfördelningsmodellen räknas upp med 2,5
procent vilket inför budget 2020 innebär 41,4 miljoner. En utökning av
resursfördelningsmodellen med 2,2 miljoner jämfört med nuvarande belopp.



Den förstärkning av budgeten med 10 miljoner som Hälso- och sjukvården
beviljades inför budgetåret 2019 för att det ska vara möjligt för nämnden att ha en
buffert för mycket kostsamma vårdtillfällen på fastlandet har inför budgetåret 2019
helt intecknats av prisökningar från Region Stockholm som beskrivits ovan. Det
finns således återigen inte något utrymme för den fluktuation av utomlänsvårdens
kostnader som kan uppstå då många kostsamma vårdtillfällen inträffar under ett
och samma budgetår. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed återigen 10
miljoner för att återställa den buffert som var meningen inför 2019 men som istället
kommer att åtgå till prisökningar inom Region Stockholm.



Det nu befintliga samverkansavtal som idag finns med Karolinska avslutas 31
december 2019. Inför ett nytt avtal 2020 har förvaltningen riktat frågor om
samarbete till flera sjukhus inom Region Stockholm. Av flera skäl är bedömningen
att utomlänsvården främst ska köpas av Region Stockholm som ingår i samma
sjukvårdsregion som Gotland. De kostnadsökningar som samtliga akutsjukhus står
inför kommer att leda till kraftiga prisökningar för Gotland vid behov av
utomlänsvård. Detta samtidigt med den demografiska utvecklingen, den medicinska
och medicinsktekniska utvecklingen gör att bedömningen är att utomlänsvården
har tagit ett stort steg uppåt kostnadsmässigt under de två senaste budgetåren och
att någon nedgång av utomlänsvården inte kommer att ske utan en fortsatt mycket
kraftigt kostnadsutveckling för den köpta vården är att vänta. Däremot är
bedömningen av hur hög kostnadsutvecklingen mycket svår att göra. I
diskussionerna med tjänstemän inom Region Stockholm inför beslut i
samverkansnämnden under december 2018 ställdes frågan från Gotland
Stockholms bedömning kring kostnadsutvecklingen för akutsjukhusen inom
Region Stockholm de närmaste åren. Svaret var att den kostnadsutveckling på 18-
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20 procent som var fallet inför 2019 kommer att fortsätta under flertalet år, inte
minst på grund av mycket kraftiga investeringar i sjukhusen. Region Gotland köper
idag utomlänsvård från Stockholm för ca 125 miljoner. En kostnadsutveckling på
10 procent ger en ökad kostnad på 12,5 miljoner. Detta är i egentlig mening en allt
för optimistisk nivå av tänkt utvecklingstakt. I det avtal som Gotland har idag med
Karolinska sjukhuset har förhandlingar de senaste åren gjort att gapet mellan
Karolinskas självkostnad och det pris som Gotland betalar har under åren växt allt
mer. Bedömningen är att vid ett nytt avtalsskrivande kan priserna ta ytterligare kliv
uppåt. Inför avtalet 2020 och framåt har samverkansnämnden dock öppnat för att
ett prisavtal mellan Region Gotland och Region Stockholm på en övergripande nivå
skulle vara möjlig, istället för ett prisavtal med respektive sjukhus. Ett sådant arbete
är dock ännu inte igångsatt. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär för en bedömd
kostnadsutveckling inom utomlänsvården ett tillskott på 15 miljoner.


Den statliga satsningen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning- och
rehabiliteringsprocess”, den s.k. sjukskrivningsmiljarden avslutas. Enligt plan skulle
satsningen avslutas inför budgetåret 2019 men satsningen har fortsatt som tidigare
under 2019 och kommer att avslutas istället inför budgetåret 2020. Satsningen
innefattar flera delar, bland annat medel riktat mot rehabkoordinatorer. När det
gäller just rehabkoordinatorer kommer istället staten via lagstiftning ge regioner i
uppdrag att tillhandahålla rehabiliteringskoordinatorer. Vid nya uppdrag till regioner
gäller finansieringsprincipen och hälso- och sjukvården förväntas få dessa tjänster
finansierade. Hur exakt finansieringen från staten kommer att se ut vid en
lagstiftning är i nuläget inte helt klarlagt. Inte heller om det i så fall blir ett riktat
statsbidrag eller om det går in i det generella statsbidraget. Viktigt är att det
kommer hälso- och sjukvården till del, då det är hälso- och sjukvården som får
uppdraget att tillhandahålla rehabkoordinatorer. Hälso- och sjukvårdsnämnden
begär att om ifall statens kompensation till regionerna enligt finansieringsprincipen
kommer Gotland till del i det generella statsbidraget, att detta överförs till hälsooch sjukvårdsnämnden.



Försäkringsmedicinska utredningar kommer att bli lag och istället att ges som
uppdrag till landstingen att utföra, inklusive finansiering enligt
finansieringsprincipen. Även för detta begär hälso- och sjukvårdsnämnden att i det
fall där kompensationen från staten kommer Gotland till del i det generella
statsbidraget, att detta överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden.



Den del av sjukskrivningsmiljarden som däremot inte kommer att finansieras via
lagstiftning när satsningen upphör är satsningen på samtalsbehandlare. Hälso- och
sjukvården har satsat ca 3,0 miljoner på samtalsbehandlare inom primärvården med
medel från sjukskrivningsmiljarden. Inför 2019 beviljades ingen budgetförstärkning
för detta från Regionfullmäktige utan verksamheten prioriterades med hjälp av
omfördelning från andra verksamheter. Krav på samtalsbehandlare har arbetats in i
krav- och kvalitetsboken för primärvården. Den statliga satsningen fortsätter nu
under 2019 men utgår från och med 2020. För att ha möjlighet att fortsätta
prioritera detta viktiga område för att möta den psykiska ohälsan, som tidigare
finansierats via riktat statsbidrag, begär Hälso- och sjukvården 2,9 miljoner.



Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Efter omfattande diskussioner med
Stockholm kring upphandlingen av FVM tyder nu allt på att Region Stockholm
kommer att köpa in FVM och att Gotland istället kommer att köpa tjänst av
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Region Stockholm. Tidigare har hälso- och sjukvården aviserat en mycket osäker
bedömning av investeringsmedel om 60 miljoner. 2 miljoner av dessa är beviljade i
investeringsbudget för 2018 och 2019. När nu scenariot troligtvis blir annorlunda,
att Gotland inte ska göra investeringen utan köpa tjänsten istället kommer
kostnadsökningen att gå direkt mot driftsbudgeten istället för via
investeringsbudget. En tänkt investering på ca 60 miljoner, med avskrivningstid på
7 år ger ökade kapitalkostnader på ca 9 miljoner per år, inklusive internränta. Detta
belopp är ytterst osäker då inga nyckeltal för utfördelning av kostnaderna för
systemet är färdigdiskuterade, diskussionerna är i nuläget endast initierade, långt
ifrån färdiga. En försiktig bedömning är således ett behov av driftbudget på 10-15
miljoner per år för köp av tjänst från Region Stockholm. Det är inte heller klarlagt
när utfördelningen kommer att ske, men bedömningen är att det inte kommer att
ske under 2020 utan snarare 2021-2022. För mer information se lägesbeskrivning
FVM.


Det som däremot är ett extraordinärt behov under 2020 och redan 2019, är
behovet av ytterligare resurser för förberedelse av implementering av FVM
inklusive den verksamhetsförändring med nya arbetssätt som är nödvändiga för att
FVM ska kunna implementeras. Projektgruppen har bedömt att behovet av
helårsarbetare som arbetar med detta under 2019 och framåt är ca 11 tjänster
enbart på systemsidan av projektet. 11 tjänster motsvaras av ca 8 miljoner baserat
på en blandning av yrkeskategorier. På sikt kommer kostnaderna för dagens system
att minska då nya system införs, men sedan tidigare finns kunskap om att avveckla
och säkerställa information av gamla datasystem är kostsamt varför den minskade
kostnaden av exempelvis TakeCAre bedöms vara oförändrad under de första åren
med FVM. Implementeringen av FVM beräknas enligt nuvarande tidplan vara
färdigställd i slutet av 2023. De ökade driftskostnaderna för förberedelse av nya
system pågår redan och för detta har hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelats en
ramökning med 1,5 miljoner. Bedömningen är att detta inte kommer att räcka till
from år 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed 8 miljoner för
förberedelse inför implementering och avveckling.



Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar både nationellt och på Gotland.
Orsaken till detta är inte helt klarlagt, men troligen spelar olika faktorer in och
mycket talar för att ungas förändrade livsvillkor i samhället har inverkan på den
psykiska hälsan. För att kunna främja psykisk hälsa, förebygga utveckling av mer
långvarig problematik och leva upp till nationella riktlinjers rekommendationer
fordras ökad tillgång till stöd och behandling. Ett nära samarbete mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten är av stor vikt för att kunna tillgodose unga personers
behov av sammansatta insatser. Hälso- och sjukvården och socialförvaltningen
startar därför under våren 2019 en försöksverksamhet av en integrerad och
samlokaliserad mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa. I samband med
att hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden beslutade om
pilotverksamheten gavs förvaltningarna i uppdrag att begära medel för en
permanentning av verksamheten om projektets resultat visar tänkta positiva
effekter.
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LÖF- Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag är ett försäkringsbolag som alla
Regioner äger och som hanterar ersättning till patienter för skador som vården
orsakat. LÖF har aviserat om en preliminär avgift för 2020 som innebär en ökad
kostnad med ca 0,5 miljoner för Region Gotland. Då det för Region Gotlands
räkning är Hälso- och sjukvårdsnämnden som bekostar avgiften till LÖF begär
Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,5 miljoner i budgettillskott för att finansiera den
höjda avgiften.

Sammanfattningsvis begär hälso- och sjukvården att kompenseras i driftbudget med:
 Ytterligare 2,2 miljoner mer i resursfördelningsmodell, baserat på 2,5 procent av
budget 2019, enligt SKL:s ekonomirapport oktober 2015. Total kompensation
41,4 miljoner istället för 39,2 miljoner som i nuläget ligger i plankalkylen.
 10 miljoner för att återställa buffert för kostsamma vårdtillfällen inom
utomlänsvården.
 15 miljoner för bedömd kostnadsökning av utomlänsvården baserat på
kostnadsutvecklingen på akutsjukhusen i Region Stockholm.
 3 miljoner för att möjliggöra fortsatt verksamhet med samtalsbehandlare inom
primärvården, såväl inom egenregi och privata aktörer. Tidigare finansierades
detta via den statliga satsningen för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningoch rehabiliteringsprocess”
 8 miljoner för förberedelse för implementering av FVM och förberedelse för
avveckling av nuvarande journalsystem mfl.
 1,3 miljoner för att möjliggöra permanentandet av ”Första linjen” om projektet
visar tänkta positiva effekter.
 0,5 miljoner för höjd avgift för LÖF- Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
Summa av driftbudgetäskande inför 2019 blir 40,0 miljoner förutom
resursfördelningsmodell enligt plan, sedvanliga uppräkningar för regioninterna kostnader,
externa avtal samt personalkostnadsökningar. Dessutom extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra
landsting/regioner.
5.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Inga aviserade förändringar gällande taxor inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar själv för den årliga höjningen av tandvårdstaxan
Kompensation för externa avtal
1.

Avtal

2.

Omslutning
(tkr)

3.

Beräknad
indexhöjning

4.

Beräknad
6. Kompensation
volymförändring
2020(tkr)

5.
Alarmering o
dirigering (SOS Alarm,
MSB, Saab Security)
Privata vårdgivare enl
nationella taxan.
Läkare och sjukgymn.

2 902

3,6%

0%

105

6 830

2,4%

0%

164
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Privata vårdgivare enl
avtal (sjukgymnastik,
psykoterapi, fotvård)
Njursjukvård
(B Braun Avitum AB)

2 774

2,4%

5% (ökat antal
patientbesök)

205

16 395

3,1% (LPIK)

0,6% ökat antal
behandlingar

607

Privat primärvård
(Praktikertjänst,
Unicare)
Ambulans (Falck)
Luftburen
ambulanssjukvård
Sjukvårdsrådgivning
(Previa)
Läkemedelsförsörjning

43 939

3%

0%

1 318

34 528
35 583

2,42 %
4%

1 060
2 135

3 604

2,4%

3%
2% fler
flygtimmar
2% fler samtal

3 700

0%

3 700

Konsultavtal (till
största delen
KARGO)
Privat barn- och
ungdomstandvård
Privat tandvård –
Tandvård till särskilda
patientgrupper.

13 000

Ny upphandling
gjord.
3,5 %

0%

455

1 372 tkr

2,6 %

0%

35

1 204 tkr

2,6 %

0%
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Totalt

159

9 973

Den kraftiga ökningen av kostnad gällande läkemedelsförsörjningen beror på en precis
gjord upphandling på området. Läkemedelsförsörjning innebär att lagerhålla och
tillhandahålla läkemedel som hälso- och sjukvården beställer så att verksamheterna har ett
företag att beställa av och inte alla olika läkemedelsföretag. Läkemedelsförsörjning innebär
också att bereda infusioner och sprutor gällande bland annat cytostatika. I upphandlingen
var det endast två företag som svarade och det med lägst priser fick tilldelningen. Dock har
priserna ökat med drygt 300 procent jämfört med nuvarande pris. Förvaltningens
bedömning är trots detta att det inte skulle vara lönsamt att ta hem verksamheten i egen
regi, vilket är ett alternativ. Dessutom finns i dagsläget inga ändamålsenliga lokaler för
exempelvis beredning av cytostatikainfusioner, vilket ytterligare gör att egenregi-alternativet
i nuläget inte är aktuellt.
5.3

Beskrivning av behov inom konkurrensutsatta verksamheter

De verksamheter som lagts ut på upphandlade avtal står oftast inför samma typ av
utmaningar som egenregins, t ex med fler äldre patienter eller ökande volym- eller
kvalitetskrav. Metodutveckling som ger möjlighet att göra mer för fler patienter är en
realitet även t ex inom njursjukvården och ambulanssjukvården. Oftast innebär
ersättningssystemet en stor del fast ersättning som prisjusteras för 80 till 90 procent av de
generella kostnadsökningarna enligt index. Genom detta krävs rationaliseringar för att
bibehålla samma ekonomi och att inget utrymme ges för verksamhetsutveckling eller
utökade åtaganden. Ovan beskrivna situation innebär att det från privata intressenter kan

41

bli en fokusering på att begränsa sitt åtagande genom att inte delta i utvecklingsinsatser och
strikt utföra endast det som avtalats. Konsekvensen för uppdragsgivaren är att
uppdragsbeskrivningen inför en ny avtalsperiod behöver utökas väsentligt med ökade
kostnader som följd eller att anbudsbeloppen även med en oförändrad
uppdragsbeskrivning ökar språngvis för att komma ikapp kostnadsutveckling som skett
löpande i egenregiverksamhet. Det mest aktuella exemplet på verksamhet med fast
ersättning där verksamhetens volym och förväntningarna på tillgänglighet ökat är
ambulansverksamheten.
För verksamheter inom nämndens område som bedrivs på entreprenad kommer beslut
behöva fattas om förnyad upphandling alternativt övergång till egen regi vid olika
tidpunkter under planperioden. Där ny upphandling skall genomföras bör beslut fattas 1218 månader innan avtalsslut. För planperioden 2020-2022 är detta aktuellt för
läkemedelsförsörjningen och för ambulansverksamheten och ambulanshelikoptern där
planeringen är att synkronisera avtalstiderna och innehållet i respektive avtal.
Ett specialfall inom vårdgivarsektorn är de ensampraktiker som bedrivs enligt lagarna om
ersättning för läkarvård resp. fysioterapi. För dessa verksamheter finns inga upphandlade
avtal och inga sluttider, däremot laglig möjlighet för utföraren att vid t ex pensionering sälja
verksamheten till en annan utövare. En översyn av villkoren pågår för närvarande nationellt
inom Socialstyrelsen.
Verksamhet vid vårdcentraler regleras i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om
obligatoriskt vårdvalssystem, LOV som innebär fri etablering under villkor som fastställs av
nämnden i Krav- och kvalitetsboken.
Aktuella vårdgivarverksamheter på entreprenad
Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Njursjukvård

B Braun AB

2023-08-31

Ambulanssjukvård

Falck
2021-03-21
Ambulans
AB
AmbulansScandinavian 2021-03-21
helikoptertjänst Medicopter
AmbulansSOS Alarm
2019-12-31
alarmering

Förlängningsoption
2 á högst
24 mån
Uttagen

Anmärkning

Uttagen

Upphandling
påbörjad
Beslut om ev
förlängning senast
2019-03-31
Beslut om ev
förlängning senast
2019-07-31
Beslut om
förlängning senast
2019-02-28

1 år

Sjukvårdsrådgivning

Previa AB

2020-01-31

1 á 1 år

Fysioterapi

Totalhälsan

2019-08-31

2 á 1 år

Nytt avtal från
2018-09-01
Upphandling
påbörjad
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Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Fotvård

Fothälsan

2020-07-31

Fotvård

Fotvården
Korpen

2020-07-31

Psykoterapi

Lukasmottagninge
n
Min salong

Epilering

Ortopedtekn
verks för barn
o vuxna
Vårdcentral

Epilering

Vårdcentral
Utprovning av
peruker

Anmärkning

2018-12-31

Förlängningsoption
Max 24
mån á 2
ggr
Max 24
mån á 2
ggr
1 á 1 år

2020-03-31

Uttagen

Skönhetskompaniet

2020-03-31

Uttagen

Team
Olmed Syd

2020-09-30

1 mån

Visborg
Praktikertjänst
Unicare vård
Gotland AB

2019-12-31

Lina Khan

2019-05-31

Beslut bör tas om
ny direktupphandling senast
hösten 2019
Beslut bör tas om
ny direktupphandling senast
hösten 2019
Upphandlingsuppdrag skickat
2019-01-25
Nytt avtal enl kravoch kvalitetsbok
hösten 2019
Nytt avtal enl kravoch kvalitetsbok
hösten 2019
Beslut om
förlängning senast
2019-03-31

2019-12-31
1 år

Beslut om
förlängning senast
2020-04-30
Beslut om
förlängning senast
2020-04-30
Förlängt till
2019-12-31

6 Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
Enligt SKL kommer investeringstakten inom regionerna att öka under kommande år. I
många regioner investeras det i nya sjukhus, operationssalar och psykiatribyggnader. Dvs
precis det som skett på Gotland och som ligger inom planperioden, dvs om och tillbyggnad
av akutmottagningen och ombyggnation av operationssalar. Detta tillsammans med den
medicinsktekniska utvecklingen som går framåt gör att investeringsvolymerna och därmed
också driftkostnaderna kommer att öka under kommande år.
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2020
Investeringspott

2021

2022

2023

2024

Tot*

23 000 23 000 24 000 24 000 25 000

Maskiner och inventarier
Skelettröntgen
PCI- Percutan Coronal Intervention

5 000

5 000

10 000

10 000
5 000

Narkosapparater
Inventarier för akutmottagningen

5 000

6 000

6 000
2 500

Inventarier för operationsavdelning

2 500
2 500

Inventarier för intensivvårdsavdelning
Summa maskiner och inventarier

10 000

44 000 30 500

2 500

31 500 24 000 25 000

Bygg och anläggningsinvesteringar
Primärvård

2 000

4 000

Operationsavdelning

1 000 20 000

21 000

Intensivvårdsavdelning

1 000 20 000

Ombyggnation bårhuset

3 000

3 000
4 000

Hab/Rehab
Total ram för lokaler
Summa

21 000

3000 24 000 20 000
47 000 54 500
2020

2021

4 000

4 000
0

51 500 28 000 25 000
2022

2023

2024

Tot

Projekt för perioden där budget är
överlämnad till Tekniska nämnden
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Akutmottagningen plan 2-3 + tillbyggnad 35 000 11 000
plan 4-6
* I det totala beloppet ingår även investeringsbudgeten för 2019 eller tidigare.

77 000
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6.1

Investeringspott

Investeringspotten för hälso- och sjukvården är sedan budgetåret 2018 förändrad från att
innehålla 4 olika potter, pott för medicinskteknisk utrustning, pott för mindre
ombyggnationer, pott för inventarier i samband med mindre ombyggnationer och pott för
IT-investeringar, till att nu vara en pott där samtliga delar ingår.
Den största delen av potten avser medicinskteknisk utrustning. Visby lasarett har idag ett
fullt nyttjande. Det finns inga marginaler i utrymmet. Det innebär att i varje
verksamhetsförändring som kräver någon form av ombyggnation eller flytt av verksamhet
inom lasarettet bidrar det till behov av mindre eller större lokalanpassningar. Under 2019
och 2020 pågår en rad verksamhetsflyttar som har sitt ursprung i den flytt av
rehabiliteringsavdelningen från Korpenområdet till Visby lasarett som genomfördes under
2018, för att på det sättet samla all slutenvård på ett ställe (förutom de psykiatriska
heldygnsplatserna). I kölvattnet av denna flytt och för att frigöra andra utrymmen på
lasarettet som inte behöver lasarettets resurser pågår i nuläget relativt omfattande planering
av verksamhetsflyttar. Dessa flyttkostnader i form av mer eller mindre omfattande
ombyggnationer bekostas av investeringsmedel från potten. Samtidigt har kostnaderna och
priserna för medicinskteknisk utrustning ökar generellt mellan åren både pga direkt
prisökningar men också på grund av att den teknikutveckling som skett sedan senaste
inköpet av en viss utrustning som i regel är ett tiotal år tillbaka. Hälso- och sjukvården
begär därför en kontinuerligt ökad pott för att möta dessa behov. Den kontinuerliga
uppräkningen bedöms vara rimlig med 1 miljon vartannat år.
Medicinskteknisk utrustning, ca 15 miljoner
Utbyte av medicinteknisk utrustning sker enligt återanskaffningsplan samt eventuella
nyanskaffningar.
Några exempel på investeringar under 2020-23 är Dentalunitar (behandlingsstolsenheter till
tandvården) där utbytet har påbörjats men kommer att fortgå även under 2020, flertalet
utrustningar inom laboratoriemedicinskt centrum är i behov av utbyte som exempelvis
blododlingsinstrument, clamydiainstrument, EKG-apparater och ultraljud i olika former till
olika verksamheter.
Hälso- och sjukvården är i en period då en stor del av den medicintekniska utrustningen
börjar bli ålderstigen och uttjänt. Delar av utrustningen är ineffektiv och medför ökat
behov av service. I värsta fall finns inte reservdelar längre att tillgå vilket gör det extra
besvärligt då någon del går sönder. Detta medför att behovet av investeringar är större än
vad som ryms inom såväl investeringsbudget som personalresurser.
Potten används till en mängd olika utrustningar under ett år, både mindre och större men
samtliga kräver personalresurser från verksamheten, medicinsktekniska avdelning,
förvaltningsledning och från upphandlingsenheten inom regionstyrelseförvaltningen. Av de
ca 15 miljoner som budgeteras för medicinskteknisk utrustning planeras ca 8 miljoner till
utrustning som har värde över direktupphandlingsgränsen, ca 5 miljoner till utrustning som
har värde under direktupphandlingsgränsen och ca 2 miljoner avsätts till en buffert ifall
någon utrustning havererar under året. Allt fler upphandlingar genomförs tillsammans
med Stockholms Läns Landsting vilka Gotland sedan kan göra avrop ifrån. Dessa
samordnade upphandlingar med SLL är till stor fördel och resursbesparande för Gotland.
Resursinsatsen för Gotlands del blir betydligt lägre även om den inte blir obefintlig. I
samband med att fler upphandlingar sker i samarbete med Stockholm ger detta möjlighet
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att öka investeringstakten utan att för den skull behöva öka upphandlingsresurserna i
samma takt.
Mindre ombyggnader, ca 4 miljoner
För att Hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att göra mindre
lokalförändringar/anpassningar till följd av verksamhetsförändringar eller utrymmesskäl är
potten för mindre ombyggnader ett viktigt verktyg. Investeringsmedel avsedda till mindre
ombyggnationer kommer de närmaste åren till största del att användas till ombyggnationer
i samband med flytt av verksamheter. I flertalet verksamheter på lasarettet finns behov av
åtgärder i lokalerna, mer yta behövs för samma verksamhet. Maskiner och utrustning blir
större och fler och fri yta behövs för att kunna tillgodose tillgänglighet, arbetsmiljö och
patientsäkerhet. Inom öppenvården upplevs behov av fler rum, det är svårt att få till
tillgänglighet med saknade lokalresurser.
Förvaltningen har yteffektiviserat så långt det är möjligt utifrån lagkrav på utrymme och
ventilation och i stort sett alla förändringar i verksamhet eller tjänster innebär
ombyggnationer. Då Visby lasarett är begränsningen är det alltid i slutänden en central
bedömning av vilka verksamheter som prioriteras gällande av lokalförändringar.
Prioriteringen utgår först och främst i vad som gagnar helheten på Visby lasarett mest.
Inventarier i lokaler, ca 3 miljoner.
Utbyte, återanskaffning och eventuell nyanskaffning av inventarier i lokalerna. Inte sällan
uppstår behov i samband med mindre eller större ombyggnationer. För stora
ombyggnadsprojekt begär hälso- och sjukvården numera också medel för inventarier i
samband med begäran om medel till själva ombyggnadsprojektet.
I nuläget har hälso- och sjukvården valt att inte avsätta några medel för IT-investeringar.
6.2

Maskiner och inventarier utöver pott

Skelettröntgen till röntgenavdelningen
Utbyte av två stycken skelettröntgenutrustningar beräknas ske enligt återanskaffningsplan.
Investeringsbehovet för dessa skelettröntgenutrustningar är 10 miljoner.
Återanskaffningsplanen är baserad på behov av byte med 10-årsintervaller. Utrustningen
som planeras att bytas ut köptes in 2007 och bedöms således vara i stort behov av utbyte
under 2020 och 2021. Upphandlingsarbetet med kravspecifikation har påbörjats i slutet av
2018.
PCI Percutan Coronal Intervention
Den förstudie som gjorts och som beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden som särskilt
ärende pekar på att fördelarna överväger nackdelarna med att starta upp en PCIverksamhet på Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att planera för
och införa angiografi/PCI-verksamheten på Gotland. Projektet har initierats och en
timanställd projektledare har som första uppdrag att utforma en projektplan. Tidplanen
påverkas av tidplanen för ombyggnationen av operationsavdelningen där PCIverksamheten planeras inrymmas.
Narkosapparater
Merparten av de 9 narkosapparater som finns idag är inköpta för 10 år sedan. Det är
välfungerande narkosapparater i dagsläget, men med stigande ålder kan behovet av
reparationer och risken för haveri av utrustningen öka. Vid ett utbyte av apparaterna är det
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av största vikt att samtliga apparater byts ut samtidigt, detta ur patientsäkerhetsskäl.
Narkosapparater används i ett mycket medicinskt känsligt läge, då patienter ska sövas ner i
samband med en operation. Att ha flera typer av utrustning, med krav på olika
handhavande beroende på vilken av narkosapparaterna som används är patientosäkert. Det
ska bara finnas en typ av utrustning, med ett specifikt handhavande av utrustningen så att
inga tveksamheter eller felaktigheter uppstår.
En ny upphandling innebär ingen uppgradering av utrustning eller att några ny medicinsk
nytta utan utbytet sker enbart på grund av ålder av nuvarande utrustning.
Inventarier för större ombyggnadsprojekt
Vid större ombyggnadsprojekt har hälso- och sjukvården valt att samtidigt begära
investeringsmedel för inventarier eftersom det alltid kommer till vid större
ombyggnationer. I nuläget begär hälso- och sjukvården investeringsmedel för tre större
projekt som samtliga hör ihop, ombyggnation och tillbyggnad av akutmottagningen
inklusive tillbyggnad plan 4-6, ombyggnation intensivvårdsavdelningen och ombyggnation
av operationsavdelningen. Investeringsbehovet av inventarier är beräknat till 10 procent av
bedömd kostnad för ombyggnationen och sedan avrundat uppåt.
6.3

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Bygg- och anläggning enligt lokalförsörjningsplan
Reviderad lokalförsörjningsplan med investeringsplan för perioden 2020-2024 redovisas för
Hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut i samband med beslut om Strategisk plan och
budget.
Operationsavdelning
I tidigare strategisk plan och budget har ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen
prioriterats före ombyggnation av operationsavdelningen. I Regionfullmäktiges beslut om
investeringsbudget för år 2019-2020 och planen för 2021-2023 sköts dessutom
ombyggnationen av operationssalen fram till 2021 för förstudien och det stora utfallet
under år 2023. I samband med om och tillbyggnad av Nya akuten har det framkommit att
det är nödvändigt att göra en förstudie gällande operation redan under 2019 eftersom det
har påverkan på projektet Nya akuten.
Samtidigt finns beslutet om PCI-verksamheten vars start är beroende av lokalfrågan på
operation. Av bägge dessa anledningar ser hälso- och sjukvården att det är önskvärt att
ändra ordningen så att operationsavdelningen prioriteras före intensivvårdsavdelningen.
En operationssal i ett nybyggt sjukhus byggs med ca 60 kvadratmeter per operationssal.
Operationssalarna på Visby lasarett är ca 38-45 kvadratmeter. När operationssalarna inte
längre kan vara funktionella och utbyggnad av dessa behövs är i dagsläget enda möjligheten
att minska antalet salar, alternativt tillbyggnation.
Mycket görs idag för att effektivisera patientflödet vid operationer. Krav på effektivisering
av operationsprocessen ställer också ökade krav på logistiken kring såväl patienter, personal
och utrustning. Operationer görs med ny teknik, exempelvis laparoskopisk kirurgi istället
för öppen kirurgi. Men teknikutvecklingen gör samtidigt att behovet av yta runt patienten
ökar, med ökat behov av utrustning i lokalen. I det perspektiv som det i dagsläget går att
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planera för, några års sikt, kommer det inte vara möjligt att minska antalet operationssalar,
men det kommer att bli nödvändigt att öka ytan per operationssal.
En förstudie är beställd för att klargöra projektets omfattning och genomförbarhet.
Förstudien kommer att vara klar i slutet av april 2019. I nuläget har förstudien signalerat att
den tänkta utbyggnaden av ca 200 kvm på plan 5 inte kommer att räcka till för att uppfylla
behovet av större operationssalar. Det är i dagsläget mycket oklart hur det behovet ska
kunna uppfyllas men mer fakta kommer i och med att den pågående förstudien blir klar.
Projekteringen planeras att utföras samtidigt för operationsavdelningen och
intensivvårdsavdelningen, men det kommer inte att vara möjligt att genomföra själva
ombyggnationen samtidigt varför projektet är planerat med ekonomiskt utfall 2020 och
sedan 2022. Det är i dagsläget högst oklart när en tänkt om/tillbyggnad av plan 5 kan vara
igångsatt.
Även i detta projekt är investeringsutgiften endast en grov uppskattning av projektets
omfattning. Sannolikt är dock att de 20 miljoner som sedan tidigare är grovt uppskattade
inte kommer att räcka. Någon uppdatering av investeringsutgiften görs dock inte innan
förstudien är klar och projektet kommit något längre i.
De ekonomiska driftskonsekvenserna av ombyggnationen, förutom förhöjd hyra, är ännu
inte utredda utan måste utredas vidare då förstudien är genomförd och projektet kommit
längre i processen. Utgångsläget för projektet är dock att det inte planeras för fler
operationssalar än idag, förutom att projektet även omfattar utrymme för PCI-verksamhet.
Se även tidigare uppdrag kring intensivvårdsavdelningens ombyggnation som redovisats
(2017-03-22 HSN § 358, uppdrag givna 2016-11-21 RF § 200 samt 2017-05-30 RS § 125).
Intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och komplex verksamhet. Utvecklingen har
gått fort och det ställs andra krav på lokaler än tidigare.
Miljön är speciell, för patienten är det en komplex vård som bedrivs dygnet runt med
mycket teknologi. Ljud och ljus påverkar och ofta kan patienten förlora orientering i tid
och rum. Patientens kommunikationsförmåga kan vara nedsatt och anhöriga spelar stor roll
i vården.
Forskning har gjorts vilket lett fram till ett evidensbaserat konceptprogram för intensivvård
utifrån lokalbehov. En viktig slutsats i projektet är att enkelrum med eget rymligt
hygienutrymme, spoldesinfektor, plats för närstående och möjlighet till övervakning bör
vara grunden för en väl utformad intensivvårdsavdelning.
Vidare rekommenderas 30kvm per patientrum (idag är patientrummen 20kvm),
hygienutrymme 7,5kvm (finns inte på samtliga rum idag och om de finns är de ca 5 kvm),
förrum eller sluss 3-8 kvm (idag finns antingen inget eller 5-8 kvm) Två patientrum
rekommenderas att ligga tillsammans med en arbetsstation för övervakning, vilket bildar en
IVA modul. Idag finns det flera rum som inte har övervakningsmöjlighet utanför rummet.
Anhöriga rekommenderas få möjligheter till vila/övernattning, tillgång till pentry och
samtalsrum för samtal med personalen. Idag så finns ett litet rum med en soffa där alla
anhöriga till avdelningens samtliga patienter kan vistas.
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En annan aspekt för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen är säkerhetsaspekten.
På intensivvården vårdas många olika patientkategorier, inte minst patienter med
förgiftningstillstånd efter intag av droger. Det är inte ovanligt att dessa patienter under sitt
förgiftningstillstånd, eller på väg ur detta, blir våldsamma och hotfulla. Inte heller allt för
sällan vårdas patienter som varit utsatta för brott, eller patienter som begått brott med svåra
skador som följd på intensivvårdsavdelningen, ibland också samtidigt.
Intensivvårdsavdelningen är i dagsläget inte fullvärdig ur säkerhetssynpunkt vare sig för
patienter, personal, anhöriga. Säkerheten för personalen är beroende av bra rutiner, bra
förutsättningar med tillräcklig yta och avskildhet.
De ekonomiska driftskonsekvenserna av ombyggnationen, förutom förhöjd hyra, är ännu
inte utredda utan måste utredas vidare då förstudien är genomförd och projektet kommit
längre i processen. Utgångsläget för projektet är dock att det inte planeras för fler
intensivvårdsplatser än idag.
Ombyggnation av bårhuset
En ombyggnation av bårhuset pga kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen uppkommer då det
blir allt längre förvaringstider i bårhuset innan begravning. En utveckling som är tydligt i
hela landet. En ombyggnation av bårhuset till att inredas med sk kylfack, istället för som
idag där förvaringen sker i ett stort kylrum skulle också den problematik som finns idag
med mögelangrepp pga fuktigheten i rummet också åtgärdas och undanröjas.
Habilitering/Rehabilitering
Habilitering/rehabilitering bedriver öppen- och dagvård samt slutenvård. Hab/rehab är
också resurser som arbetar inom övriga slutenvårdsavdelningar, förutom rehabavdelningen.
Traditionellt sett har verksamheten haft stora lokalytor. Utvecklingen har gått framåt med
nya arbetssätt och metoder vilket har lett till att verksamheten har minskat lokalytan på
korpen med ca 700 kvadratmeter de senare åren. Verksamheten har också förändrat
lokalerna stegvis bland annat med träningskök. I nästa fas av ombyggnationen, som skjutits
på vid flertalet tillfällen, är det bassängområde, behandlingsrummen samt administrativa
lokaler som är föremål för ombyggnation. Rehabiliteringsavdelningen har flyttat från
Korpen till Visby lasarett under 2018. Verksamheten ser på organisatoriska och
verksamhetsförändringar utifrån flytten och på en samlad öppenvård på Korpen för Visby
vilket ger förutsättningar för lokalbehovet/kraven.
Bassängområdet är i behov av ombyggnation framförallt på grund av
patientsäkerhetsrisken som idag föreligger då halkrisken i lokalen är stor. Behandlingsrum
och administrativa lokaler har påverkats då verksamheten relativt kraftigt minskat
lokalytan, och är i dagsläget inte optimalt anpassade till vare sig patientflöden eller
arbetssätt. Detta skulle en relativt liten insats i form av viss ombyggnation kunna avhjälpa
så att logistiken för såväl patienter som personal förbättras betydligt. Ombyggnationen ska
ske inom befintliga lokaler och beräknas inte generera några andra ekonomiska
driftskonsekvenser än förhöjd hyra. Detta är dock inte klarlagt utan måste utredas vidare då
förstudien är genomförd och projektet kommit längre i processen.
Primärvården
Verksamhetsområdet bedriver primärvård och barnhälsovård. Verksamheten har förtätats
då Roma Vårdcentral stängdes hösten 2014. På vissa vårdcentraler är lokalerna små i
förhållande till verksamhet och få vårdcentraler har bra lokaler för provtagning.
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I primärvårdens lokaler bedrivs sjukvård av flera olika slag och av flera olika professioner,
läkare i olika stadier av sin karriär, distriktsköterskor, provtagningsverksamhet, akut vård,
planerad vård, relativt enkla behandlingar till relativt komplicerade behandlingar och
utredningar, kassafunktion, väntrum mm. En vårdcentral är en logistisk utmaning för att
lokaler ska räcka till och vara logistiskt ändamålsenliga.
Behovsanalys vårdcentraler Korpen är klar och mindre ombyggnationer i etapper pågår
med början för Visby Norr.
Åtgärderna syftar att frigöra fler lokaler för patientmottagning genom att flytta ut betalning
och registrering till centralkassan, samla administrativ verksamhet centralt och att ha
gemensam provtagning. Fokus ligger på patientflöden.
Om och tillbyggnad av akutmottagningen
Projektet pågår och Tekniska nämnden har i januari beslutat om att tilldela Nybergs
Entreprenad AB uppdraget att göra om och tillbyggnationen.
Statusrapport finns med som ett särskilt ärende i samband med beslut om strategisk plan
och budget 2020-2023.
I dagsläget finns inte några nya uppgifter kring investeringsbudgeten varför denna ligger
kvar på samma nivå som tidigare. Investeringsbudgeten är överlämnad till Tekniska
nämnden.
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Bilaga 1 Uppsatta mål i hälso- och sjukvården på Gotland
Denna bilaga beskriver ett urval av övergripande mätetal med målvärden som hälso- och
sjukvården på Gotland arbetar efter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att det
övergripande kvalitetsmålet för hälso- och sjukvården på Gotland är att resultaten ska ligga
i nivå med riket (nämndmål 2017-2019).
Mätetal:
Antibiotikaförskrivning

Målvärde:
250 st. recept /1000 inv.

Patienter i somatisk sluten
vård med Vårdrelaterad
infektion.

<=5%

1177 samtal besvarade
inom visst antal minuter.
Ambulanssjukvård
Tillgänglighet till
primärvård telefon/besök.

Minst 65% av samtalen skall
besvaras inom 3 minuter och minst
80% inom 9 minuter.
Minst 95% av prio-1-ärendena skall
nås inom 30 minuter.
Andel som har fått kontakt med
vårdcentralen samma dag =95%.
Andel patienter som erbjuds
läkarbesök i primärvården inom 7
dagar=90%

Förstabesök i den
specialiserade vården inom
90 dagar

90%

Operation/åtgärd i den
specialiserade vården inom
90 dagar

90%

Hälsofrämjande

Akutmottagning vistelsetid

Antal patienter som erhållit åtgärd
för att förändra ohälsosam
levnadsvana ska öka med 15%.
Andel som vistas högts 4 timmar=
80%, (alla åldrar).
Andel som vistas högst 3 timmar,
=80%, (alla åldrar).

Delaktighet och
involvering (Patientenkät)

80%

Information och kunskap
(Patientenkät)

80%

Andel approximalt

I nivå eller bättre än riket.

kariesfria (kariesfria

Beslutat:
HSN (mandatperiod 20112014).
Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
HSN genom förfrågningsunderlag
HSN genom förfrågningsunderlag
Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
HSN (Verksamhetsplan
2017).
Nationellt mått som används
lokalt

Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN VP 2016
HSN §543 (2017/434)
HSN §632 (2018/24)
HSN (Verksamhetsplan
2017).

sidoytor) 0-19 åringar.
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Andel kariesfria 3-åringar

95%

Vårdtillfällen med

15% de tre sista redovisade

oplanerad återinskrivning

månaderna 2019.

Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN §632 (2018/24)
HSN

inom 30 dagar (+65år)
Vårdtillfällen med

<=374/100 000 invånare, de tre

undvikbar slutenvård-65

sista redovisade månaderna 2019

HSN

år och äldre.
Andel vårdplatser belagda
av utskrivningsklara
patienter

I nivå med riket

Indikator för uppföljning av
nämndmål
HSN §632 (2018/24)
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1. Inledning
Lokalförsörjningsplan är en fysisk utvecklingsplan och planeringsunderlag för att möta
vårdens behov av lokaler så att vården kan bedriva en god och effektiv hälso- och sjukvård.
Den fysiska planeringen inom hälso- och sjukvården syftar till att säkerställa kvaliteten i de
investeringsbeslut som successivt måste fattas för hälso- och sjukvårdens förnyelse och
utveckling samt att upprätthålla beredskap för att möta vårdens utveckling.
I planen finns övergripande beskrivning av hälso- och sjukvårdens verksamheter utifrån
lokalperspektiv och med patientvolymer. Behov av lokaler, tex fler administrativa
arbetsplatser kommer i första hand hanteras som behov av omdisponering, vars
hanterande inte behandlas i denna plan. Investeringsprojekt inom ”pott”, mindre
ombyggnationer redovisas inte i detalj i denna plan.
Teknikförvaltningen ansvarar för fastigheterna och alla lokalanpassningsprojekt drivs
genom dem och samordnas via lokaplaneringsfunktion HSF.
Under planperioden är ambitionen att HSF lokalförsörjningsplan ska vara en del av en
fastighetsutvecklingsplan (TKF) främst gällande sjukhuset. En fastighetsutvecklingsplan
(FUP)är en av flera fysiska utvecklingsplaner. Fysiska utvecklingsplaner innehåller dels en
strategisk nivå för både vård, fastighet och logistik/service med även operativa nivåer.
Teknisk försörjningsplan, miljöplan, gestaltningsprogram, trafikplan och logistikplan är
andra fysiska utvecklingsplaner.
1.1 Mål

Hälso- och sjukvårdens lokaler ska kunna möta vårdens krav på snabba förändringar och
kunna bedriva en patientsäker vård.
1.2 Inriktningar och förutsättningar











Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14



Lokalplaneringsprojekt utgår från evidensbaserad design, kunskap och erfarenhet
Skapa vårdmiljö som bidrar till gott bemötande samt säker och jämlik vård
Utgå från patientens väg genom vården
Bidra till att stärka patient- och anhörigperspektivet
Bidra till att minska risk och sårbarhet
Bidra till hög patientsäkerhet
Skapa förutsättning för att hantera olika typer av kriser
Bidra till god tillgänglighet, förståelse och trygghet.
Inkludera IT förutsättningar i planeringsarbetet
Tillvarata barnperspektivet
Bidra till att minska risken för hot och våldssituationer

1.3 Sammanfattning från HSF strategiska plan

Enligt SKL kommer investeringstakten inom regionerna att öka under kommande år. I
många regioner investeras det i nya sjukhus, operationssalar och psykiatribyggnader. Dvs
precis det som skett på Gotland och som ligger inom planperioden, dvs om och tillbyggnad
av akutmottagningen och ombyggnation av operationssalar. Detta tillsammans med den
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medicinsktekniska utvecklingen som går framåt gör att investeringsvolymerna och därmed
också driftkostnaderna kommer att öka under kommande år.

Investeringspotten för hälso- och sjukvården är sedan budgetåret 2018 förändrad från att
innehålla 4 olika potter, pott för medicinskteknisk utrustning, pott för mindre
ombyggnationer, pott för inventarier i samband med mindre ombyggnationer och pott för
IT-investeringar, till att nu vara en pott där samtliga delar ingår.

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Den största delen av potten avser medicinskteknisk utrustning. Visby lasarett har idag ett
fullt nyttjande. Det finns inga marginaler i utrymmet. Det innebär att i varje
verksamhetsförändring som kräver någon form av ombyggnation eller flytt av verksamhet
inom lasarettet bidrar det till behov av mindre eller större lokalanpassningar. Under 2019
och 2020 pågår en rad verksamhetsflyttar som har sitt ursprung i den flytt av
rehabiliteringsavdelningen från Korpenområdet till Visby lasarett som genomfördes under
2018, för att på det sättet samla all slutenvård på ett ställe (förutom de psykiatriska
heldygnsplatserna). I kölvattnet av denna flytt och för att frigöra andra utrymmen på
lasarettet som inte behöver lasarettets resurser pågår i nuläget relativt omfattande planering
av verksamhetsflyttar. Dessa flyttkostnader i form av mer eller mindre omfattande
ombyggnationer bekostas av investeringsmedel från potten. Samtidigt har kostnaderna och
priserna för medicinskteknisk utrustning ökar generellt mellan åren både pga direkt
prisökningar men också på grund av att den teknikutveckling som skett sedan senaste
inköpet av en viss utrustning som i regel är ett tiotal år tillbaka. Hälso- och sjukvården
begär därför en kontinuerligt ökad pott för att möta dessa behov. Den kontinuerliga
uppräkningen bedöms vara rimlig med 1 miljon vartannat år.
Mindre ombyggnader, ca 4 miljoner av potten
För att Hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att göra mindre
lokalförändringar/anpassningar till följd av verksamhetsförändringar eller utrymmesskäl är
potten för mindre ombyggnader ett viktigt verktyg. Investeringsmedel avsedda till mindre
ombyggnationer kommer de närmaste åren till största del att användas till ombyggnationer
i samband med flytt av verksamheter. I flertalet verksamheter på lasarettet finns behov av
åtgärder i lokalerna, mer yta behövs för samma verksamhet. Maskiner och utrustning blir
större och fler och fri yta behövs för att kunna tillgodose tillgänglighet, arbetsmiljö och
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patientsäkerhet. Inom öppenvården upplevs behov av fler rum, det är svårt att få till
tillgänglighet med saknade lokalresurser.
Förvaltningen har yteffektiviserat så långt det är möjligt utifrån lagkrav på utrymme och
ventilation och i stort sett alla förändringar i verksamhet eller tjänster innebär
ombyggnationer. Då Visby lasarett är begränsningen är det alltid i slutänden en central
bedömning av vilka verksamheter som prioriteras gällande av lokalförändringar.
Prioriteringen utgår först och främst i vad som gagnar helheten på Visby lasarett mest.
Inventarier i lokaler, ca 3 miljoner av potten
Utbyte, återanskaffning och eventuell nyanskaffning av inventarier i lokalerna. Inte sällan
uppstår behov i samband med mindre eller större ombyggnationer. För stora
ombyggnadsprojekt begär hälso- och sjukvården numera också medel för inventarier i
samband med begäran om medel till själva ombyggnadsprojektet.
Inventarier för större ombyggnadsprojekt
Vid större ombyggnadsprojekt har hälso- och sjukvården valt att samtidigt begära
investeringsmedel för inventarier eftersom det alltid kommer till vid större
ombyggnationer. I nuläget begär hälso- och sjukvården investeringsmedel för tre större
projekt som samtliga hör ihop, ombyggnation och tillbyggnad av akutmottagningen
inklusive tillbyggnad plan 4-6, ombyggnation intensivvårdsavdelningen och ombyggnation
av operationsavdelningen. Investeringsbehovet av inventarier är beräknat till 10 procent av
bedömd kostnad för ombyggnationen och sedan avrundat uppåt.
Operationsavdelning
I tidigare strategisk plan och budget har ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen
prioriterats före ombyggnation av operationsavdelningen. I Regionfullmäktiges beslut om
investeringsbudget för år 2019-2020 och planen för 2021-2023 sköts dessutom
ombyggnationen av operationssalen fram till 2021 för förstudien och det stora utfallet
under år 2023. I samband med om och tillbyggnad av Nya akuten har det framkommit att
det är nödvändigt att göra en förstudie gällande operation redan under 2019 eftersom det
har påverkan på projektet Nya akuten.
Samtidigt finns beslutet om PCI-verksamheten vars start är beroende av lokalfrågan på
operation. Av bägge dessa anledningar ser hälso- och sjukvården att det är önskvärt att
ändra ordningen så att operationsavdelningen prioriteras före intensivvårdsavdelningen.
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En operationssal i ett nybyggt sjukhus byggs med ca 60 kvadratmeter per operationssal.
Operationssalarna på Visby lasarett är ca 38-45 kvadratmeter. När operationssalarna inte
längre kan vara funktionella och utbyggnad av dessa behövs är i dagsläget enda möjligheten
att minska antalet salar, alternativt tillbyggnation.
Mycket görs idag för att effektivisera patientflödet vid operationer. Krav på effektivisering
av operationsprocessen ställer också ökade krav på logistiken kring såväl patienter, personal
och utrustning. Operationer görs med ny teknik, exempelvis laparoskopisk kirurgi istället
för öppen kirurgi. Men teknikutvecklingen gör samtidigt att behovet av yta runt patienten
ökar, med ökat behov av utrustning i lokalen. I det perspektiv som det i dagsläget går att
planera för, några års sikt, kommer det inte vara möjligt att minska antalet operationssalar,
men det kommer att bli nödvändigt att öka ytan per operationssal.
En förstudie är beställd för att klargöra projektets omfattning och genomförbarhet.
Projekteringen planeras att utföras samtidigt för operationsavdelningen och
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intensivvårdsavdelningen, men det kommer inte att vara möjligt att genomföra själva
ombyggnationen samtidigt varför projektet är planerat med ekonomiskt utfall 2020 och
sedan 2022.
Även i detta projekt är investeringsutgiften endast en grov uppskattning av projektets
omfattning. De ekonomiska driftskonsekvenserna av ombyggnationen, förutom förhöjd
hyra, är ännu inte utredda utan måste utredas vidare då förstudien är genomförd och
projektet kommit längre i processen. Utgångsläget för projektet är dock att det inte
planeras för fler operationssalar än idag, förutom att projektet även omfattar utrymme för
PCI-verksamhet.
Se även tidigare uppdrag kring intensivvårdsavdelningens ombyggnation som redovisats
(2017-03-22 HSN § 358, uppdrag givna 2016-11-21 RF § 200 samt 2017-05-30 RS § 125).
Intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och komplex verksamhet. Utvecklingen har
gått fort och det ställs andra krav på lokaler än tidigare.
Miljön är speciell, för patienten är det en komplex vård som bedrivs dygnet runt med
mycket teknologi. Ljud och ljus påverkar och ofta kan patienten förlora orientering i tid
och rum. Patientens kommunikationsförmåga kan vara nedsatt och anhöriga spelar stor roll
i vården.
Forskning har gjorts vilket lett fram till ett evidensbaserat konceptprogram för intensivvård
utifrån lokalbehov. En viktig slutsats i projektet är att enkelrum med eget rymligt
hygienutrymme, spoldesinfektor, plats för närstående och möjlighet till övervakning bör
vara grunden för en väl utformad intensivvårdsavdelning.
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Vidare rekommenderas 30kvm per patientrum (idag är patientrummen 20kvm),
hygienutrymme 7,5kvm (finns inte på samtliga rum idag och om de finns är de ca 5 kvm),
förrum eller sluss 3-8 kvm (idag finns antingen inget eller 5-8 kvm) Två patientrum
rekommenderas att ligga tillsammans med en arbetsstation för övervakning, vilket bildar en
IVA modul. Idag finns det flera rum som inte har övervakningsmöjlighet utanför rummet.
Anhöriga rekommenderas få möjligheter till vila/övernattning, tillgång till pentry och
samtalsrum för samtal med personalen. Idag så finns ett litet rum med en soffa där alla
anhöriga till avdelningens samtliga patienter kan vistas.
En annan aspekt för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen är säkerhetsaspekten.
På intensivvården vårdas många olika patientkategorier, inte minst patienter med
förgiftningstillstånd efter intag av droger. Det är inte ovanligt att dessa patienter under sitt
förgiftningstillstånd, eller på väg ur detta, blir våldsamma och hotfulla. Inte heller allt för
sällan vårdas patienter som varit utsatta för brott, eller patienter som begått brott med svåra
skador som följd på intensivvårdsavdelningen, ibland också samtidigt.
Intensivvårdsavdelningen är i dagsläget inte fullvärdig ur säkerhetssynpunkt vare sig för
patienter, personal, anhöriga. Säkerheten för personalen är beroende av bra rutiner, bra
förutsättningar med tillräcklig yta och avskildhet.
De ekonomiska driftskonsekvenserna av ombyggnationen, förutom förhöjd hyra, är ännu
inte utredda utan måste utredas vidare då förstudien är genomförd och projektet kommit
längre i processen. Utgångsläget för projektet är dock att det inte planeras för fler
intensivvårdsplatser än idag.
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Habilitering/Rehabilitering
Habilitering/rehabilitering bedriver öppen- och dagvård samt slutenvård. Hab/rehab är
också resurser som arbetar inom övriga slutenvårdsavdelningar, förutom rehabavdelningen.
Traditionellt sett har verksamheten haft stora lokalytor. Utvecklingen har gått framåt med
nya arbetssätt och metoder vilket har lett till att verksamheten har minskat lokalytan på
korpen med ca 700 kvadratmeter de senare åren. Verksamheten har också förändrat
lokalerna stegvis bland annat med träningskök. I nästa fas av ombyggnationen, som skjutits
på vid flertalet tillfällen, är det bassängområde, behandlingsrummen samt administrativa
lokaler som är föremål för ombyggnation. Rehabiliteringsavdelningen har flyttat från
Korpen till Visby lasarett under 2018. Verksamheten ser på organisatoriska och
verksamhetsförändringar utifrån flytten och på en samlad öppenvård på Korpen för Visby
vilket ger förutsättningar för lokalbehovet/kraven.
Bassängområdet är i behov av ombyggnation framförallt på grund av
patientsäkerhetsrisken som idag föreligger då halkrisken i lokalen är stor.
Behandlingsrum och administrativa lokaler har påverkats då verksamheten relativt kraftigt
minskat lokalytan, och är i dagsläget inte optimalt anpassade till vare sig patientflöden eller
arbetssätt. Detta skulle en relativt liten insats i form av viss ombyggnation kunna avhjälpa
så att logistiken för såväl patienter som personal förbättras betydligt.
Ombyggnationen ska ske inom befintliga lokaler och beräknas inte generera några andra
ekonomiska driftskonsekvenser än förhöjd hyra. Detta är dock inte klarlagt utan måste
utredas vidare då förstudien är genomförd och projektet kommit längre i processen.
Primärvården
Verksamhetsområdet bedriver primärvård och barnhälsovård. Verksamheten har förtätats
då Roma Vårdcentral stängdes hösten 2014. På vissa vårdcentraler är lokalerna små i
förhållande till verksamhet och få vårdcentraler har bra lokaler för provtagning.
I primärvårdens lokaler bedrivs sjukvård av flera olika slag och av flera olika professioner,
läkare i olika stadier av sin karriär, distriktsköterskor, provtagningsverksamhet, akut vård,
planerad vård, relativt enkla behandlingar till relativt komplicerade behandlingar och
utredningar, kassafunktion, väntrum mm. En vårdcentral är en logistisk utmaning för att
lokaler ska räcka till och vara logistiskt ändamålsenliga.
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Behovsanalys vårdcentraler Korpen är klar och mindre ombyggnationer i etapper pågår
med början för Visby Norr.
Åtgärderna syftar att frigöra fler lokaler för patientmottagning genom att flytta ut betalning
och registrering till centralkassan, samla administrativ verksamhet centralt och att ha
gemensam provtagning. Fokus ligger på patientflöden.
Om och tillbyggnad av akutmottagningen
Projektet pågår och Tekniska nämnden har i januari beslutat om att tilldela Nybergs
Entreprenad AB uppdraget att göra om och tillbyggnationen.
Statusrapport finns med som ett särskilt ärende i samband med beslut om strategisk plan
och budget 2020-2023.
I dagsläget finns inte några nya uppgifter kring investeringsbudgeten varför denna ligger
kvar på samma nivå som tidigare. Investeringsbudgeten är överlämnad till Tekniska
nämnden.
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2. Principer
Generellt, standardiserade utrymmen, flexibelt över tid.
I första hand utgå från ingen utökning av lokalyta. Se på andra möjligheter att nyttja
lokalerna, t.ex. med ändrade öppettider. Se på arbetssätt, utgå från patientvolymer.
Prioritera de aktiviteter som ger effektivare patientflöden. Identifiera saker som vi kan sluta
göra.
2.1 Kriterier för verksamheter som ska finnas på sjukhuset

På sjukhuset finns högteknologiska och komplexa lokaler där logistiska samband ger
effektivitetsvinster. I sjukhuset finns verksamheter som kräver dessa förutsättningar men
också andra verksamheter som har samband gällande utrustning, personalkompetens och
samordningsvinster som inte med förändrade arbetssätt eller tekniska lösningar kan
säkerställas.
2.2 Planerings principer

Helhetsprincipen
 Bästa möjliga förutsättningar för alla patienter
 Sammanhållna lokaler
 Patientbehov går före organisationsbehov
Flödesprincipen
 Understödja patientens väg genom vården
 Minimera patient- och personalförflyttningar
Patientsäkerhetsprincipen
 Försvåra smittspridning
 Minimera transport av svårt sjuk
 Rätt personalkompetens lätt tillgänglig
Orienterbarhetsprincipen
 Enkelt att hitta (patient, anhörig, personal, student)
 En ingång för akuta patienter
 Separera publika och icke publika ytor
Generaliserbarhetsprincipen
 Hög grad av standardisering i lokalplanering
 Enkelt att byta funktion i lokal
2.3 Riktlinjer och hanterande

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Innan varje lokalanpassningsprojekt så sker en behovsanalys som identifierar behovet, om
det går att lösa med organisatoriska åtgärder eller andra samordningsåtgärder i första hand.
Behovsanalysen är också en beskrivning av vilka processer, flöden och volymer lokalerna
ska stödja.
I planerandet av lokaler så används systemstöd PTS – Program för Teknisk Standard som
innehåller riktlinjer och krav som bygger på bästa erfarenhet och evidensbaserad kunskap
över hur hälso- och sjukvårdslokaler ska byggas. PTS beskriver lägsta godtagbara standard
på lokaler för att effektivt och hållbart kunna möta vårdens behov.
Behov av lokaler, tex fler administrativa arbetsplatser ska i första hand hanteras som behov
av omdisponering.
Nära kopplat till lokaler är vissa inventarier, se rutin för gemensamhetsägda inventarier.
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Inom HSF arbetar vi med standardiserade arbetsplatser, att möbler tillhör lokalen och
arbetar för centraliserat stöd för inköp av möbler/inventarier.
Under planperioden behöver vi se på rutin för hanterande av administrativa arbetsplatser.
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2.4 Påverkan från omvärlden



Effekter av utredningen för högspecialiserad vård och övrig nivåstrukturering inom
vården är i nuläget okända



Effekter av statliga utredningen god och nära vård kan också komma att påverka
behovet av lokaler.



Teknisk utveckling, digitalisering, telemedicin och utveckling av vård på distans
påverkar behovet av och på lokaler. Den tekniska utvecklingen vid mer
specialiserad vård leder i vissa fall också till behov av större lokalytor då både
utrustning och personal runt patienter blir mer omfattande.



Inom området eHälsa och IT sker en stor utveckling och expandering såväl lokalt
på Gotland och nationellt. Landsting samarbetar över gränserna och fler nationella
tjänster utvecklas. Hur denna utveckling kommer att påverka strukturerna inom
hälso- och sjukvården på Gotland är i dagsläget oklart.



Volymökningar inom hälso- och sjukvården beror bland annat på att andelen äldre
ökar och på förbättrad överlevnad vid kronisk sjukdom. Nya behandlingar och
läkemedel gör att tillstånd som längre tillbaka var allvarliga, ibland med dödlig
åtgång, idag kan behandlas och i viss mån botas.



Vården av nyfödda barn har i ökande omfattning blivit föräldracentrerad vilket
innebär att föräldrarna från första stund uppmuntras till att ta aktiv del i vården och
omhändertagandet av sitt barn och bereds möjlighet att vara med sitt nyfödda barn
24 timmar om dygnet. Det nya sättet att vårda dessa patienter har visat sig leda till
ett bättre utfall både vad gäller överlevnad och graden av framtida handikapp. På
många ställen i landet så har man samvårdsplatser på barnavdelningen där både
barn och föräldrar har plats i gemensamt rum.
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3. Verksamheter
Mycket övergripande beskrivning av verksamheterna som nyttjar lokaler inom HSF och i
viss mån är volymer beskrivna. De verksamheter som har pågående lokalprojekt – från
behovsanalys till genomförd lokalanpassning beskrivs huvudsakligen utifrån
lokalförändringsbehov.
Projekt genomgår nedanstående faser och kan vid varje fas innan bygg avbrytas och eller få
ändrat tidschema.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning
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3.1 Organisation
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3.2 Anestesi, Operation och Intensivvård

Verksamheten omfattar öppen- och slutenvård samt operationsverksamhet.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Intensivvårdsavdelningen har för små patientrum för att få plats med dagens teknik, även
avdelningens disposition behöver förändras för att möta dagens krav på säker
högteknologisk vårdmiljö. Förstudie görs i början av 2019.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Operation har idag nationellt sätt små operationssalar och därmed begränsade möjligheter
till metod- och teknisk utveckling samt säkerställa kvaliteten i vårdmiljön.
Förstudie görs i början av 2019.

Antal öppenvårdsbesök An-IVA
Antal operationer
Antal vårddygn intensivvård

2014

2015

2016

2017

2018

1291
4778
1395

2179
4639
1399

2044
4442
1392

2004
4710
1362

1345
4966
1107

I samband med lokalprojektet för akutmottagningen kommer en tillbyggnation göras för att
tillskapa mer yta för sjukvårdsverksamhet.
3.3 Barn- och ungdomsmedicin
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning
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Verksamheten har öppen-, dag- och slutenvård för barn- och ungdomar.
Neonatalvårdens lokaler behöver moderniseras så att dessa barn har tillgång till sina
föräldrar dygnet runt. Behovet är föräldraplats till varje neonaltalplats samt erbjuda
samvårdsplatser. En första behovsanalys och förstudie har genomförts men var inte möjlig
att genomföra. En utredning görs under 2019 gällande ventilationskraven för
neonatalplatserna. Barnmottagningen behöver göra en behovsanalys för bättre nyttjande av
lokalerna.
Antal öppenvårdsbesök
Antal dagvårdsbesök
Antal vårddygn neo
Antal vårddygn barn

2014

2015

2016

2017

2018

4942
724
567
2367

5110
625
554
2303

5230
685
772
2448

5225
938
716
2199

5438
1014
553
2197

3.4 ehälsa, MIT

Inom verksamheten hanteras den infrastruktur som hälso- och sjukvårdens IT-system
behöver för att fungera. Administrativa arbetsplatser samt behov av tillgång till
konferensrum och videokonferenser. Under 2019 flyttar verksamheten från
lasarettsområdet till Korpenområdet för att frigöra ytor för sjukvården.
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3.5 Enheten för akut omhändertagande
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Region Gotland har beslutat att bygga om
och bygga till akutmottagningen på Visby
lasarett. Lokalerna är för trånga för de
funktioner som finns där idag. Projektet
ska förbättra den fysiska miljön,
tillgodose rumsfunktioner som krävs för
effektiva patientflöden, patientgrupper
ska kunna åtskiljas och lokalerna ska
bidra till säkerhet för både patienter,
personal och anhöriga. Projektet Nya
Akuten avser 2018-2021 och drivs
tillsammans med TKF.

Schematisk bild över flöden och samband

3.6 Gynekologi/Obstetrik

Verksamheten har öppen-, dag- och slutenvård för gynekologi och obstetrik.
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Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Uppföljning av lokalåtgärder slutenvård gällande föreläggande arbetsmiljöverket,
hygienutrymmen ska göras.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning
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Specialist mödravården och ultraljudsmottagningen är på väg att samlokaliseras med
gynekologisk mottagning. Mödravårdscentralen ser på att flytta till Korpen 2019 och
planerar i samband med det att byta namn till Barnmorskemottagning.
2014
2015
2016
2017
Antal förlossningar per år
ca 600
513
546
558
Antal öppenvårdsbesök
8222
9027
9604
10032
Antal spec MVC besök
ingår i besök på MVC samt gyn-mott
789
795
767
905
Antal MVC Visby + ultraljudamott besök
9132
10498
10227
10082
Antal MVC Slite besök
691
633
740
345
Antal MVC Hemse besök
1264
1170
1198
1244
Antal vårddygn gyn
828
932
931
764
Antal vårddygn BB
2222
2184
2249
2234
Antal öppenvårdsbesök ungdomsmott
3525
3640
3268
3353
Antal öppenvårdsbesök STI mott
270
317
384
423

2018
523
9305
914
9488
551
1069
878
2121
3501
316

3.7 Hab/Rehab
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning
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Resursområdet har öppen- och dagvård samt arbetar mot slutenvården. Under de senare
åren har verksamheten minskat med ca 700 kvm, förändrat lokaler med träningskök mm.
Arbetet behöver gå vidare med lokalanpassningar i bassängområde, behandlingsrum och
administrativa arbetsplatser. Flytt av Rehabiliteringsavdelning till lasarettet 2018 har
påverkat arbetsprocesserna och flöden. Dietisterna saknar delvis lokaler för sin verksamhet.
Antal öppenvårdsbesök– arbetsterapi
Antal öppenvårdsbesök– dietist
Antal öppenvårdsbesök– GoIT
Antal öppenvårdsbesök– habilitering
Antal öppenvårdsbesök– hörcentral
Antal öppenvårdsbesök – kurator
ingår i syncentral, hörcentral och habiliteringens siffror
Antal öppenvårdsbesök– logoped
Antal öppenvårdsbesök– rehabcentrum
Antal öppenvårdsbesök– syncentral
Antal öppenvårdsbesök– sjukgymnastik
Antal öppenvårdsbesök– Hemse/Klinte PV
Sjg
Antal öppenvårdsbesök– Slite PV sjg
Antal öppenvårdsbesök– Visby PV sjg

2014

2015

2016

2017

2018

3577
2161
439
3346
3666

4347
2091
378
3493
3546

4198
2093
316
3309
3740

4460
2035
231
3139
3313

4357
1912
194
2977
3248

793
1488
5686
658
1908

708
1788
5910
711
2058

709
1404
5495
574
2099

782
1775
5130
640
2011

743
1709
5132
625
2241

3911
2880
10119

4320
2765
12179

4821
1586
10056

3137
1469
10562

2689
1502
10366

3.8 Kansli

Enheten har administrativ funktion och administrativa arbetsplatser, främst på Visborg.
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3.9 Primärvård
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Verksamhetsområdet har primärvård och barnhälsovård. Uppdraget har ökat i omfattning
de senare åren. På vissa vårdcentraler är det trångt och nästan ingen vårdcentral har bra
lokaler för provtagning. Både VC Visby Norr, VC Visby Söder har gjort en behovsanalys
2018 och Hemse behöver göra en behovsanalys framöver. Vårdcentralerna på Korpen
genomgår en del lokalanpassningsåtgärder under 2019-2020 för att frigöra fler rum för
patientverksamhet. Åtgärderna innebär en på Korpen central provtagning, central
administration samt att betalning och registrering av patienter i centralkassan.

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Behovsanalys BVC/BHV är genomfört . Planerna är att de flyttar 2019 inom Korpen och
samlokaliseras med Barnmorskemottagningen.
2014
2015
2016
2017
2018
Antal öppenvårdsbesök– Hemse VC
31531
31088
34478
33752
31387
Antal öppenvårdsbesök– Hemse BVC
382
1548
1652
1752
2025
Antal öppenvårdsbesök– Klinte VC
9283
8948
6626
1882
Antal öppenvårdsbesök– Klinte BVC
169
584
647
309
Antal öppenvårdsbesök– Slite VC
15471
15600
16111
15833
17270
Antal öppenvårdsbesök– Slite BVC
333
1110
1155
1017
1077
Antal öppenvårdsbesök– Visby Norr
25715
26387
25714
27923
27811
Antal öppenvårdsbesök– Visby Söder
30335
25929
24539
25244
26389
Antal öppenvårdsbesök– Visby Söder
BVC
2417
8498
8864
9230
8949
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Antal öppenvårdsbesök –
Primärvårdsjour

1550

1540

Projektering

Bygg

1555

1615

1595

3.10 Psykiatri
Behovsanalys

Förstudie

Program

Uppföljning

Området omfattar psykiatrisk akutmottagning, öppenvård, heldygnsvård och Barn- och
ungdomspsykiatri.
Vuxenpsykiatrin har haft ett omfattande lokalprojekt med inflyttning 2017.
Slutrapport har antagits av TN.
Vision för projektet; En trygg, anpassningsbar och respektfull vårdmiljö
2014
2015
2016
2017
Antal öppenvårdsbesök vuxenpsykiatri
19618
19086
18197
18195
Antal öppenvårdsbesök barn- och
ungdomspsykiatri
5644
7001
7494
7624
Antal vårddygn heldygnsvård
8296
4978
4073
3962
Antal vårddygn BUP slutenvård

2018
20264
8771
4670
215

3.11 Service och diagnostik

Resursområdet har laboratoriemedicinskt centrum, medicinsk teknisk avdelning, röntgen,
bemanningsenhet, sterilcentral, planeringsenhet vård och AK mottagning (antikoagulantia,
mottagning för sjukdomar och behandling som avser blodets levringsförmåga).
Röntgen är teknikintensiv verksamhet och vid varje förändring i utrustning så innebär det
lokalanpassningar.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

En förstudie genomförs 2018/2019 på Sterilcentralen som gäller en utökning av
verksamheten med en diskcentral.
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Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Medicintekniska avdelningen har mycket trånga lokaler. Behovsanalys har gjorts. TKF har
gjort en förenklad förstudie vilket innebar en tillbyggnad av lasarettet som förvaltningen
inte valt att gå vidare med. Förhoppningsvis kan det eventuellt frigöras lokaler i samband
med att ny reservkraft tas i bruk.
2014
2015
2016
2017
2018
Antal öppenvårdsbesök röntgen
19543
21213
20301
21509
21712
Antal öppenvårdsbesök fys lab
4727
4195
4280
5180
5389
Antal öppenvårdsbesök Ak mott
11764
11357
10344
9600
8243
3.11 Specialitetsområde: Infektion/Lungmedicin

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning
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Uppföljning av lokalåtgärder föreläggande arbetsmiljöverket planeras.
2014
2015
2016
Antal öppenvårdsbesök infektion
Inf- lungmott, Inf-allergi, Inf-vaccination,
Hälsossk-mott
3688
3367
3081
Antal vårddygn infektion och
lungmedicin
6780
7146
7058

2017

2018

3063

3239

7580

7900

3.12 Specialitetsområde: Internmedicin

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

De medicinska öppenvårdsmottagningarna utvecklas och har ökade behov av lokaler.
Behovsanalysarbete pågår 2018/2019. Önskvärt att flytta minnesmottagningen till
lasarettet.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Medicinavdelning C4 och A4. Lokalanpassningar har genomförts gällande föreläggande
hygienutrymmen.

Antal öppenvårdsbesök medicin
Antal vårddygn medicin
(hjärt, A4 stroke, AIM)

2014

2015

2016

2017

2018

14081

14391

14604

15498

15866

15859

15147

14912

15520

15501

3.13 Specialitetsområde: Onkologi/palliativ medicin

Specialitetsområdet omfattar öppenvård med hematologi och onkologi, dagsjukvård och
slutenvård. Inom avdelningen inryms även det palliativa teamet.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Inom verksamhetens samtliga delar ses en ökning av antalet patienter och medföljande
vilket ger ökat behov av mottagningsrum, behandlingsrum/platser och slutenvårdsplatser.
Behovsanalys genomförs 2018/2019.
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Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ombyggnationer på Avdelning A3 har genomförts pga föreläggande arbetsmiljöverket.

Antal öppenvårdsbesök Onkologi
Antal öppenvårdsbesök Hematologi

2014

2015

2016

2017

2018

1680
2667

1459
3188

1411
3498

1501
3711

1432
3984
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Antal dagsjukvårdsbesök
Antal vårddygn

3087
3367

3180
3802

3449
4020

3607
3831

3182
4083

3.14 Specialitetsområde: Ortopedi/Rehab

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård.
Rehabiliteringsavdelning flyttade till lasarettet från Korpen i slutet av 2018. Behov av fler
öppenvårdslokaler på lasarettet.
2014
2015
2016
2017
2018
Antal öppenvårdsbesök ortopedi
9230
10986
11675
11907
12381
Antal öppenvårdsbesök rehab år 2014 – redovisas under HabRehab
Antal vårddygn ortopedi på C4
resterande redovisas under Kir/Uro
1773
5914
5716
6213
6318
Antal vårddygn rehab
5198
5093
4668
3736
2714
3.15 Specialitetsområde: Kirurgi/Urologi

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård. Öppenvårdsmottagningarna utvecklas
och fått ökade behov av lokaler.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Kirurgavdelning C3. Lokalanpassningar har genomförts gällande föreläggande
hygienutrymmen.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Behovsanalys har gjorts och förvaltningen ser ingen möjlighet att tillskapa en större enhet
för Kirurgisk och Urologisk enhet tillsammans. Urologmottagningen ser på möjligheten att
flytta inom lasarettet när MVC flyttar till Korpen.
2014
2015
2016
2017
2018
Antal öppenvårdsbesök kirurgi
4662
5236
5441
5751
5497
Antal öppenvårdsbesök urologi
2737
2986
3742
4145
3762
Antal öppenvårdsbesök
Endoskopimottagning
3513
3489
3823
3877
3689
Antal vårddygn kirurgi/Uro
12993
9488
9135
9593
9335
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3.16 Specialitetsområde: ÖNH/Ögon/Hud

Specialitetsområdet omfattar främst öppenvård, viss slutenvård förekommer men har ingen
egen avdelning.
2014
2015
2016
2017
2018
Antal öppenvårdsbesök ögon
12327
12476
12548
12215
12660
Antal öppenvårdsbesök ÖNH
5809
6103
6299
6309
6514
Antal öppenvårdsbesök hud
5914
5756
5064
5083
4713
Antal vårddygn ögon
5
5
18
0
23
Antal vårddygn ÖNH
545
668
543
583
653
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3.17 Tandvård

Mun- och Käkcentrum – specialisttandklinik, tandregleringsvård, sjukhustandvård och
käkkirurgi på Visby lasarett. Folktandvård i Visby, Hemse, Roma och Slite. Samtliga har
verksamhet 5 dagar i veckan utom FTV i Visby som har verksamhet sex dagar i veckan.
Mun och käkcentrum har mycket trånga lokaler, likaså i Slite.
2014
2015
2016
Antal öppenvårdsbesök mun och käk
9805
9603
Antal öppenvårdsbesök FTV Wisby
23760
20712
Antal öppenvårdsbesök FTV Slite
3209
3250
Antal öppenvårdsbesök FTV Hemse
5780
5490
Antal öppenvårdsbesök FTV Roma
4409
5179

2017

2018

9824
20377
2988
5888
5217

10 338
16 584
2 584
5 073
4 452

3.18 Övergripande

Gemensamma strukturer för hälso- och sjukvården och då oftast för sjukhuset
såsom reservkraft, reservvatten, gasredundans, helikopter, centralkassor/ receptioner mm
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Administrativa arbetsplatser. Under planperioden se på behov, riktlinjer och hanterande.
Utbildning
Respektive program med studenter och medarbetare inom olika professioner har krav på
färdighetsträning på Kliniskt träningscenter. Studenterna ska, förutom den
verksamhetsförlagda utbildningen på enhet också beredas möjligheter att på distans delta i
seminarier via telebildlänk till Uppsala Universitet samt delta i seminarier och yrkesmässig
handledning inom sjukvårdens lokaler. Medicinskt fackbibliotek.
2014
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Antal studieveckor – barnmorskeprogrammet,
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Antal studieveckor-Fysioterapeutprogrammet
Antal studieveckor-Läkarstuderande
Antal studieveckor-Sjuksköterskeprogrammet
Antal studieveckorSpecialistsjuksköterskeprogrammet
Antal studieveckor medarbetare
Antal studieveckor-logopedprogrammet

2015

2016

80
ca 100
1080

190
ca 120
831

190
ca 120
831

100
Ca 10

102
Ca 10

102
ca 10

enligt
ök

2017

2018

enl ök
enl ök
80
80
ca 120
165
1080
1080
165
ca 10

60
ca 10
11
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4. Projekt
Den fysiska planeringen på ett sjukhusområde syftar till att säkerställa kvaliteten i de
investeringsbeslut som successivt måste fattas för sjukhusets förnyelse och utveckling samt
att upprätthålla beredskap för att möta vårdens utveckling. Underhållsbehov,
omdisponeringar av lokaler eller åtgärder inom pott för mindre ombyggnationer behandlas
inte inom lokalförsörjningsplanen.
4.1 Projekt

Bygg och anläggningsinvesteringar

2020

2021

Primärvård

2 000

Operationsavdelning

1 000 20 000

2022

2024

Tot*
4 000
21 000

Intensivvårdsavdelning

1 000 20 000

Ombyggnation bårhuset

3 000

21 000
3 000
4 000

Hab/Rehab
Total ram för lokaler

2023

4 000

3000 24 000 20 000

4 000

0

2020

2023

2024

2021

2022

Tot

Projekt för perioden där budget är
överlämnad till Tekniska nämnden
Akutmottagningen plan 2-3 + tillbyggnad 35 000 11 000
plan 4-6
* I det totala beloppet ingår även investeringsbudgeten för 2019 eller tidigare.

77 000
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4.2 Pott; mindre ombyggnationer

Mindre löpande lokalanpassningar, främst ålägganden från myndigheter men också
nödvändiga mindre förändringar för att anpassa mot verksamhetsförändringar,
medicinteknisk utveckling och patientsäkerhetsåtgärder. Vissa lokalåtgärder i samband med
investeringar i maskiner
och inventarier. Behov av
att snabbt vidta åtgärder
(myndighetsbeslut,
verksamhetsförändringar)
för att anpassa befintliga
lokaler.
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5. Fastigheter
Redovisning av de fastigheter som hälso- och sjukvården hyr av teknikförvaltningen.

5.1 Abborren 9, Visby

Visby lasarett, sjukhus
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 40 540 kvm
Lite historik;
1200 – talet St: Göran Hospital
Innan 1903 låg sjukhuset på Norra
Kyrkogatan i innerstaden
Visby lasarett öppnades strax norr om
staden vid Strandgärdet den 10 februari
1903. Hade 94 vårdplatser.
Kostnaden för lasarettet uppgick till 441
356 kronor och 44 öre.

1903

1910

Under perioden 1930-1950 utökades
byggbeståndet med ytterligare två flyglar
mot S:t Göransgatan. En större
tillbyggnad gjordes även under åren 19591963.

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Under 1970- och 1980-talet var frågan
om byggande av nytt sjukhus föremål för
omfattande diskussion.
Kommunstyrelsen fattade 1990 beslut om
byggstart för förnyelse av Visby lasarett.
Beslutet innebar att Gotland skulle få ett
modernt sjukhus med i princip samma
bredd på utbudet av medicinska
specialiteter som tidigare. Förnyelsen
skedde i tre etapper mellan 1990 och
1997 och skapade utrymme för ca: 200
vårdplatser och beräknades för ca: 70 000
patientbesök.
2006 invigdes hus 31, Dialys. Tre plan
och rymmer bl.a. konferenslokaler och
servercentral för lasarettet i markplanet. I
entreprenaden på drygt 50 milj. ingick
också en havsvattenpumpstation,
placerad närmare sjön.

1930

1960

Aktuell bild
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5.2 Korpen 5, Visby

Öppen och slutenvård. Psykiatri,
rehabilitering, vårdcentraler, tandvård
mfl.
Ägs av Region Gotland.
Hus 01, byggt år 1984
Hus 02, byggt år 1938
Hus 03, byggt år 1938
Hus 07, byggt år 1959

Hus 08, byggt år 1959
HSF hyr totalt 15 000 kvm

5.3 Torsken, Visby

Barn- och ungdomspsykiatri.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 1 313 kvm
Byggt år 1971

5.4 Makrillen 3, Visby

Personalbostäder
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 458 kvm.
Byggt år 1955

5.5 Grönsiskan 4, Visby

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Visuell kommunikation.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 414 kvm
Hus 02, byggt år 1930
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5.6 Kilåkern 2, Slite

Vårdcentral, Rehabilitering, folktandvård
Ägs av Hemsö fastigheter
HSF hyr totalt 1 757 Kvm
Hus 01A, byggt år 1971
Hus 01B, byggt år 1991

5.7 Fasanen 10, Hemse

Vårdcentral, Rehabilitering,
Folktandvård.
Ägs av Hemsö Fastigheter
HSF hyr totalt 2 274 kvm
Byggt år 1980

5.8 Romakloster 1:46 Roma

Folktandvård.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 365 kvm
Byggt år 1954

5.9 Visborg 1:13, Gute, Visby

Ärendenr HSN HSN Datum 2019-02-14

Administration
Ägs av Vacse
HSF hyr totalt 411 kvm
Byggt år 1905
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Investeringsäskanden
2019-2023
Nämnd/Förvaltning:

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

Avstämt med projektavdelningen

2024

Investeringar
1

Primärvården

1

2 000

1
1
1
1

Operationsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen
Ombyggnation bårhuset
Hab/rehab

1
1
1
2

1 000 20 000
1 000 20 000
3 000

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

2 000
21 000
21 000
3 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 000

3 000 24 000 20 000

4 000

160

0

51 000

0

0

160

160

160

1 680
240

1 680
1 680
240

2 080

3 760

160 Ja
Styrgrupp etablerad tillsammans
1 680 med TKF
1 680 Ja
240 Ja
320 I nuläget ingen aktivitet

4 080

Investeringsäskanden
2019-2023
Nämnd/Förvaltning: Hälso- och s jukvårdsförvaltningen
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

Avstämt med projektavdelningen

2024

Investeringar
4

Skelettröntgen

1

5 000

4

PCI- Percutan Coronal Intervention

1

10 000

Narkosapparater
Inventarier för akutmottagningen
Inventarier för operationsavdelningen
Inventarier för intensivvårdsavdelningen

2
1
1
2

4
4
4

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

5 000

5 000
2 500
2 500

7 500

7 500

714

1 429

1 429

1 429

10 000

1 429

1 429

1 429

1 429

600

600
357

714
600
357
357

714
600
357
357

2 743

3 814

4 886

4 886

5 000
6 000
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 000

21 000

10 000

0

0

36 000

0

0

Överförmyndarnämnden

Ärendenr: RS 2019/7

Överförmyndarnämnden
Region Gotland
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Datum 12 mars 2019

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2020 – 2022
för Överförmyndarnämnden
1 Verksamhet och resurser 2020-2022
1.1 Verksamhet

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare,
gode män och förvaltare i Region Gotland. Tillsynen ska garantera rätten åt
personer som inte själva kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för
sin person. Nämnden är också ansvarig för att engagera, rekrytera och utbilda
gode män och förvaltare. Nämnden ansvarar även för att förordna god man för
ensamkommande barn.

Antal ärenden per den 31 december, 2014-2018
700

634

612

600

617

606

613

Antal

500
400
300

240

200
100
0

61

30

2014

175

67

74

2015

2016

78 69
2017

91*
13
2018

År
Godmanskap

Förvaltarskap

Ensamkommande barn

* Ökningen i antalet förvaltarskap härrör främst från ett nytt sätt att räkna dem på.

Antal vanliga ställföreträdarskap, god man eller förvaltare, är relativt konstant
runt 700 stycken. Det motsvarar ca 1,2 % av befolkningen på Gotland, vilket är
ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Vi kan dock konstatera en ökning av
ärenden i kö till att få en ställföreträdare och en längre handläggningstid under
det senaste året.

Överförmyndarnämnden
Region Gotland

Antalet ärenden med ensamkommande barn har under de senaste åren
normaliserats efter en extrem topp 2015-2016. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns
69 ensamkommande barn inom överförmyndarnämndens verksamhet, medan
det vid årsskiftet 2018/2019 hade minskat till 13 ensamkommande barn.
Minskningen beror på att en stor del av de ensamkommande barnen fyllt 18 år,
på att några har flyttat till andra kommuner och några har i sin tur skrivits upp i
ålder av Migrationsverket. Sen kommer det inte särskilt många barn till Gotland
längre.
Prioriterade arbetsområden

En nyckelfråga för nämndens verksamhet, som inte hittills har kunnat
prioriteras, är frågan om kompetensförsörjningen av ställföreträdare.
Under många år har antalet ställföreträdare under nämndens tillsyn varit för lågt
för att vara tillfredställande. Verksamheten är till stor del beroende av ett fåtal
pålitliga ställföreträdare som har många uppdrag. Drygt 300 av nämndens ca 700
ärenden är fördelade på 31 personer. 170 av dessa är i sin tur fördelade på 13
personer. Handläggningstiden för att få en ställföreträdare förordnad har också
ökat med över 20 dagar mellan 2017 och 2018.
Nämnden behöver ett ökat inflöde av nya ställföreträdare. Dels för att minska
beroendet av ett fåtal pålitliga ställföreträdare och dels för att kunna korta ner
vår handläggningstid. Arbetet med kompetensförsörjningen av gode män kräver
kontinuitet och mycket utåtriktade aktiviteter något som det inte finns tillräckligt
med tid till under nuvarande förhållanden. Därför kommer en del i nämndens
prioritering vara att söka budgetutökning för en halvtidstjänst vars
arbetsbeskrivning helt skall kretsa kring rekrytering och utbildning av
ställföreträdare.
Ett andra prioriterat arbetsområde är den fortsatta digitaliseringsprocessen.
Nämnden och dess kansli arbetar, och kommer fortsätta arbeta, med frågan i
form av två parallella spår. Ett avseende hanterandet av nämndadministrationen
och ett avseende ärendehanteringen. Det förstnämnda arbetet kommer skjuta
fart under våren 2019 och nämndadministrationen beräknas vara fullt
digitaliserad till sommaren 2019.
Avseende ärendehanteringen är det ett både längre och större projekt än vad
gäller nämndhanteringen. Nämnden har blivit beviljade medel för att uppgradera
sitt ärendehanteringssystem (Wärna) till det webbaserade Wärna Go. En
uppgradering som är bättre lämpad för en digital ärendehantering. Beställningen
av uppgraderingen kommer att göras efter delårsrapport 1 är inlämnad.
Eventuellt kan det framöver uppstå ett behov av att köpa in den tillhörande e-

2 (5)

Överförmyndarnämnden
Region Gotland

tjänstmodulen e-Wärna, och med det en ökad driftskostnad. Utredning pågår
dock om regionens egna e-tjänster kan kopplas samman med Wärna Go. De
första rapporterna i det ärendet är positiva till att så skulle kunna ske.
1.2 Resurser

Överförmyndarnämnden består idag av sex ledamöter, tre ordinarie och tre
ersättare. Nämnden köper administrativ kanslitjänst av regionstyrelseförvaltningen, vilken enligt överenskommelse administrerar, bereder och
verkställer beslut utifrån av nämnden fastställd delegationsordning.
Överförmyndarnämndens kansli består av 4,0 tjänster och kansliet ingår i
regionstyrelseförvaltningens enhet Kommunikation och kansligrupper.
Gruppen har under några år haft stor personalomsättning på få tjänster (4,0);
vilket har lett till att kvarvarande personal har haft stor arbetsbelastning på grund
av fler ärenden på färre handläggare. Mycket tid har också gått till introduktion
av nyanställda och de fyra handläggare som nu är på plats har inte den tid som
krävs för att kunna lägga det fokus som krävs på de prioriterade arbetsområdena.
Därför så kommer en förstärkning av arbetsgruppen behövas.

2 Driftbudget 2020-2022

Nämndens budget för 2019 omfattar totalt 7 347 tkr som fördelas enligt
följande; 2 755 tkr kansli, 4 286 tkr arvoden och 306 tkr nämnden.
Arvoden för ställföreträdare

Ställföreträdare har, enligt lag, rätt till ett skäligt arvode och omkostnadsersättning för det uppdrag de utför. Nämndens arvodeskostnader grundar sig på
antalet ärenden nämnden har ansvar för och på huvudmännens privata ekonomi
och är därför opåverkbara för nämnden.
Som huvudregel ska huvudmannen själv stå för arvodet till ställföreträdaren men
om huvudmannens inkomster understiger 2,65 prisbasbelopp (pBB) eller om
huvudmannens tillgångar understiger 2 pBB övergår betalningsansvaret till
regionen. Regionen betalar arvodena i lite mer än hälften av ärendena.
Överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare fortsätter
att öka och visar för 2018 ett underskott mot budget med - 546 tkr (-129 tkr
2015, - 230 tkr 2016, -461 tkr 2017). Nämnden har blivit beviljad en utökad
budgetram med 500 tkr för 2019 och framåt varför utgångsläget för att klara den
budgetramen är avsevärt bättre än förutvarande år.
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Ensamkommande barn

Antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat under året som gått.
Dessa medför dock fortfarande en kostnad som nämnden inte har budgeterat
för. En tidig prognos, baserad på fjolårets kostnader för de godmanskap som
ännu är kvar under nämndens tillsyn, landar på 150 tkr på året. En kostnad som
nämnden också söker tilläggsanslag för att täcka.
Anledningen till att nämnden söker tilläggsanslag istället för utökad budgetram
är att antalet ensamkommande barn kommer att fortsätta minska under året.
Den framtida kostnaden är idag omöjlig att prognosticera då nämnden inte kan
påverka eller förutse hur många uppdrag som kommer finnas under nämndens
tillsyn 2020.
Om inga fler barn kommer till regionen under året kommer kostnaden för dessa
ställföreträdarskap att vara försumlig under 2020.
Kansliet

Överförmyndarnämndens verksamhet är en verksamhet som kräver
rättssäkerhet, upplevd trygghet och förtroende för att den ska fungera väl.
Verksamheten är medialt bevakad och ifrågasatt på nationell nivå, varför det är
extra viktigt att verksamheten här på Gotland bedrivs med noggrannhet och
fokus på rättssäkerhet och upplevt förtroende från våra huvudmän och
ställföreträdare. Det är därför av yttersta vikt att tillräckliga resurser finns så att
det förtroende som finns idag kan bibehållas och att överförmyndarnämnden
och dess verksamhet, trots sin ringa storlek inom Region Gotland, inte förbises.
Den viktigaste frågan för att på sikt kunna säkerställa att verksamheten bedrivs
rättssäkert och med tydlighet, tillgänglighet och trygghet är frågan om rekrytering
av ställföreträdare.
Under ett flertal år har det varit mycket svårt att rekrytera nya gode män.
Medelåldern för gode män inom regionen är 62 år. Vissa ställföreträdare har flera
huvudmän (en del har över 10 stycken) och om en sådan ställföreträdare lämnar
sina uppdrag så får kansliet mycket svårt att få tag i lämpliga ersättare snabbt.
Rekryteringsproblemen är nationella. Många överförmyndare har medarbetare
som uteslutande arbetar med rekrytering och kompetensutveckling av gode män.
Det krävs att rekryteringsarbetet pågår kontinuerligt för att kunna möta
efterfrågan. Som kansliet är bemannat idag så finns där inte tid över till en sådan
kontinuitet. Rekryteringsarbetet har, förutom en större insats hösten 2017,
bestått av punktinsatser i form av enskilda föreläsningar och annonskampanjer.
Varken den större punktinsatsen eller de enskilda händelserna har räckt till för
att öka tillgången på ställföreträdare i tillräcklig utsträckning.
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Nämnden bedömer således att en utökning av kansliets arbetsstyrka är
nödvändigt för att kunna arbeta kontinuerligt med rekrytering och fortbildning
av ställföreträdare. En halvtidstjänst med fokus på dessa uppgifter skulle inte
bara öka möjligheterna att möta den stora efterfrågan på gode män och
förvaltare. Den skulle, i och med avlastningen på de övriga, även frigöra resurser
på kansliet som skulle kunna riktas mot övrigt förbättringsarbete inom
verksamheten. Exempelvis digitalisering och översynen av nämndens
styrdokument.
Därför begär nämnden en utökad budgetram om 418 tkr/år avseende
budgetposten kansli. Detta för att kunna rekrytera 0,5 tjänst som är vigd åt att
arbeta med kompetensförsörjningen av ställföreträdare.

3 Investeringsförslag 2020-2024
Inga investeringsförslag.

4 Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag.

5 Äskanden

418 tkr/år för utökning av budgetramen avseende kostnaden för kansliet.
Nämnden önskar utöka kansliets personalstyrka med 0,5 tjänst.
Nämnden äskar även en engångssumma i tilläggsanslag för budgetåret 2019 om
150 tkr för att betala arvoden till gode män för ensamkommande barn.
Gunnel Lindby
Ordförande
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Protokoll

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 70

Strategisk plan och budget

TN 2019/5
TN AU § 59

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner strategisk plan 2020-2022 med Isabel Enström (MP)
yrkande på en ändring på sidan 5 Fastigheter: Justerad punkt 1: Drift och underhåll
av byggnader och anläggningar skall ske planerat, med långsiktighet och med en ekonomi i
balans per objekt och sammantaget.
Tekniska nämnden godkänner budget 2020-2022 med ordförande Karl-Johan
Bobergs (C) yrkande.

Teknikförvaltningen har upprättat förslag till strategisk plan och budget för åren
2020-2022 inklusive investeringsplan för perioden 2020-2024. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Mats
Renborn.
Budgetdokumentet kommer att uppdateras innan protokollet justeras.
Strategisk plan:

Yrkanden:

Isabel Enström (MP) yrkar på en ändring på sidan 5 Fastigheter: Justerad punkt 1:
Drift och underhåll av byggnader och anläggningar skall ske planerat, med långsiktighet och med en
ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på Isabel Enströms (MP)
yrkande och finner att det vunnit bifall.
Budget:

Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på:
1. Kompensation för externa avtal enligt förvaltningens förslag.
2. Interna lokalhyror höjs med 1,5% då den framtida kostnadsutvecklingen för el,
vatten och fjärrvärme bedöms öka med 1,5%.
3. Ramtillskott äskas avseende ökade kostnader för kollektivtrafiken om 2,7 miljoner
samt ökade kostnader för samhällsbetalda resor om 3,8 miljoner dvs sammanlagt 6,5
miljoner för 2019.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

4. Investeringar i enlighet med förvaltningens förslag förutom nedanstående
ändringar: (från år 2021)
Proj nr

Investeringspr
ojekt tkr

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

600

600

300

300

300

3200

1200

1200

1200

1000

1000

Verksamhetsstöd
22001

Pott
Mark o
stadsmiljö

12011

Trafiksäkerhetså
tg. Enl LTP
(samordnas
ekonomiskt med
proj. 12040 Säkra
skolvägar. Samt
proj. 12047
Cykelplan)

1189

12049

Innerstadsutvec
kling

684

12200

Upprustning
parker

474

500

0

0

0

12209

Lekutrustning

1942

700

0

0

0

0

0

0

800

Reinvestering
Kvarnar

0

0

500

Scen Almedalen
(samordnas med
exploatering Inre
hamnen)

0

0

3000

0

0

0

Dovhjorten
parkeringshus
(samordnas med
exploatering Öster)

Hamnavd.
Både affärs o
skattefinansier
ad vht ska
samordnas med
exploateringen Inre
hamnen.
Gata-Park inkl
avfall
22600

Fordon o
maskiner
reinvest Pott.
(samordnas med
proj 22601 VA´s
fordons o
maskinanskaffning

8000

8000
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

samt proj. NY
Avfallshantering)

Per Edman (V) yrkar på att följa förvaltningens förslag eftersom det är genomarbetat
och konsekvensbeskrivet. Tommy Gardell (S) och Isabel Enström (MP) instämmer i
Per Edmans (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande i proposition till förvaltningens förslag
och finner att det vinner bifall. Votering begärs och verkställs.
Votering:
Votering begärs och verkställs:
JA röst för ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande och NEJ röst för
förvaltningens förslag.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Lena Eneqvist (S)
Isabel Enström (MP)
Per Edman (V)
Reservationer:
Per Edman (V) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation från Isabel Enström (MP) :
Jag reserverar mig mot Tekniska nämndens beslut 190327 om strategisk plan och budget.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Det beslut om att stryka väsentliga delar av både drifts- och investeringsäskanden som röstades
igenom var inte berett eller konsekvensanalyserat. Det lämnar inte en vägledning hur förvaltningen
ska hantera vare sig driftskonsekvenser av redan befintliga investeringar, prioriteringar inom
verksamheten för att klara av de ökade kostnaderna utan ramtillskott, eller en möjlighet som
ledamot av nämnden att kunna förklara vilka konsekvenser beslutet får.
Hela nämnden ansvarar generellt för nämndens verksamhet både avseende beslut eller icke-beslut. I
detta fall är det både det fattade oberedda beslutet och avsaknaden av följdbeslut som vägleder
förvaltningen jag reserverar mig mot.
Skriftlig reservation från Tommy Gardell, Lena Eneqvist och Torgny Ammunet (S).
Vi reserverar mig mot Tekniska nämndens beslut 190327 om strategisk plan och budget.
Det beslut om att stryka väsentliga delar av både drifts- och investeringsäskanden som röstades
igenom var inte berett eller konsekvensanalyserat. Inte heller var hänsyn tagen till landsbygdssäkring
, barnperspektiv, jämställdhetsaspekter. Det lämnar inte en vägledning hur förvaltningen ska
hantera vare sig driftskonsekvenser av redan befintliga investeringar, prioriteringar inom
verksamheten för att klara av de ökade kostnaderna utan ramtillskott, eller en möjlighet som
ledamot av nämnden att kunna förklara vilka konsekvenser beslutet får.
Hela nämnden ansvarar generellt för nämndens verksamhet både avseende beslut eller icke-beslut. I
detta fall är det både det fattade oberedda beslutet och avsaknaden av följdbeslut som vägleder
förvaltningen jag reserverar mig mot.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022.
Tjänsteskrivelse 2019-03-07
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 66

TN § 66

Räddningstjänst Strategisk plan och budget
2020-2022

TN 2019/131
TN AU § 53

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för år
2020-2022 med ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande om avslag på
äskandet på 461 000 kronor. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivning till tekniska nämndens sammanträde i april 2019.

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha tillräckligt med personal inom RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap) organisationen. Räddningstjänsten har under
lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem
som räddningstjänsten delar med övriga riket. Trots att förvaltningen förändrat
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser förvaltningen ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt
omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1
år efter beslut i RF. Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 20192020 inför åren 2021-2024.
Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt
se ut på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att
nettobudgeten bör bli oförändrad.
Om tekniska nämnden följer investeringsplan 2020 -2024 så medför det ökade
kapitalkostnader under 2020 med 440 000 kronor. I enlighet med beslut i
regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen
kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Då dessa
investeringar är nödvändiga för att bedriva det beslutade handlingsprogram som
åligger nämnden, äskar räddningstjänsten 461 000 kronor i ramutökning för 2019
avseende kapitalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av räddningschef Dick Svennefelt och ekonomichef Martin Ekepil
Ringelid.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar avslag på äskandet på 461 000 kronor.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning till tekniska
nämndens sammanträde i april 2019.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 66

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer sitt yrkande i proposition till
förvaltningens förslag och finner att det vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för år
2020-2022 med ändringar enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Skickas till
Regionstyrelsen ref , RS 2019/7

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-20

BUN § 40

BUN § 40

Strategisk plan och budget 2020–2022

BUN 2018/956
BUN au § 17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Strategisk plan och budget för 2020–2022 fastställs, inklusive bilagorna 1–4 med
ändring i bilaga 3 investeringsförslaget att Romabadet görs till idrottshall stryks.

Reservation
Anna Sundin (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jessica Palmgren (S), Britt Andersson (S),
Eva Rinblad (Fi), Jennie Jarve (V) reserverar sig mot beslut om ändring i bilaga 3investeringsförslaget.
Glädjande nog ökar antalet barn och elever i nämndens verksamheter i och med
befolkningsökningen på Gotland. Det är därför ytterst angeläget att nämnden
tilldelas resurser för att klara detta, så att inte kvaliteten i verksamheten äventyras.
Betydelsen av rättvisande prognoser som grund för beslut om ekonomiska ramar
tydliggjordes genom barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) negativa
budgetavvikelse år 2018.
Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på
grund av många små enheter. Planeringsförutsättningarna perioden 2020–2022
innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för
nödvändiga långsiktiga strukturförändringar, osäkerhet i befolkningsprognoser och
antalet asylsökande/nyanlända och deras lokalisering på Gotland.
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad
inflyttning till Visby är en utmaning. Underlaget pekar på ökade behov av förskola
och grundskola i Visby, vilket nämnden gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
i uppdrag att planera för, bland annat genom att kunna använda Hackspettenområdet
i norra Visby för framtida grundskola. Det krävs i närtid en moderniserad och
utbyggd Alléskola för att möta de ökade behoven av skola på A7-området. På längre
sikt krävs ytterligare förskola och grundskola i södra Visby för att möta expansionen
på Visborgsområdet.
Andra avgörande utmaningar är att kunna hantera de demografiska förändringarna
med fler barn- och elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och även
hur vi ska säkra likvärdigheten för alla barn och elever över hela ön. Detta kommer
att kräva engagemang från hela samhället och bland annat innebära att vi behöver
hitta nya sätt att arbeta och organisera oss på. Alla medarbetares kunskaper och
engagemang behövs de närmsta åren för att säkra en effektiv välfärd av hög kvalitet
även i framtiden.

Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Protokollsutdrag
BUN § 40

Forts. BUN § 40
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för revidering av förslaget i
enlighet med förd diskussion och att ärendet ska återkomma till nämndens
sammanträde i mars.
Ärendets behandling på sammanträdet

Föredragande: Förvaltningschef Anders Jolby, chefen för förskolan Lena
Gustavsson, chefen för grundskolan Torsten Flemming, ekonomichef Jimmy
Söderström och HR-chef Eva Edin.
Yrkande
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att strategisk plan och budget för 2020–2022
fastställs, inklusive bilagorna 1–4.
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att strategisk plan och budget för 2020–
2022 fastställs, inklusive bilagorna 1–4 med ändring i bilaga 3 investeringsförslaget att
Romabadet görs till idrottshall stryks.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Lisbeth Bokelunds yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för ordförandens yrkande och nej-röst
för Lisbeth Bokelunds yrkande. Omröstningen ger 7 ja-röster Eva Gustavsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M), Margaretha Persson,
Hilda Frick (SD) och ordförande Stefan Nypelius (C), samt 6 nej-röster: Britt
Andersson (S), Jessica Palmgren (S), Anna Sundin (S), Eva Rinblad (Fi) Lisbeth
Bokelund (M) och Jennie Jarve (V).
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Strategisk plan och budget 2020–2022 – arbetsmaterial
Bilaga 1 lokaler förskolan
Bilaga 2 lokaler grundskolan
Bilaga 3 invest. lokaler
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

GVN § 30

Protokollsutdrag
GVN § 30

Strategisk plan och budget 2020-2021

GVN 2019/6
GVN au § 16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Strategisk plan och budget för 2020-2022 fastställs, inklusive bilagorna 1-3 utefter
det redaktionella ändringar som diskuterades på nämnden.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan, men även aviserade för-ändringar inom den statliga
arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.
Andra avgörande utmaningar är hur vi ska kunna hantera de demografiska
förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och
ett mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
pro-gramutbudet på Gotland betydligt högre än i riket. Den viktigaste förklaringen är
att antalet gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med
en förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har
Gotland svårt att sam-verka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att
gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat
två program och sjutton inriktningar. Om ytterligare gymnasieutbildningar ska
avvecklas uppstår frågan om kravet på allsidighet i utbildningsutbudet kan uppfyllas
liksom likvärdigheten för gotländska elever. För att lösa utmaningarna med dels möta
behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens dels behoven av
att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fort-satt utvecklas
samverkan mellan nämnder, förvaltningar samt externa aktörer.
Resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
visar ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Finansieringen av nämndens
verksamhet bestod till över 30 procent av statsbidrag, vilket innebär att den statliga
politiken har avgörande be-tydelse för nämndens verksamheter.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att
matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de
statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända
gotlänningar fortsatt kom-mer att vara en utmaning vilket även innebär
utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Forts…
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

Protokollsutdrag
GVN § 30

Forts… GVN § 30
Arbetsutskott

Arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för revidering av förslaget i
enlighet med förd diskussion. Samt att ärendet ska återkomma till nämndens
sammanträde i mars.
Ärendets behandling på sammanträdet

Föredragande: Förvaltningschef Anders Jolby
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.
utefter det redaktionella ändringar som diskuterades på nämnden.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Strategisk plan och budget 2020–2022 – arbetsmaterial
Bilaga 1 lokaler
Bilaga 2 invest. lokaler
Bilaga 3 invest. IT
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 44

SON § 44

Strategisk plan och budget 2020-2022

SON 2019/6

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar att från regionfullmäktige äska följande driftmedel
för 2020-2022:

Äskande driftmedel, tkr

2020

Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre

2021

2022

7 440

7 500

7 500

enl avtal

enl avtal

enl avtal

enl
beräkning

enl
beräkning

enl
beräkning

8 618

8 790

8 966

Kompensation externa avtal

• Socialnämnden beslutar att från regionfullmäktige äska följande investeringsmedel
2020-2024 för byggnader och IT investeringar
Investeringsäskande, tkr
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen utrustning

2020

2021

2022

2024

Summa
69 300

2 000

2 000

Äldreboenden (om eget
byggande/ägande)

100 000

Gruppbostad LSS 6 platser
Summa byggnadsinvesteringar

2023

69 300
170 000
12 000
71 300

0

100 000

12000

270 000
12 000

170 000

353 300

Välfärdsteknik

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Systemutveckling

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Summa IT-investeringar
Totalt investeringsäskande
Pott verksamhetsanpassning och
utrustning

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

75300

4 000

104000

16000

174000

373 300

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

• Socialnämnden beslutar om att följande prioriteringsordning ska gälla för
byggnadsinvesteringarna:
1. Kortidsenhet Korpen med utrustning
2. Äldreboenden, särskilda boende
3. Gruppboende LSS med 6 platser
• Regionstyrelsen uppmanas att i samband med budgetarbetet rikta en skrivelse
till regeringen gällande de ökande kostnaderna för LSS. Socialnämnden lämnar
över ett förslag på innehåll till en skrivelse till regionstyrelsen (RS).
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 44

Strategisk plan och budget 2020-2022 bygger på de strategiskt viktiga frågor som
behandlats av socialnämnden i januari 2019. I planen finns en beskrivning av
ekonomiska förutsättningar för respektive verksamhet.
Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en viktig
faktor är bland annat lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning äskas 7,4 mnkr för
satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar.
Medel för prisökningar äskas för externa avtal med 8,6 mnkr, generella löneökningar
samt resursfördelningsmodellen.
Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet i Visby med 69,3
mnkr. Denna investering är absolut nödvändig för att komma till rätta med de
problem som uppstår i och med utformningen av nuvarande korttidsenhet.
Socialnämnden har fått i uppdrag att i en särskild skrivelse redovisa och återkomma
med en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende
driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på
verksamheten.
Socialnämnden äskar investeringsmedel med 4 mnkr per år för en satsning på
välfärdsteknologi vilket är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet
och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt. För att kunna erbjuda välfärdsteknik
och digitala tjänster behövs utbyggd teknisk infrastruktur, supportorganisation och
förvaltningsorganisation, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterade ärendet på arbetsutskottets
sammanträde den 7 mars 2019 genom att gå igenom alla beskrivna områden i
arbetsmaterialet för strategisk plan och budget 2020-2022. Arbetsutskottet skickade
med synpunkter och framhöll vikten av att förtydliga konsekvenserna för möjliga
områden och arbetsutskottet godkände arbetsmaterialet. En ny version av den
strategiska planen har skickats ut till socialnämndens sammanträde den 21 mars 2019.
Under socialnämndens sammanträde:
Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner strategisk plan och
budget 2020-2022 som innehåller beskrivningar av behov samt konsekvenser vid
uteblivna medel.
Rolf Öström (M), ordförande yrkar på ett reducerat budgetäskande enligt följande:
Äskande driftmedel, tkr

2020

2021

Löneökningar svårrekryterade grupper

7 440

7 500

7 500

enl avtal

enl avtal

enl avtal

enl
beräkning

enl
beräkning

enl
beräkning

8 618

8 790

8 966

Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2022
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 44

Det reducerade budgetäskandet innebär att följande medel inte kommer äskas:
Äskande driftmedel, tkr

2020

2021

2022

20 000

21 000

22 000

Våld i nära relationer

3 750

3 750

3 750

Första linjenmottagning

2 500

2 500

2 500

LSS underfinansiering och volymökning

Heltidsarbete som norm
Summa äskande

10 000

20 000

20 000

36 250

47 250

48 250

Håkan Ericsson (S) och Jörgen Benzler (V) yrkar att arbetsutskottets förslag till
beslut ska ligga till grund för beslutet och att förslag på äskande till LSS, våld i nära
relationer, första linjen och heltid som norm med 36 250 tkr ska kvarstå.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller ordförandes förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes förslag till
yrkande, Nej för bifall till Håkan Ericsson (S) och Jörgen Benzler (V) yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes förslag)
Rolf Öström (M), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Nicklasson (C), Margaret Benneck
(M), Ola Lindvall (C), Fredrik Gradelius (C), Tina Benthammar (-).
Röster för Nej ( Håkan Ericssons (S) och Jörgen Benzlers (V) förslag)
Håkan Ericsson (S), Johnny Viberg (S), Jörgen Benzler (V), Pär Bokelund (Mp),
Magnus Ekström (S), Samir Nazari (S).
Beslut
Bifall till ordförandens yrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Håkan Ericsson (S), Johnny Viberg (S), Jörgen Benzler (V), Pär Bokelund (Mp),
Magnus Ekström (S), Samir Nazari (S) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Reservation mot beslutet att äska noll kronor som ramförstärkning för 2020.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ reserverar sig mot
beslutet. Vi anser att socialnämnden har ett ansvar enligt kommunallagen att agera transparent
gentemot fullmäktige och möjliggöra för Gotlands högst beslutande församling att fatta ett
välinformerat beslut om budgetramarna för 2020 för att säkerställa möjligheten att klara uppdraget
att följa Socialtjänstlagen och LSS gentemot gotlänningarna. Socialnämnden har sitt uppdrag från
fullmäktige och bör då kommunicera hur förutsättningarna för nämnden att, inom givna
ekonomiska ramar, fullfölja detta. Genom att inte kommunicera de ändrade förutsättningarna till
fullmäktige ges våra folkvalda inte förutsättningar att agera ansvarsfullt gentemot medborgarna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-21

Protokollsutdrag
SON § 44

Investeringar
Socialnämnden enas om att följande prioriteringsordning ska gälla vid äskande av
byggnadsinvesteringar:
1. Kortidsenhet Korpen med utrustning
2. Äldreboenden, särskilda boende
3. Gruppboende LSS med 6 platser
Håkan Ericsson (S) lämnar önskemål om att platserna till särskilda boenden ska
byggas i egen regi.
Socialnämnden enas om förslaget om att uppmana regionstyrelsen att tillskriva
regeringen gällande de ökande kostnaderna för verksamheten rörande Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslag på innehåll lämnas in av
ordförande:
”Socialnämnden uppmanar regionstyrelsen att i samband med budgetberedningen formulera en
skrivelse med följande innehåll riktad till regeringen:
Kostnaderna för insatser enligt LSS har ökat drastiskt sedan några år. För år 2020 prognostiseras
underskottet för LSS-verksamheten att bli minst 20 mkr. En stor del av förklaringen till ökningen
är förändringarna inom den statliga assistansersättningen. Enligt Socialstyrelsen har antalet
indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt de senaste åren och många
personer har istället fått insatser från kommunen, då har även en del av kostnaderna flyttats över.
Region Gotland uppmanar regeringen att skyndsamt återställa den statliga assistansersättningen
eller kompensera kommunerna för de ökade kostnader som uppstått.”
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022 daterad 2019-03-21 (beslutsdatum SON).
Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2020-2022 daterad 2019-03-12.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-20

HSN § 31

HSN § 31

Strategisk plan och budget för 2020-2022

HSN 2018/11
HSN-AU § 28

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar strategisk plan och budget 2020-2022 inklusive
bilagor och begär att:
• Regionfullmäktige förändrar resursfördelningsmodellen för hälso- och
sjukvårdsnämnden till att omfatta 2,5 procent av budgeten, enligt SKL:s
ekonomirapport oktober 2015. För 2020 totalt 41,4 miljoner, det vill säga 2,2
miljoner utöver plan.
• Regionfullmäktige, utöver ovanstående, kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden
med 39,5 miljoner enligt nedanstående redovisning.
• Regionfullmäktige, utöver ovanstående, kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden
med 6,273 miljoner för uppräkning av externa avtal samt sedvanlig uppräkning av
personalkostnadsökningar och regioninterna avtal.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper, bristyrken och jämställdhet.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt
sammanställningen i strategisk plan och budget 2020-2022.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för införande
av välfärdsteknologi och digitalisering för att stärka vårdkvalitén och beakta den
potentiella bristen på arbetskraft. Uppdraget ska delredovisas i januari 2020 och
arbetas in i kommande strategisk plan och budget.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att inför arbetet med
internbudgetfördelningen återkomma med en beskrivning av möjligheterna att
arbeta med mångsidiga intensiva insatser (MII) i enlighet med den nationella
prioriteringsordningen avseende hälso- och sjukvård.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar till sitt presidium att fatta beslut om tillägg
i Strategisk plan och budget 2020-2022 avseende:
Uppdatering av skrivningen kring om- och utbyggnationen av akuten på
Visby lasarett utifrån resultat som framkommer i pågående förstudie.
Aviserade kostnadsökningar från landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
(LÖF) för 2020. Äskande om medel hos regionfullmäktige krävs.
Pågående upphandling av läkemedelsförsörjning till Visby lasarett där
kostnaderna kraftigt kommer att öka. Äskande om medel hos regionfullmäktige
krävs.
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Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett skede där såväl förutsättningar som själva
uppdraget förändras, så också på Gotland.
Den demografiska utvecklingen ger allt fler äldre. Medellivslängden ökar och
sammansättningen av sjukdomstillstånd som hälso- och sjukvården ska hantera
förändras. Utvecklingen av levnadsvanor går i flera fall åt fel håll. Behovet av
koordinering växer. Forskningen gör framsteg och nya behandlingar och läkemedel
gör att tillstånd som tidigare var allvarliga idag kan behandlas och i viss mån botas.
Antalet personer i arbetsför ålder minskar och kompetensförsörjningen blir allt mer
utmanande.
Sammantaget kan konstateras att fler patienter måste tas omhand av färre
medarbetare, samtidigt som skatteintäkterna inte förväntas öka i samma takt som
behoven. Utmaningarna delas i hög grad med andra landsting, men i många fall är
utmaningarna, nationellt jämfört, särskilt stora på Gotland.
Bedömning

Strategisk plan och budget 2020-2022 följer anvisningarna från
regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens
budgetberedning. Förvaltningens bedömning är att utvecklingsområden,
målsättningar och aktiviteter stämmer väl överens med regionfullmäktiges mål i det
beslutade koncernstyrkortet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär ramförstärkning inför budgetåret 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) föreslår följande tillägg på sidan 36 i Strategisk plan
och budget 2020-2022 vilket övriga ledamöter ställer sig bakom:
I arbetet med patientsäkerhet ingår även att anpassa läkemedelsförbrukningen till befolkningens
behov. Särskilt den höga antibiotikaförskrivningen innebär ett hot mot patientsäkerheten på sikt.
Det är därför viktigt att nå det nationella målet om 250 recept per 1000 invånare (2018;
340/1000).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för in tillägget i planen.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar, med instämmande av Filip Reinhag (S) och Brittis
Benzler (V) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt att delegera till nämndens
presidium att fatta beslut om följande tillägg i Strategisk plan och budget 2020-2022:
•

Uppdatering av skrivningen kring om- och utbyggnationen av akuten på
Visby lasarett utifrån resultat som framkommer i pågående förstudie.

•

Aviserade kostnadsökningar från landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
(LÖF) för 2020. Äskande om medel hos regionfullmäktige krävs.
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•

Protokollsutdrag
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Pågående upphandling av läkemedelsförsörjning till Visby lasarett där
kostnaderna kraftigt kommer att öka. Äskande om medel hos
regionfullmäktige krävs.

Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 28
Diskussion och resonemang kring förslag till strategisk plan och budget 2020-2022.
Förvaltningen färdigställer underlaget utifrån vad som framkom på sammanträdet.
Yrkanden
Filip Reinhag (S) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för införande
av välfärdsteknologi och digitalisering för att stärka vårdkvalitén och beakta den
potentiella bristen på arbetskraft. Uppdraget ska delredovisas i januari 2020 och
arbetas in i kommande strategisk plan och budget.
Brittis Benzler (V) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att inför arbetet med
internbudgetfördelningen återkomma med en beskrivning av möjligheterna att arbeta
med mångsidiga intensiva insatser (MII) i enlighet med den nationella
prioriteringsordningen avseende hälso- och sjukvård.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till
ovanstående två yrkanden.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar strategisk plan och budget 2020-2022 inklusive
bilagor och begär att:
• Regionfullmäktige förändrar resursfördelningsmodellen för hälso- och
sjukvårdsnämnden till att omfatta 2,5 procent av budgeten, enligt SKL:s
ekonomirapport oktober 2015. För 2020 totalt 41,4 miljoner, det vill säga 2,2
miljoner utöver plan.
• Regionfullmäktige, utöver ovanstående, kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden
med 39,5 miljoner enligt nedanstående redovisning.
• Regionfullmäktige, utöver ovanstående, kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden
med 6,273 miljoner för uppräkning av externa avtal samt sedvanlig uppräkning av
personalkostnadsökningar och regioninterna avtal.
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• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper, bristyrken och jämställdhet.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt
sammanställningen i strategisk plan och budget 2020-2022.

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för införande
av välfärdsteknologi och digitalisering för att stärka vårdkvalitén och beakta den
potentiella bristen på arbetskraft. Uppdraget ska delredovisas i januari 2020 och
arbetas in i kommande strategisk plan och budget.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att inför arbetet med
internbudgetfördelningen återkomma med en beskrivning av möjligheterna att arbeta
med mångsidiga intensiva insatser (MII) i enlighet med den nationella
prioriteringsordningen avseende hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 13 mars 2019
Strategisk plan och budget 2020-2022
Lokalförsörjningsplan 2020-2024
Blanketter Investeringsäskanden lokaler och utrustning 2020-2024
Tjänsteskrivelse lägesbeskrivning FVM daterad 26 februari 2019
Statusrapport ombyggnation akutmottagning daterad 25 februari 2019
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen enligt anvisning
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Delegationsbeslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

HSN 2018/11
1 april 2019

Strategisk plan och budget för 2020-2022
Beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära ytterligare 0,5 miljoner för
avgiftshöjning till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) som
handhar patientförsäkringen.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna uppdatering av tabellen
för externa avtal gällande läkemedelsförsörjning enligt förvaltningens förslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den ändring som gjorts i
stycket om ombyggnation av operationsavdelningen enligt förvaltningens
förslag.

•

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har delegerat till sitt presidium (HSN § 31, 2019-03-20)
att fatta beslut i nämndens namn om tillägg i Strategisk plan och budget 2020-2022
avseende
-

medel för avgiftshöjning till landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

-

ökade kostnader för läkemedelsförsörjningen

-

uppdatering av skrivningen kring om- och utbyggnationen av Visby lasarett

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022

Beslut fattat 2019-04-01 och justeras enligt nedan.

_____________________

_____________________

_____________________

Mats- Ola Rödén
Ordförande

Bibbi Olsson
1e vice ordförande

Filip Reinhag
2e vice ordförande

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen enligt anvisning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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